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מצחיק
 כשמש לי וברור שמצאתי, מה — הו הו
 במו זה, את לי לאבד הולכת כבר שאני
 את — בתוכי קול צורח יש? מה עטי.

 הזה הנרבוזו ? זה על לכתוב מוכרחה
 מה יודע תמיד טוב. צעקן דווקא שבפנים,

 בחיים, להתנהג צריך איך רע, ומה טוב
 אני אבל סגור. בפה וללעוס מנומס להיות

 הזה שהקפדן לעצמי להרשות יכולה לא
 שהוא איך אז תמיד, לעשות מה לי יגיד

 לעשות מוכרחה אני ואיך, מה לי מודיע
, ככה. אז להתקיים. בכדי ההיפך, מייד

 מגיעים נוסעים, נוסעים נוסעים נוסעים
ו קצת, עוד נוסעים פיתוח. הרצליה עד

 בצורה צועדים השרון. למלון מגיעים
 הבריאות מועדון את ומבקשים תרבותית,

 ומגיעים באדיבות, אתכם מכוונים החדש.
 סכום תמורת ד,כיפים. קודשי קודש אל

 2,150 או לשנה, אלף 14 של פעוט סימלי
 מותר פברואר, עד תיקני תעריף לחודש,

משמונה יום כל ולבוא חברים, להיות לכם

 חדש, כמו שיוצאים עד הבטן ומרטיט הגב
 כפות את ומטריף בריצפה, קבוע והשני

 עוד וזה הראש. שערות קצה עד הרגליים
הכל. לא

 ׳סטרו־ מיני כל עם התעמלות אולם יש
 אופניים, הגוף, לפיתוח מתוחכמים מנטים

 יהיה שאפשר ענקיות ומראות מיזרונים
 הסילואטה את המקום על תיכף לראות

 כסף באותו הכל. לא עוד וזה החדשה.
 פעם אף רטובה. וסאונה יבשה סאונה יש
 יודעת. אני כעת ההבדל. מה ידעתי לא

 עץ, ספון לחדר נכנסים יבשה בסאונה
 כיוון לשוחח, אפשר אבל מחום, ומתים

 בסאונה שקוף. והאוויר חם רק שהחדר
ו קרמיקה, ספון לחדר נכנסים רטובה
 לשוחח, אי־אפשר אבל — מחום מתים
 קיטור. מלא וגם חם, גם שהחדר כיוון
 איפה, שמסביר במקום מישהו יש תמיד
הקרים. המים וברז האזעקה, פעמון

ש מה הדלת. ליד שבו מני. אשמעו
 מהסאונה, ביציאה הכל. לא עוד וזה בטוח.

 עם מקלחות שתי המיתפנן לרשות עומדות
 עז. מים זרם שמוציאות שטוחות, סוללות

 הקשקשים וכל האבטיח, את מתחת שמים
 שיב־ שבמאה סבור מישהו אם בורחים.

להפ נדיבים איתו היו לירות וחמש עים
 שהסכום לו, להודיע לי שיש הרי ליא,
מ מיצים של קרה שתיה גם כולל הזה

 לא באופן — קיוסקים של כזו מכונה
 חינם. שתרצה, כמה — שתה שתה מוגבל.

 אבל ותה, קפה גם יש השתגע. הבעל־בית
 מהכיס. חדשים פונט שלושים כבר זה

 ומלתחות, מנוחה, חדר גם יש מזה חוץ
מר, חשמל על שעובדים ומיבשי־שיער
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מסויימים אנשים ישנם
 לשחזר חזק, מאוד מאוד שמתאמצים

זה. מדור
 זה — זה על להגיד לי שיש מה אז
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 !חזק יותר לעבוד
!להתאמץ !להתאמץ

בקרושמרד חוש מה
אחת, חברה של פוד ג׳אנק בין — שבסופר־מרקטים הסינטטיים החטיפים בדוכני

 זוהי טריות. כלחמניות שנחטף חדש, מוצר מקומו את תפס אחרת, חברה של לזבל
כולסטרול. דלת אינסטנט קצפת של יפה, אלומיניום שקית

 אוניברסיטת של ולפיתוח למקר הרשות על־ידי סענזיקו עבור בילעדית פותח המוצר
להפליא. נוח זה לאמר, ומה בן־גוריון.

