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מתנה
 ארצה לאחרונה שיובאו חדשים צעצועים

 בעיניי מצא־חן בעיקר תשומת־ליבי. את משכו
 של סנטר האקטיביטי את המזכיר צעצוע
 ישראליים תינוקות של שלם שדור פריים, פישר

 החברה של המקביל הצעצוע עליו. גדל
 מתפרק הוא כי במיוחד, מעניין וריו, השווייצית
עצמו. בפני צעצוע מהווה חתיכה וכל לחתיכות

 והם הרד, הגיל קוראים למה מיועדים הצעצועים
 הראיה, חוש על עובדים למראה, מאוד יפים

 וזה — מעוגלים הקצוות כל (אגב, המישוש
 שתינוקות קולות משמיעים גם וחלקם חשוב)
בקלות. עליהם לחזור יכולים

 מנסיון אבל בבית, תינוקות לשימחתי, לי, אין
 וריו של החדשים שהצעצועים לי, נדמה העבר

 שקל 275 בין נעים המחירים מאוד. מוצלחים
 הגדולים, להרכבים ועד הבודדים לצעצועים

שקל. 2,000ל־ מגיע שמחירם

יוחזר רא משוחרר עורו
 סובלות ברחוב אתכן רואה אני לכן? נמאס לא כתף, עדי הגולשות השערות עם האלה היפות אתן,
 אם יודעת לא והמדוכא. הרטוב העורף את לאוורר בשביל ביד השערות את פעם כל ומרימות ומזיעות
 ללכת צריך לא לעשות. קל זה אבל בפאריס, התיסרוקות אמני של האחרונה הצעקה זו שלי ההצעה

 גבוהה שתיסרוקת לכן תדעו מזה, חוץ על. אל מורמות כשהשערות אחרת נראים והחיים למיספרה,
יפה. אשה עושה ארוך שצוואר חשב מודיליאני ואפילו ארוך צוואר עושה

ניחוחות
ונוחות

 לכם לספק שהתחייבתי שוכחת אני פעם כל
 זוכרת לא שאני בשבועות למתנות. רעיונות
 זר או בונבוניירה לקנות יכולים אתם להציע,
 מיני בכל הביתה לי לטלפן אפילו או פרחים,
 כמו הרעת, על ובלתי־מתקבלות מטורפות שעות
עושה. ממילא מכם שחלק
 בסופר־פארם, החודש שמצאתי מה הנה
 לא שזה גם כתבתי כמעט כמתנה. יופי לי ונראה

 לפני זה את קניתי כי טיפשי, זה אבל יקר,
בעוד האלה השורות את תיקראו ואתם שבועיים

 מה כד
שתבקש

 לכמה נוסעת שאני במערכת הודעתי כבר
 דברים לשכוח נטיח יש שלי לעורך לחדל. ימים

 חו״ל? .איזה אומר: אותו שומעת כבר ואני כאלה,
 שחור כתוב שיהיה כדי אז פתאום?' מה חדל? מה
 בזכותי משתמשת אני נוסעת, שאני לבן גבי על

רוצה. שאני מה על זה במדור לכתוב
 הן עכשיו עד שקיבלתי ההזמנות אגב, דרו

כדלקמן:
קרחת. נגד מיוחדת מישחה
צרבת. נגד כדורים

שנתיים. בן לילד מעיל־גשם
סלט. רוטב לעשיית אבקה של שקיות

רייאבן. שמש מישקפי
מגע. עדשות לרחיצת כחול נוזל

בארץ. להשיג שאני־אפשר בושם סוגי שלושה
חוץ. תוצרת לילה למנורת נורה

לי). קשה לא אם טוסטר־אוון(רק
עישון. להפסקת פיות ארבע של מערכת

לסופר־טיבעונים. בישול ספר
כדאי). זה אם לחצנים(רק טלפון

מדוייק). יפה(תאור חולצה איזה
 למה משהו, צריכים אתם אם בינתיים. הכל זה
 עוד שיהיה להיות יכול למערכת? תתקשרו שלא
 לשכור עומדת שאי האוניה על פנוי מקום

 כי תזדרזו, אז ארצה. הזאת הכבודה כל להובלת
חוזרת. כבר אני

בהעדרי. הארץ על בבקשה, לי, תישמרו אגב,
תודה. לי. נשאר שעוד היחידי המקום זה

 מרידוד מחיר. על להתחייב למה אז שבוע,
. מתחייב?

