
 הרחוקה, בארובה שגרה רונה, חברתי
מולדת. לביקור הגיעה

מר בכפר, נלסון, אצל אותה תפסתי
 נעתקת. שהנשימה חתיכית, הופעה ביצה
 אלופה שזאת יפים, דברים מיני מכל חוץ

 נעליים זוג עיני את צדו בהם, בלהתלבש
מעו גבוה, עקב עם שקופות, חתיכיות,

 החול בתוך הרסה שהנ״ל נהדר, צב
 הנעליים מחלת רחמנות. בלי — האבני

 מייד, שאלתי לכן מתקדם, בדרג היא שלי
כזה. זוג קונים איפה־איפה־איפה

 טימבקטו, עד שליחים שולחת הייתי
 מגיעה זאת שרונה כיוון אחריהם, לבקש
טימבקטו. כמו למקומות גם כלל בדרך

צרי הייתי שלי השליחים את הקיצר,
 בלבד, התחנה-המרכזית עד לשלוח כה

 שבע לשלם ,18 בנווה־שאנן בקוזאק, ושם,
 שמבקשים, אפילו — בלבד לירות מאות

התר את להבהיל ככה,. סיפתח, בשביל
מאות. תשע נגולות,

 נעליים שמוכרת היחידה החנות זו
במחי מאיטליה, מגיע שאימומם כאלה,

כדאי. מהר. לרוץ כאלה. רים

חינכו
מקור בא

ס ק ס

הישן החשק מקיץ

 ומשגע, מעודן חרדל ברוטב מכוסה מוח,
בי ששיטת תפוחי־אדמה, במין מלווה

מבפ למחית אותם הפכה מייוחדת שול
 על !מטורף פשוט מבחוץ. וצ׳יפס נים

או לא אני כי סרנדות, לי אין הלוקוס
היו. גם היו לבן־זוגי אבל לוקוס, הבת

 בירה פחית משגעים, ענקיים דגים שני
 קומפלט, לירות מאות שבע עלו אחד, וקפה

 למדות המפה, למרות היחס, שלמרות כך
 הזול, בזיל יצאנו החמאה, ולמרות הנרות

מעדנים. וקיבלנו
 הוא יקרות הכי העיקריות המנות מחיר

רא מנות לירות. מאות שלוש — אחיד
 וקלמרי סרטנים ובהן יקרות, הכי שונות

 — בתנור מוקרמים בשמנת מבושלים
בלבד. לירות חמישים מאתיים
 שהפפר־ מודיע ששלחנו, מהימן, שפיון

 עשוי מהסרטים. משהו הוא שם סטייק
 עם שצריך, כמו ממש עגל, פילה מנתח
 שמנת, עם פלמבה, עם גס, כתוש פלפל
גן־עדן. טים

 מיני כל משמיעה אני שמחה, כשאני
 היתד. שלי וההתלהבות ורעשים, קולות
 איך להסביר קשה אחרת מדבקת, מאוד

 הפצץ מירשם את וולונטרי באופן קיבלתי
החרדה. רוטב של

 צהובה, חמאה גרם חמישים :ככה אז
 יוצא אבל כזאת, שמנת אירופית, רצוי

 להמיס שלנו, התנובה עם גם טוב די
 לבן, פלפל מעט כתושה, שום שן עם

קצו טריה כוסברה כף וחצי מלח, מעט
 נותן זה כי לפטרוזיליה, להחליף לא צה.

