
 פלד), דליה בהוצאת (ראדדאור נוסחה
 עובדה, על המבוסם עלילתי מירכב מביא

 דלק לייצור הנוסחה של העלמה סיפור על
 השניה, מילחמת־העולם בשלהי סינטטי
 ימינו של משבר־ר,אנרגיה שלמרות נוסחה,

 מתחיל הנוסחה סיפור נמצאה. טרם —
 בשם נובל, פרס חתן גרמני, במדען 1913ב־

 דלק להפיק ניתן כיצד שגילה .כרג׳ס,
 דלק של ייצורו את עודד ר היטל מפחם.

 נוסחת מעין של סיפורה זה זה. הידרוגני
ה מילחמת של בסופה שנעלמה מרידוד

 נקרא המילחמה מתום שנה 33 עולם.
 לפתור מלוס־אנג׳לס, חוקר לויי[, כאדני

 מפקד של הברוטאלי הרצח תעלומת את
 קיין מגלה בחקירה בוורלי־הילס. מישטרת

 החקירה בנתיב אותו המוליד חוט, קצה
 כאשר הנפט, עולם של האפלים לצללים
ו יבשות חוצה הוא רב־תושיה במאבק
 מוצק דלק נוסחת אותה אחר מחפש

 רשימת בראש ניצב הנוסחה חמקמקה.
 שבועות במשך ניו־יורק של רבי־המכר

.1980 בשנת .רבים

נידיונ׳ מזע

פרטי יקום
 קורדויינר שאול. ושמו כוכב
 פאול ד״ר של הספרותי (שמו ממית
 בסיפרו לינכרגי), אנטוני מירון

 עס בהוצאת (ראה־אור שאול ושמו כוכב
 מהמוצלחים דימיוני, עולם מתאר עובד)

 ה־ העולמות שבין והמדהימים העשירים
 של היקום אי-פעם. שנבראו דימיוניים

 16000ו־ 6000 השנים בין מתרחש סמית
 שרי־השגחה, של עולם הספירה, אחרי

 מתאר סמית אלפא־רלפא. שדרות סורקים,
 גיבורים, חיים שבה העתיד, של סאגה

 תרבויות- לאנשים, שהפכו חיות נבלים,
ש לעתיד מסע זהו פרטיהן. לכל מחר
 עם ויחד שלנו להווה כלל דומה אינו
להפחיד. עד אמין זאת,

 מביא כנפורד גרגורי האפלה. כים
 בהוצאת (ראה־אור האפלה בים בסיפרו
 המאה של האחרונות השנים את לדורי)

ש חדש, כוכב־שביט מתגלה כאשר ,20ה־
 מתקרב הוא כי מעידים מסלולו חישובי

קו איקרום כוכב־השביט כדור־הארץ. אל
 להביא עלולה ופגיעתו מוצק מחומר רץ

 ני■ האסטרונאוט כדור־הארץ. על שואה
 עם במגע לבוא כדי נשלח ומפלי ג׳ל

 שניג׳ל מה אך אותו. ולאדות איקרום
 כוכב־ של לקליפתו מתחת מוצא ומסלי

 ההוראות את להפר לו גורם השביט
 האדם. תרבות מרבית את ולסכן שקיבל,

 לספרות מרתק מימד נוסף האפלה בביס
 הפנימית התפתחותו — המדע״הבידיוני

 שעליו המוצא האדם, ומסלי של המרתקת
לה מסוגלים אינם שהאחרים משהו לחפש

 האמיתי שביתו אדם, של עולמו בין.
הכוכבים. שבין גבול ללא ים־האפלד, הוא'

 פני על האיון• אחר־הצהריים
 המדע סופר של מספריו כמה האדמה.