אגס. בריח שמפו מכיל אגס בצורת הבקבוק
 במתנה זה את לתת רציתי כי זה את הרחתי רק

 שמפו ליד השני הדבר ליום־הולדת. לחברה
 לא אני בקבוק־חם. שנקרא מה הוא האגסים

 בחיים אבל אותו, צילמו קני־מידה באיזה יודעת
 תינוק של בטן לכאב מיועד והוא קטן קטן הוא

הגרפס. לו הצליח שלא

 סיכות שתי לוקחים אחר־כך האישי. הנקיון בשביל זה הראש, את לחפוף צריך כל קודם בבקשה:
 מהראש. זה את מורידים אחר־כך התיסרוקת, בזמן לעזור כדי רק כביסה, מהדקי כמו שניראות כאלה,

 שיהיו תדאגו בתמונות. רואים הכל התיסרוקת, עשיית מתהליך פרט כל לכן לתאר נחוץ לי ניראה לא
מאחור. לפחות יפהפיות. אתן וכבר פנויות, דקות וחמש גדולות ראש סיכות חמש לכן

 עוגה עוגת
עוגה!

 עלית, חברת הגיע! יומכם העצלנים, עורו
 העצלות, לטיפוח האגודה של בת חברה שהיא
 שהועתק מוצר עם אלה בימים לשוק יצאה

המנוחה. ערס מאמריקה,
 מהן אחת שכל פלא, קופסות בשלוש המדובר

 שמהעירבוב נכון עוגה. של תערובת מכילה
 לא וגם אותנו, שיחררו לא סיבוביות בתנועות
 כן. דווקא השאר מכל אבל בתנור, מהאפיה
 האהוב מהמישפט למשל, אותי שיחררו, במיוחד

לי חסר אבל עוגה לכם לעשות רציתי ״נורא עלי:

קקאו / קמח / ביצים / שמרים
 שוקולד, עוגת הן הראשונות הסנוניות שלוש

 מישהו יש ואם שיש, ועוגת צימוקים עוגת
 הגיע שלו, הטעם בדיוק לא אלה.הן ששלוש
 המצאות והמציא הילטון, מלון של השף לעזתרם

 הבסיסיות העוגות משלוש לעשות איך מדהימות
 עוגת או גבינה עוגת כמו מעניינים, דברים האלה

 יכולה שרוצה שמי לי אמרו עלית מחברת פירות.
 חוברת את לה שישלחו ולבקש מיכתב לשלוח

 מהם הוצאתי כי ישלחו הם הזו. המתכונים
הבטחה.
 הקופסה השוקולד. עוגת את היום ניסיתי אני
ושלוש מיוחד מקרטון אפיייה תבנית מכילה

 שופכים הראשונות השקיות שתי את שקיות.
 התערובת על ומערבבים. האפייה תבנית לתוך

 כל את מכניסים מערבבים. ושוב מים כוס יוצקים
 מעלות 175ל־ מראש שחומם תנור לתוך העסק

 התקררה כשהעוגה שעה. כחצי ואופים צלסיוס
 השקית מתוך השוקולד קרם את עליה מורחים

 למה גבול יש כי טעמתי לא־ אני זהו. השלישית.
 אבל להתפרנס, בשביל לעשות מוכנה שאני

נהדרת. שהעוגה אמרו שלי הילדים
 עם טוסט איזה לשוק תוציא עלית חברת אם
 ואכתוב אישי באופן אטעם אני ואנשובי, חמאה

 בדעתם תסתפקו בינתיים כך. על לכם
ילדיי. של הקולינארית