 שזה בהתחשב אבל הקרמבו, את משהו ומזכיר עשיר, פלסטיק טעם לעסק אמנם,
 הקצפת־יתר בשל מתקלקלת שאינה אדירה, כמות ויוצאת לירות שלושים רק עולה

משהו! זה איחסון, של חמיצות או
 שתי ולהוסיף להקפיד שיש גיליתי כזו, אדירה כמות תצא שאכן בכדי מה, רק

המגעילה המתיקות האריזה. על ככתוב אחת כוס במקום ההקצפה, לפני חלב כוסות

המון יוצא — לשם וזעץ לפה, פלאח אינסטנט: קצפת

 גבוהה במהירות ד,קצפה דקות 5 אחרי וכאמור, כך, גם יציב יוצא המוצר מתמתנת,
 אין יופי. וזה במקרר, מתקשה זה רגילות. קצפת שקיות 3 כמו בערך מוכפלת. הכמות

מצליח. זה תמיד אפם. בזה
 קטלניות מ״מייצבים־מחליבים־ותמציות״ להתעלם מצליחה רגישה אקולוגית נפש אם

 לשעת בבוידאם, כזו שתים או שקית לשמור מאוד שמומלץ הרי העסק, את המרכיבות
 ריק. מקרר ימצאו הלירה, על השמירה ובמיסגרת חשובים, אורחים יכנסו כשפיתאום צרה,

 מזה ותחלק קקאו, אבקת מעט תוסיף למיקסר, מהר זה את תתקע הנבונה עקרת־הבית
 עס חלק קצפת, עם קפוצינו בתור בקפה, חלק לשם. וזעץ לפה, פלאח הכף. מלוא

 קוניאק מעט עם זאת לערבב ניתן אזי גדול, הרוח עוז ואם פטיפור. בתור עייף ביסקויט
מוס. לתפקיד אותו ולמנות באגוז, לקשט רום, ותמצית

נקי. רווח זה וגם פעם, אף יותר יבואו לא החשובים האורחים כך אחר

מסויימים צמרת בירחוני

 להתפנן. בכדי בערב שמונה עד בבוקר
 שלא זה להגיד, הולכת שאני מה אבל
חמורים. תהיו
 תמורת ככה, גם להיכנס מרשים הם

 שיבעים מאה שולפים בדלפק. תשלום
 שערי ונפתחים מצחיקות, לירות וחמש

 נהדרת שחיה בריכת כולל הוא גן־העדן.
 זרמי שני מתערבלים שבתוכה מ־חו־מ־מת,

את מעסה הבריכה, בדופן אחד דאקוסי.

כלום. עולים ולא
 שד,פטה עצמי את מנחמת הזמן כל אני

ישרא מציאות להיות תשוב הזו מורגנה
 כך כל להיות שתפסיק ברגע קשוחה לית

 שקט די המקום ומשתדלת. חדשה טריה,
 הזמן כל מחליק• חמוד ובחור היום, כל

יישאר. הוא כזה שאכן ומוודא בשקט
 שמונה- לגיל מתחת למקום כניסה אין

העסק אורחי של הממוצע והגיל עשרה,

מה גם שמבטיח מה שמונים. בערך הוא
 נחיתות, מפני מלאה חסינות הזה כיוון
מרץ. עודף עם יצורים של בראש, בול

 בה עמוק הכי שהמקום הבריכה, סביב
כורס ישנם הצוואר, עד לשימהתי מגיע
 וחלונות עשירה, טרופית צימחיה אות,

אי והים. המלון גן אל הנישקפים ענקיים
שה הפינונים רשימת אמיתית. חיים כות

בו אמבט כוללת לאורחיו מעמיד מקום

 מסד, ים־המלח, מלחי עם מינרלי עות
 מיוחדות, אמבטיות בתוך תת־מימי עיסוי

 ופיזיו־ בקנייפ, טיפול התעמלות, שיעורי
 ל״י 150מ־ של תוספת במחירי — טרפיה

ל״י. 225 עד
חי הלבנבנות מד,פיגורות להתעלם אם

 וכפות הכחולים הוורידים בעלות וורות,
 קרעכצן שתופסות המזעזעות, הרגליים

מושלם. פשוט שהעסק הרי בשטח,

דנין אודטה