 ראו-אור כבר אולדיס כריאן הבידיוני
 אחר־ סיפרו עלילת לעברית. בתרגום

 (ראה־אור האדמה פני על הארוך הצהרייס
 שנים מיליוני מתרחשת עובד) עם בהוצאת
 ממרוצתו. האט כדור-הארץ כאשר בעתיד,
 עצמה והיא •האחד צידו את מחממת השמש

 החי עולם מכך, כתוצאה יהולכו/. מתקררת
 מתפתחים משתנה, והימים היבשות פני על

 בין וחי מתנות והאדם מעוותים צמחים
 סוגי של סיפורם זהו העצים. צמרות
 הנאבקים ויצורי-בלהה, חיות ומיני צמחים

 בתבל נצחי, דמדומים בעולם זה עם זה
 של סיפורם זהו מאיים. ליער-עד שהפכה
 מקומם את המחפשים בני־האדם אחרוני
זה. מחריד בעולם

 גול־ סטיכן מטורף. לעולם מסע
 (ראה־ מטורף לעולם מסע בסיפרו דין
 מסידרת אחד עוד הוא ארז) בהוצאת אור

 הטלוויזיה סידרת על המבוססת הספרים
 בין מסע רודנכרי, ג׳ין של המרתקת
 שלו העיקריות הציון שנקודות כוכבים.

 30 ועוד הארץ כדור פני שעל בבל הן,
 המטרה כאשר בחלל, מיושבים עולמות

.4אפסילון־דלתזד כוכב היא
 פאדמר, חוזה פיליפ פרטי. יקום

 מביא הבידיוני, המדע סופרי מחשובי אחד
 עם בהוצאת (ראה־אור פרטי יקום בסיפרו

רב־ מדרגות עולם של סיפורו את עובד)

 עולם קיים מדרגה בכל כאשר שכבתיות,
 מופלאות. ובחיות באנשים מיושב שלם,
שע התקין ג׳אדאווץ, זו, תבל בורא
 אלא העולמות. ובין השכבות בין רים

 בוראים — הפעמונרים של שפלשיתם
— אנושיים גופות על שהתבייתו מורדים

 ה־ על להשתלט חותרים הפעמונרים ווין.
הפרטיים. יקומים
 מחברת וילהלם, קייט הערער. זמן

 לדורי) בהוצאת (ראה־אור הערער זמן
 תיאורי- מאותם אחד עוד בסיפרה מביאה
 בצורה מתאר הספר המחר. עולם של אימה

 ארצות־הברית, מערב את הפוקדת חמורה
 אשה מיזרחה. לנוי רעבים מיליוני ומביאה

ה בכיוון בורחת ברייטון, ג׳ין אחת,
 כת־ לפענח המסוגלת בלשנית היא הפוך.

 ג׳ין החייזרים. בשפות ומתמצאת בי־סתר
 עשוייה היא שבו היחידי למקום פונה
 סבה של השומם לביתו — בטוחה לחוש

 לה מחכה שם ארצות־הברית, בצפון־מערב
 הנחשב פור, פרדריק האירוע. סףהפתעה.

 הבידיוני, המדע מחברי מוותיקי לאחד
ב (ראה־אור האירוע סף בסיפרו מביא

 רוכץ של סיפורו את עובד) עם הוצאת
 הרב הונו אף על לחלל. החוזר כרודהד

 אס״יה, של בחברתה המאושרים וחייו
 רה קל כלפי ריגשות-אשם מוכה הוא

ב בחלל. בעבר נטש שאותה מוינלין,
 הוא לחלל, שלו המזהירה הגיחה מהלך
 ההיצ׳י, מיפעל־המזון של גילויו את בוחן
 האנושות, לפני חדשים אופקים פותח אשר
 בלתי- ממחזור סובל שכדור־הארץ בעוד

והזיות. קדחת של מוסבר
 סט■ הפולני הסופר לם, סטניפלכ

 סופרי שבין כחשוב נחשב לם, גיפלב
 באחרונה במיזרח־אירופה. הבידיוני המדע
מ שלושה ופירסמה שוקן הוצאת טרחה
 החלל ב״טייס לעברית. בתרגום ספריו
 של בחלל מסעותיו תיאור מובא פירקם

אל טרנס־גליקטי בקו הפועל האסטרונאוט

תאו כמה לחקור מוטל פירקם על הירח.
 ולם זה, בקו שהתרחשו מיסתוריות נות

 תושיה, ובעל סקרן אמיץ, אדם מתאר
החיצון. החלל מרחבי עם להתמודד היוצא

 את לם מביא ,ניצחון׳ החלל בסיירת
 שמוטלת ניצחון, החללית צוות סיפור
 לחפש כדי ,3 לרגיס להגיע המשימה עליו
מאת כאשר קונדור. ספינה־אחות, אחר
האבו ספינת־החלל את ניצחון אנשי רים
 הטרי המזון למרות כי להם מתברר דה,

