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 מלכים בעניין ״אלגרו" איזה יעשו אי־פעם אם
 תיזהרו אירופה, של ונסיכות ונסיכים ׳ומלכות

 שנוגע מה בכל הארץ אלופת היא שלי. מאמא
 קוראים ואיך נסיכה איזה עם התחתן נסיך לאיזה

 קוראים ואיך התחתנו הם מי ועם שלהם לילדים
 כרגע, לו. יש תואר ואיזה הגיסה של לאח

 לפני אבל צ:ארלס, אשת דיאנה זו שלה ההתמחות
 והאהובה מכולם הראשית היתה בערך שנה 15כ־

קונ עם שהתחתנה מדנמרק, אן־מרי מכולן
 המלך עם התחתנה סופיה ושאחותו מיוון, סטנטין
מספרד. קרלוס

קונס עם כאמור, התחתנה, הבלונדית אן־מרי
 יפים ילדים מיני כל להם ונולדו השרמנטי, טנטין

 קצר זמן יוון על מלכו ביחד וכולם ובלונדיים
 ולא באירופה מקום לאיזה הוגלו ואחר־כך מאוד
 אחרי זמן הרבה עוד אבל ארץ, שום על יותר מלכו

 את שמכבד שבועון בכל שלהם צילומים היו זה
עצמו.

 אחרונות. בידיעות ידיעה ראיתי השבוע
 שום אין ככה כי הידיעה, גודל על מאור שמחתי

 של מותו על המרה שהיריעה בעולם סיכוי
ליבה. את ותעציב שלי לאמא תגיע קונסטנטין
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שאוהב למי ישראל רכבת
זה אתבי פרק

 אי־הנסיעה סיפור את סיפרתי שעבר בשבוע
 לירושלים הגענו זאת ובכל לירושלים. ברכבת

 שיבלה אחד ילד שם השארנו ואפילו באוטובוס
 עלינו(ההורים) צעקה הסבתא הסבתא. עם קצת
 לנסוע הבטחות לילדים מבטיחים שאנחנו זה איר

 בלתי הערה בגלל מקיימים. לא ואחר־כך ברכבת
 את להחזיר התפקיד את עליה הטלנו זו, זהירה
 גיבורה אותה, נראה ברכבת. לתל־אביב הילד

גדולה.
 שלי אבא טילפן הביתה, השיבה לפני יום

 נוסעת מתי ושאל בירושלים לתחנת־הרכבת
 שבדיוק לו אמרו לתל־אביב. מירושלים רכבת
 שאבא ידעה לא שלי אמא אבל בבוקר. 7 בשעה

 שבדיוק אמרו לה טילפנה. היא גם אז טילפן, שלי
 הועברו האלה האינפורמציות שתי .7.15 בשעה

 וגם בשלישית לברר לי ונאמר בטלפון אליי
 כדי לתל־אביב, מגיעה הרכבת מתי לשאול
 שלא בגלל פשוט זה בתחנה. להם לחכות שאוכל
 מתחנת־הרכבת נוסע אוטובוס איזה לברר הצלחנו

 פעמיים טילפנו שלנו. הבית לכיוון בתל־אביב
 זמן כמה של חשבון עשיתי ענה. לא אחד ואף

והח לקחת, כזאת נסיעה יכולה יותר או פחות
 בתחנת־ התייצבתי 8.30 בשעה וחצי. שעה לטתי

 אחד. מאיש הומה שהיתה דרום. תל־אביב הרכבת
 מירושלים הרכבת מגיעה מתי בנימוס שאלתי

 ענה: והוא למה שאלתי .9.30שב־ לי ענה והוא
ככה.

 18 הרציף על וטיילתי סיגריות שש עישנתי
גדו שעונים שני תלויים הרציף באמצע פעמים.

 במרחק־מה שמאל. מצד ואחד ימין מצד אחד לים.
 את כשהרמתי סוג. מאותו שלישי שעון תלוי מהם

 לי נשאר זמן וכמה השעה מה לראות הראש
 השעה היתה הימני השעון שעל הסתבר לחכות,

 היותר ההוא, ועל 8.55 השמאלי השעון על ,9.15
.10.40 רחוק:

 המאושרים הנוסעים ושני הרכבת הגיעה בסוף
ה הרביעי. ביום היה זה כל ממנה. יררו שלי

 היה בוקר באותו קנו שהם הכרטיסים על .26.גז
התא אבל קנייתו. ליום רק טוב שהכרטיס כתוב

.25.12 היה הכרטיס על ריך
 רב־ מגיעה למדינה־בערך להתלונן. צריך לא

ה וכל בערך ומגיעה בערך שיוצאת בת־בערך.
בערך. שאר

ב. נ.
 גיא, דוד אלי טילפן א, פרק פרסום ,אחר

 ציל- לו שאחזור וביקש ישראל, רכבת דובר
 ואני פעמים שלוש ככר זה את עשיתי צול.

