
 הפכת
 וזעתוו את

 לראות כדי
ן פה כתוב מה

 בדיוק זה מאוד. טוב
 השמפואים עם עושים שכולם מה
 את להוציא כדי ״פלקט״, של האלה

 הפרס. עם הצרפצ׳יק
 מן סיפור תשמעו — טוב? זה מה בשביל
:החיים

 מתנות יש — ברדיו שמעה, אחת אשה
 אוטוביאנקי :חשבה השמפואים. בתוך
 הלכה מה, אבל מאמינה. לא שמפו? בתוך

 טוב, וחשבה: הביתה באה .3 וקנתה לכל-בו,
 הזה הצרפצ׳יק את מוציאים איך — עכשיו
הפרס? שתוכו
 את הפכה :רעיון לה שבא עד חשבה, חשבה,

 רגליים למטה, ראש השולחן, על השמפואים
 עכשיו, מחזיקים שאתם העתון כמו למעלה,

 מפה. השמפו את רואים שאתם וכמו
 בטלויזיה, :תזכה במה לה דמיינה בינתיים,
 לחו״ל, בטיסה או במכונית אולי בוידיאו,
יודע? מי ביהלום,

 לשתות השכנות ירדו .4.00 השעה הגיעה
 השמפואים את ראו לסלון. ונכנסו קפה

 על הפוכים שמפואים זה מה לה ואמרו
 מה אבל האמינו, לא להם. ספרה השולחן?

 כן... גם לקנות לכל-בו טסו שיצאו איך —
 הצבעוני שהמה-שמו עד קצת, עוד חכתה
 את פתחה לכיור, הלכה ירד. הזה הקטן

 קטנים בקבוקונים כאלה ויצאו המכסה
 באמת. נחמדים וצבעוניים,

 כמוס כל פתחה דופק ולב רועדות בידיים
 כמה אחרי — מה אבל ובדקה. כזה קטן

 לא מכונית, לא שבץ. חטפה כמעט דקות
 בושם אחד — הכל בסך טיסה. לא וידיאו,

 זהו. הנחה. של תלושים ושני קטן
ושתקה. כועסת ישבה

בעלה. בא פתאום
ענק, קרטון מביא אותו ראתה

בפלקס״. כמוס כתוב'״פרס עליו
— השתגעת? אמרה, זה, ״מה

 שמפואים״? מלא ארגז הבאת
 מבריקות. שלו שהעיניים ראתה צחק.
 ר־ו־א-ה??? ה-י-א מ-ה ופתח. ידה, על עמד

 חדש!!! — חדש טייפ וידיאו
 מצאתי מה תראי לה, אמר חבובה, ״תראי

 הזה!״ הפגז השמפו בתוך
 :אמרה המלים לה כשחזרו לדבר. יכלה לא

 והנחות בושם רק אצלי איך אבל ״רגע,
 וידיאו?״ — ככה ואצלך

 החיים כל — חושבת? את ״מה לה: אמר
 מזל לאחד מזל? יש אחד ולכל פיקניק זה
 — ולי הנחה, עם שמו מה לאחר בושם, של

 שלו. והמזל אחד כל וידיאו, של בקבוק
 הזה, השמפו :האמת את תגידי — מה אבל
 זכיה?!״ לא זה מה, אז טוב? הוא נכון

 ריח, ואיזה מצוין, השמפו ״באמת, :אמרה
 נעשה מה — מה אבל עדן. גן כמו הבית כל

 האלה?״ ההנחה בתלושי
 מהשמפו — שבטוח מה ״תראי, לה: אמר
 באמת ה״פלקס״ כי מבסוטה תמיד את

 בפרס פעם עוד נזכה לא אם ואפילו נהדר,
 תלוש רק אלא אניה, או יהלום כמו גדול,
תחשבי: — הנחה

 בהנחה, לילדים, ״נמרוד״ של ספורט נעלי —
צריך! י צריך — הלימודים לפני עכשיו

 ״קונטיקי״ קוקטייל בקבוקי ושני —
 בלבד, אחד של במחיר עדן, גן בטעם
כדאי! כדאי?

 בטח באילת, ״לרום״ למלון והנחות —
וננוח. ניסע אולי כדאי,

 שעונים על יפות הנחות ואפילו —
 השקעה זה אומטיים, של ותכשיטים

טובה,
 לא — סניו של למכשירים ההנחות גם —

 תנור אבל צריך, לא וידיאו עוד רע.
עבודה. חוסך מיקרו-וויב

 פלקס על ההנחות כל :שבטוח ומה —
 לנצל כדאי במקום, שמקבלים ובושם

למתנה. או לבית ולשמור,
 כל את לקחת מאיפה ,שאלה ,זה ״מה

 האלה?״ וההנחות הפרסים
 שמעת? לא אתך, העניינים ״מה :לה אמר

 רצה מיד !חדשים״ פרסים אלפי הוסיפו
עוד... וקנתה לחנות

 בברכה — בהצלחה ולכם להם שיהיה אז
רגלון חמה.