ברעב. קונדור אנשי מתו בידיהם, שהיה
 הקורא את לם מביא העתידנים בכנס

 לתקופה כימית ומילחמה מהפיכה דרך
 מתעורר שבה — מוחלטת פסיכימיה של

 ימוקד, משינה טיפי איוואן החלל תייר
 שכדור- ומגלה נוזלי, ניטרוגן בהשפעת

 צריך האדם אין שוב לגן־עדן. הפך הארץ
 במזון, מחסור של בעיות עם להתמודד

 מתאימים. לא מגורים אוכלוסין, צפיפות
 מערכת על המבוססת אוטופיה יצר האדם

 .מה כל ולכן — מימשל של כינחקרטית
כמו בעזרת משיגה היא רוצה, שהאנושות

הזייה. סמי של גדולות יות

₪
היא

 הינו אלבית) בהוצאת אור (ראה היא
 נכר בין אפשרית בלתי ״אהבת של .ספר

־ הוא הספר של מחברו לאישה״. גי  אנו
 שם בעל ״סופר המו״ל לטענת שהוא מוס,

 בעילום־שם. אותו לכתוב שהעדיף עולמי״
 את הקדמתו בדברי מסביר גם המחבר
 :שמו את להסתיר אותו שהביאה הסיבה

וב בםיגנון נעוצה העיקרית הסיבה ״״•
 לתאר ניסיתי ,היא׳. של האמיתי תוכן

 את — ואמיתי פשוט סיפור־אהבה בספר
 ולכן, הפשטות... את כמו לאמיתה האמת
 השפה גם היא הארצית, האהבה שפת
 הפרדה היתה בעבר ביותר. והטובה הכנה

 והעשייה הכתובה הטילה בין בספרות,
מחדש...״ לאהדן ניסיתי ב,היא׳ ממש.
עשו שמרניים שקוראים ספר הוא היא

תיאו בשל פורנוגראפי, כרומן לכנותו יים
 והתצלום עמודיו, את הממלאים המין רי

 ספר אכן הוא היא השער. שבעמוד המגרה
 גבר בין מיני קשר היא עלילתו שעיקר
 להרפתקה הנכנסים בגיל־העמידה, ואישה

 תום. עד חושיהם את חושפים הם שבה
 של זה סוג שאוהבים לאלה מומלץ ספר

ספרות.

גורר

ניחוש
באחרו בעברית שראו־אור ספרים שני

ה ימי את לרבים להנעים עשויים נה,
 העתיד, ניחוש הראשון, הספר שלהם. חופש

 בסיוע אלישע מרדכי כן ערך שאותו
 (ראה־אוו זמיר ויהודית לוי אורנה
 ניחושי עולם את מביא אלישר) בהוצאת
השונים. לסוגיהם העתיד

 במשקעי בקריאה מתחיל העתיד ניחוש
 פי על קוביות, פי על ניחוש תה, או קפה

 ;המיספרים) (תורת נומרולוגיה קלפים,
 וכירומנטיקה כירונומיה לחתונה, מזל ימי
 החן), נקודות (תורת מולופוזיה היד), (כף