 לרכבת יש מה לכם. אדווח לנסות. ממשיכה
הסיפור. על להניד

 וסיפרה לי טילפנה השמנות מחברותי אחת
 ספירולינה, ששמו חדש דבר על שמעה שהיא

 ביקשה היא הפרטים כל את מזה. מרזים ושנורא
 אפשר. אם מתכונים כמה וגם בשבילה לברר ממני
 החברות את שולחות הן השמנות. אצל זה ככה

 אבל ולהשמין. לשבת ממשיכות והן לעבור שלהן
 קילו 80 ששוקלת אחת עם מסתכסכת לא אני

וביררתי. הלכתי אז ממני, יותר
 שהובאה קטנטנה, אצת־ים היא הספירולינה

 מגדלים שם עין־יהב. מושב על־ידי בארץ לגידול
 בצורת אותה ומשווקים בבריכות״מים אותה
 שונות, חומצות בה יש כדורים. בצורת או אבקה

 ומגנזיום. אשלגן אבץ, סידן, ברזל, ויטמינים,
 המומחים האריזה. על יש מדויק יותר פירוט

 של נכונה רמה על שומרת שהספירולינה אומרים
 (פה, תחושת״רעב, מונעת היא ולכן ברם הסוכר

השמנות). של העניין כנראה,
מתכונים כמה רציתי הזה המדעי הבירור אחרי

בבקשה. כסף? לכם לחסוך מיועד הזה שהקטע זוכרים אתם
 כותבות. היפהפיות שכל מהסוג ספר כתבה צירלי של מהמלאכים המשגעת היפהפיה סמית, ז׳קלין

הלידה. אחרי גם מהממת גיזרה על לשמור ואיר ומטופחת ויפה צעירה להיראות איך
 דולר. 6 פחות הדבר אותו נשארתי הצליח! לא בו. שכתוב מה כל את ועשיתי הספר את קראתי

אכזבות. והמון דולר 6 לכן חסכתי הנה

 כפיות 3־2 חילבה, כפית חצי כורכום, כפית חצי
דק. קצוץ חריף פלפל ספירולינה, אבקת

 לחצי. וחותכים הדג את מנקים הכנה: אופן
 חלקי את טובלים יחד, החומרים כל את מערבבים

אותו. ומטגנים הדג
גבינה כדורי

 גרם 75 טחון. סלרי קצת ,5* גבינה חבילת א:
שחור. פלפל כתוש, שום מגוררת, רוקפור גבינת
 ושמיר פטרוזיליה של חופן — לציפוי ב:

 כפיות 2 קצוצים, פקאנים גרם 75 קצוצים,,
מלח. ספירולינה,

 לי שלחה פיליס מי? אלא גלזר, פיליס אל ופניתי
 באופן העברתי אותה מתכונים, של שלמה חוברת

 שניים הנה בשבילכן השמנה. לחברתי ישיר
במיוחד. מפחידים לא לי שניראו

בספירולינה מטוגן מושט דג
מלא. קמח כוס חצי
שום. שיני 2 כמון, מלח. חיטה, נבט כוס חצי

 החומרים כל את מערבבים הכנה: אופן
 את מערבבים כדורים. מהם ויוצרים א' מקבוצה

 את מגלגלים ובתוכם ב׳ מקבוצה החומרים כל
ההגשה. לפני מקררים הכדורים.

 1 אני כי האלה, מהדברים אחד אף טעמתי לא
 ' ישירות לפנות אפשר נוספים לפרטים שמנה. לא

בתיאבון. ערבה. דואר־נע עין־יהב, למושב

מתנות
ת מוצלחו

 למישהו לקנות בשביל חדשים, ספרים שני
אחר:

הו וודהאוז, ברברה מאת רעים כלבים אין
ביתן. זמורה צאת

 בחינוך רובנו) (טוב, כולנו שניכשלנו אחרי
 הכלבים. את שהמציא מי המציא שלנו, הילדים

 ולאילוף. לחינוך קלות יותר הרבה חיות שהם
 חינוך בשטח ידועות היותר המומחיות אחת

 ספרים שכתבה וודהאוז, ברברה היא הכלבים
 טלוויזיה, ותוכניות קורסים נתנה זה, בעניין רבים
 אהבה סבלנות, עם לטענתה, הכלבים. בשטח הכל

 שש תוך לך. לציית כלב לאלף אפשר ותקיפות,
שעות. וחצי

הספר, את קראתי זאת ובכל בבית כלב לי אין
 .לתרגל מנסה אני שלמדתי מה כל מעניין. הוא כי
 קטנים ילדים שני תראו אם שלי. הילדים על

 שלי הילדים שאלה תרעו כרחובות, נובחים ויפים
 אני אחר־כך האילוף. תהליך באמצע נמצאים והם

יצייתו. והם לנבוח להפסיק להם אגיד
 ונשואין מאהבה להתחמק כיצד
מילכה. הוצאת או־מלי, וסוזן גרינבורג

 . מוק. ונשואין מאהבה להתחמק שרוצה למי
 (המחברים). נשוי זוג מאת באהבה הזה הספר
 איר טובה. במריבה פותחים איך מלמד הספר

 סיכוי כל הורסים איך הזוג, בן/בת את מענישים
 מי לבד. נשארים איך ובעצם. רומנטי לקשר
בבקשה. — זה את שצריך

 כאן, אבל מאוד, מצחיק להיות אמור הספר
 לא דבר שום חרוץ. כישלון נכשלתי אני כנראה,
 ספר כתבו אנשים ששני בעובדה אותי ׳מצחיק
 פעמיים. התחתנתי כבר שאני אחרי חשוב כל״כך
 והרווקות הרווקים לכל מאוד מוצלחת מתנה

 קצת צריכים והם בכוונה זה שאצלם שחושבים
לחברה. לספר בשביל סיבות