 או שהחמאה מבלי טוב, לערבב מרירות.
 חרדל, אחת כף ולהוסיף ישחימו, השום
 שקית חצי ולהוסיף לערבב, ישראלי. אפילו
ולש בועות, עד רק לבשל מתוקה. שמנת

!אוח האפוי. הדג על פוך
 פטנטים המון עוד לאלה, להם, יש

 מה יתנו. לא כבר עכשיו אבל בשרוול,
בשימחה. נבוא בצלחת, שיתנו חשוב,

 ג׳ונ־ לינדון של הקרובים היועצים אחד
 את פער המנוח, האמריקאי הנשיא סון,
 שלו, שהבום לאומה, וגילה החתום פיו

 מנשיאות, הפנויות משעותיו גדול בחלק
חרמן. בלהיות עסוק מאוד מאוד היה

למדים, אנו וזאת
 היה שהנשיא ״כיוון
ויט זריקות מקבל

 שאחת ,8,12 מין
 הלוואי מתופעות

 הגדלת היתד. שלהן,
המיני.״ התיאבון

העש ביגלאי אם
 זו המוקדמות רים

ה כי מכה, ממש
 כל מתייבש מוח
 למצוא מחדש יום

 בה לכבות בריכה
הבו הסנה את
שבגי הרי — ער

יותר, גבוהים לאים
 להיות מתחילה זו

—מי לוואי תופעת
כדברי רכת,—בו

שזר.
 לדסקס למה אבל
ה קצב על הרבה
והש המטורף חיים
 על הקטלנית פעתו

ם־ אני שושוליקו.
לבעלי אספר שוט לינדןן

חטל־ אי דתיאבוו שובב ה שמוכרים התיאבון,
ויטמין בארץ גם

,1000 !1108. לש באמפולות נקי, 812
10 השם תחת 110 10(8 0.

 ובתור חומר־נפץ, שזה יודע לא היצרן
 וחצי שבע עולה זה ורגיל עייף ויטמין
למחיר. שלום אמפולה. כל לירות

 הוא אלה באמפולות העקרוני הטיפול
 בלי זאת להזריק להעיז ולא אנמיה, נגד

 לי שנדמה כמו אבל רופא. עם להתייעץ
 הרופא ידהרו העניינים, את מכירה שאני

רסהתרופה. את להשיג יחד, גם פציינטו על קו
בישול

 וחבל, פירסומת, שום ובלי יחסי, בשקט
 חינם בישול קורס שלישי יום כל מתנהל

 פיג- של בסניף תל־אביב, בצפון באמקור,
 פעם כל מתחיל הקורס וייצמן. פינת קס

באחת. ונגמר וחצי, תשע בשעה
 ותזונאית לכלכלה מורה הלוי, דינה

 ואהבה סבלנות בנועם, מלמדת מוסמכת,
טובים. מירשמים מיני כל

 הניסיוני במיטבח כיסאות על יושבים
 על עיצ׳עם רושמים הסניף, של המדווח
אפ התוצרת. את זוללים ובסוף הכיפק,

לא.רגיל. בוקר כך להתפנן שר
 מסודרים, תפריטים שם מעבירים לא
 איך ככה, טעימים, דברים מיני כל אלא

 חג איזה נופל אם חופשי. חופשי שבא,
 זד. החג. למטעמי צמודים נשארים באמצע,

 שם, יש מזגן אפילו יופי. באמת יופי.
להתבשל. מבלי שמבשלים כך

 שיבוא או אפשרויות. שתי יש עכשיו
 ואז לרוב, וצאן מיקנה עם עם־רב, שם

 שתיכ- הפרטי הכיף על אליהו שלום
 עם־רב עם וצאן, שמיקנה או לי, ננתי

אמר דבר. אין הדבר. אותו ואז יבואו,
בי. חוזרת לא אמרתי. תי,

שאנטי מייקל
 אצל לחופשת-מולדת הגיע עשרים, בן
 תיקשורת לומד ג׳ו. השארמנטי אביו

 להוסיף יותר צריו לא בארצות־הברית.
הסי וכל בתמונה, להסתכל צריך מילה.

לפניכם. פור

חיי□ עובדות
 בכה. זה — שוהפות
 כסף. ולשני ניסיון לאחד יש תחילה

 הכסף יש לראשון אחר״כך
הניסיון. ולשני

״:ו1

שאנטי מייל,ל
הצעיר טרוולטה


