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 הארץ באמצע לו עומד !שבתמונה האיש

 להיכנס בולם !מהבלים !״מחבלים וצועק
נור או משוגע הוא האם למיקלטים!״.

מאלי?
 הוא האם כובע. חובש גם הוא מזה ׳חוץ

משוגע? או נורמאלי
:כמהז־פד התשובה
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 בשתי ראשו את לופת שבתמונה האיש

קרה? מה ידיו.

שלום. חוזה נחתם ב. מלחמה. פרצה א.
 לא הוא ד. עינוו. לנגד נהרגו ילדיו ג.

 אונסים ה. צורחת. אשתו את לשמוע רוצה
 העלו ז. האוטו. את לו גנבו ו. אשתו. את
 ירדו. שלו הימניות ח. מוסף. ערך מס את
 ׳תיל־אביב מכבי י. הראש. לו כואב ט.

אותה. אכלה
במהופך: התשובה
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 באופק האופק. אל הולך שבתמונה האיש

 כבשים? ענני — עננים איזה עננים. יש
 האיש האם מיצרר? ענני גשם? עגני
 טייס הוא אולי או טוב, טייס־קרב הוא

— טוב טיינדקדב הוא אם רע? אל־על

 ילדים וכמה ? השבוע הרג הוא ילדים כמה
 טייס הוא אם שעבר? בשבוע לנו הרגו

 ילדים וכמה משכורתו מהי — רע אל־על
 שבתמונה האיש האם — ובכלל ילו? יש

 • הפסיד? או ניצח
:במהופך התשובה
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ה ■בטלוויזיה. צופים שבתמונה הילדים

הן: השאלות סורגת. שבתמונה אשד,
 הילדים רואים מה ב. ? בכלל הם מי א.

 היא ומה האשה סורגת מה ג. בטלוויזיה?
 השמש מסמלת מה ד. לעצמה? חושבת
 ה־ השמש מסמלת מה ה. ? ׳באופק העולה
 4 הסיפרה אומרת מה ו. באופק? יורדת
 הילד? גב שעל

:במהופך התשובה
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מה ועל שבתמונה האיש עומד .איפה

נור הוא האם — כך ואם מסתכל? הוא
משוגע? או מאלי

:במהופך התשובה
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שבתמונה? המשוגע האיש מיהו

:במהופך התשובה
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 האם המשוגע? ■ומיהו הנורמאלי מיהו

 האנשים שמא או גבוה, הוא הארוך האיש
 נמוכים? הם הקצרים

:במהופך התשובה
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 שבתמונז והאיש מטוסים מרחפים ממעל

 טרוריס! — האיש מי אוזניו. את אוטם
 טייו ? חף־מפשע מטוס חטפו שחבריו רשע
 פושע כפר להפציץ יצאו שחבריו נפלא

האוזניים את אוטם הוא מדוע — והעיקר
:במהופך התשובה
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 קופ הוא האם — שבתמונה האיש
 ■נ הוא האם בתחת? מכדור או משימחה

 הא ההפגזה? מן עף או המערכה מן
 מגל הוא האם פחדן? או אמיץ הוא

 הו: האם מוקשים? מגלה או חושיה
 בקר נפל הוא האם משלהם? או משלנו

 - מאחוריו בוער מה ? בננה על החליק או
 הו האם ? מחבלים מעוז או שלו כפר

 הו האם שליו? איכר או נועז מחבל
 רע או טוב הוא האם ? לוחם או טרוריסט

 נוו הוא האם ימות? או יחיה הוא האם
משוגע? או מאלי

:במהופך התשובה
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 בשימת זבוב הורג שבתמונה האיש

משוגע? או נורמאלי הוא האם
במהופך: התשובה
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