 בליטות (חקר פרנולוגיה חחלומות, פשר
 איי־ ומזלות, אסטרולוגיה הגולגולת),

 ושיטות חן אבני פי על ניחוש צ׳ינג,
ב מעוטר העתיד ניחוש עתיקות. ניחוש

 רבים, חזותיים ובעזרים מרשימים ציורים
 העתיד ניחוש כי המאמינים אלה לכל

להתגשם. עשוי שלהם
 יואב מאת בקלפים, קריאה השני הספר

 מביא כתר) בהוצאת (ראה־אור כן־דוכ
 של ומקובלת עתיקה טכניקה אותה את

 מגי־ של בשימושם הנמצאת העתיד, חיזוי
 שנים. מאות מזה כולו בעולם די-עתידות

 ניתוח אופני את מתאר בקלפים הקריאה
ה באמצעות להגיע ניתן שאליהם ההווה

 העבר של יותר טובה הבנה תוך קלפים,
 בעתיד. למאמין המצפה של מפורט ותיאור

ב בקריאה מתוארות אשר השיטות את
לה שאפשר בקלפים ליישם ניתן קלפים
בארץ. שיגם

 עשויים בקלפים וקריאה העתיד ניחוש
בחופי־הרחצה מרתק חברתי מישחק לשמש

 של רבות שעות ולהעניק וביחידות־הצבא,
מרתק. בילוי

ת״דות

 ניו־יורק
.לישראלים

 נעמי של סיפרה ראה־אור אלה בימים
 (בהוצאת חמש •אחרי ניו־יורק כן־נור

 המישנה ככותרת הוא הספר ביתן). זמורה
 בניד־יורל,״. ולבידור לבילוי ״מדריד שלו

 לטיול לקחת מה כמו: עצות במדריך
ב שימושיים טלפון מיספרי ;בניו־יורק

 ועוד. שמרטף ;הארץ מן חדשות ; עיר
לנוש המדריך מתייחס העיר מהווי בפרק

 בלילה להסתובב אפשר האם כמו: אים
 ומכיי־ מפגיעות להימנע כיצד במנהטן?

 ; סוסים על רכיבה : ברחוב שוד ? סים
 טלפוניים קוריוזים פארק! בסנטראל שייט
ועוד.

רשי ישנה בעיר סיורים תוכניות בפרק
ב ולביקור. לסיור מומלצים אתרים מת

רשי מובאת בעיר התרבות ממיפעלי פרק
מוסיאו תיאטרון, :בלט ;קונצרטים מת
 ספרים חנויות !מוזלים כרטיסים ! נים

 מועדונים בפרק ועוד. מאוחר הפתוחות
 מועדוני- דיסקוטקים, רשימת מובאת בעיר
 בפרק לרווקים. בארים !בארים לילה,

 המיסעדות מיטב רשימת העיר מיסעדות
 סיגנונות של למפתח בהתאם בניו־יורק

לאומיים. אכילה
 ובו במבוא, נפתח חמש אחרי ניו־יורק

 מק־ מרשל משל האחד ציטוטים, שני
 המחפשת בידה היא ״ניו־יורק :לוהאן

 מי* לייזה של משירד, והשני ארץ״ לה
 שאינה בעיר, להתעורר ,ירצה ״אני נלי
 מצוי בן־גור של בסיפרה לעולם״. נמה
 :כמו פרקים ובו בניו־יורק סקס' פרק

 לאכילה מין... !מחיר בכל ארוטיקה
 שמותר, רל, לא החופשית, (״באמריקה

שד כצורת עוגה לאכול אף תוכלו אלא

 מובחרים וחלקי־גוף אחוריים אשח, של
 בעיצוב מקל על שוקולד ללקק או אחרים,

פורנו סרטים ; הצצה מופעי ;זכרי...׳׳)
ב מין ;להומוסכסואים סרטים ; גרפיים
 ב״גן מין ;קבוצתי מין ;חיה הופעה

 לא־קונבנ־ מין ; מינית פנטאסיות ;חיות
 מתוכננת, הצגה זו היתה (״לא ציונאלי

 בתור נעמדו טאזוכיסמיות נטיות ובעלי
 ביניהן התחלפו המצליפות גם ל...הצלפה.

 — קלה לא מלאכה זוהי פוף־כל־םוף —
 ספת־ על זו עם זו התעלסו ההפוגה וכעת

 טלוויזיה תחנת של ומישדרים עור...״)
ו פורנוגראפיים סרטים המקרינה כחולה,

 בהן מתפשט שהמראיין טלוויזיה תוכניות
המרואיינות. עם

 פק״ל בבחינת הוא חמש אחרי ניו־יורק
 ל־ מהמילחמות לנוח היוצא ישראלי לכל

 לעשות ואיך מה שידע כדי ניו־יורק,
הזאת. הגדולה בעיר


