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!בצליל במלל לחג מתנות
ם כמו ח לא אני השנה גם הקודמות, בשני  הקערות מחירי על לבם אדוו

 במחירי- זרי״פרחים לקנות לכם אציע לא כוסות, 6ה״ של והסטים לפונץ׳
ם משייף לא וגם חוצפה  אלקטרוני. קפה מרתיח או חשמלי ציפורניי

ש אם  כמה הנה ספרים. לקנות היא המסורת אצלי אז מסורת, זה השנה רא
תן הצעות מן בעיניי חן שמצאו מאו האחרון. בז

להימנונדויס
עוץ למידע .מדריך  מאת תרופתי׳׳ וי
 הוצאת יוםלםון־סופרםטיין, שימעדנה

 האוניברסיטה מאמם, ע־־ש ספרים
העברית.

 ו־ מדעיים שמות 400מ־ יותר המכיל ספר
 ,הנמצאים תכשירים של מיסחריים שמות 1265

בארץ. ששימוב
 האספירין על משהו לדעת רוצה אתה למשל,

 בתוכן־העניינים, פתח ראש? לכאב לוקח שאתה
 אתה .57 עד 53 בע׳ כתוב אוספירין שעל יתמצא

 כאבים, משככת פעילות .לתרופה וקורא: פותח
ה  מה על שורות 20 כך, אחר וכו׳. חום" סדיר

 עוד בגוף. נספגים החומרים ואיך האספירין מכיל
 חולה כל שעל הכמות על הסבר מכיל דף חצי

 חמש האיחסון, צרות על שורות כמה לקחת.
 זהירות על שורות חמש אזהרות, על שורות

 תופעות־לוואי, על עמוד רבע לילדים, דתמיוח
 האספירין של השיווק צורת על עמוד רבע

אינפורמציות. וכהנה כהנה ועוד בישראל
 לרופאים, שהוא'מיועד כתוב בריכת־הספר על
 היפוכונדרים, שמלבד ספק לי אין וחולים. אחיות

 אף סיפרי־רפואה, קריאת הוא העיקרי שעיסוקם
לטובה. זו וגם בספר. כתוב מה יבין לא בךאדם

וקטנים
מאוד ווקננים

 יגאל וציר כתב לטייל״ ״יוצאים
 השם. ברוך קסטות, בלי תומרקין.

ש״ח. 17.80 מסדה הוצאת
 יוצאים השנתיים, בן דור, ובנו תומרקין אבא
 המתקלפת, תל־אביב את ורואים לטיול

 ידיים אוחזים הם העצים. גדועת המלוכלכת,
 פורחת, נקיה, לבנה, תל־אביב על ביחד וחולמים

השני. אל האחר יחייכו אנשים שבה
 מצליח. הכל ולחכמים חכם, איש תומרקין

 ולגמרי ראשון ספר־ילדים כותבים כשהם אפילו
 חכמה. הנאיביות אפילו החכמים אצל נאיבי.

של יופי לא? — תומרקין באמת, נו, והציורים?

לכת למיטיבי
ש שפעתי  בבוקר שבת שכל אנשים שי

 ספר פותחים קפה, שותים בשש, בערך קמים
 לטייל לאן מישפחתית, בהצבעה ם.טיתליוס

 שני לאחרונה יצאו אלו בשביל בדיוק השבוע.
 סלזח הכי ונם נמוך להבי קחש םהכי ספדים.

 הוצאת קישקה, מישל אייר בדיוסף, ספי כתב
ש״ח. 28 סחיר בדסזב

 עונות (לכל לטיולים הצעות 60מ־ יזתר
 לא רעית ושומרון. ביהודה הגדול חלקם השנהג

 למען אותם שיחזירו לפני פעם, שם לבקר רע
אינשאללה! השלום.

 הומור מדי ביותר עטופה מרתקת אינפורמציה
 ועוד קישקה. של נהדרים ציורים אפשרי) זה וכן,

 מאת טיולים, מסלולי — וענו קשת ארץ ספר,
 בשט, שימעון מאת צילומים פיינגרש, עודד

ש׳׳ח. 28.50 מחיר מעריב, סיפריית הרצאת
 יותר אלא לטיולים, הצעות בדיוק לא זה כאן

 נעלי־ הנועלת פיינגרש, מישפחת של חסידלים
 מייד־אין־קוראיה. צרפתי עיצוב התעמלות,

 אשר קדש במיקדש ביקרה הזאת השפחהמי
 בגוש־תפן, אשר בכפר״ודדים העלית, בגליל

 בפקיעין, זבול, בהר פנס, בחורבת בפסומד״
 ועוד. ועוד בחורבת־זיכרין סנט־ג׳ורג, בפנסיית

 וגם אינפורמציה רשמים, מביאים הם מקום סכל
 הצילומים מצטרפים אלה כל אל אחרידד.
ש והנה בשט, שימעון של יםבהמרהי  מתנה לכם י
עדת משופשות. נעליים גם תעלי נו

 לצ׳יץ׳ אותו ישלח מישהו אם נחמד יהיה ספר.
במתנה.

★ ★ ★
די־נור, רימונה מאת בחרוזים״ ״חידון

 עומר, דבורה מאת באביב״ ״סערה
שח׳. 32 שרברק, הוצאת
 את מספר עומר דבורה של האחרון סיפרה

 קבוצת מאנשי אחד קושניר, טוביה של סיפורו
 את להכיר לומדים קושניר של דרכו הל״ה.

 של לבטיו הסערות, רוויית התקופה את העמק,
 וסיפור הרפתקותיו אהבותיו, נפרדו, שהוריו נער

 והפכה גוש־עציון על להגן שיצאה הל״ה קבוצת
לאגדה.
דבורה של חדש ספר שלי, הפרטי הנוער אצל

 מעריב, הוצאת קריבולט, טלי ציירה
ש״ח. 14.50

 זה ״אין כתוב: הכריכה של האחורי הצד על
 דף כל כאן / ואגרות שירים של / ספר ככל ספר
 לא / ולקורא / חדי־חידות לכם חד / בספר ודף
 לכל וכך / ולענות לחשוב עליו / בו לקרוא די

הפתרונות. כל גם יש / הספר חידות
 לא מאוד בשפה אבל מאוד קטנים לילדים
* ★ ★ מתיילדת.

 הרפתקה — שנה של ״אגדה
 סירקיס, רות הוצאת הזמן״ בממלכת

ש״ח. 24 מחיר
 חנים. של אגדה הסידרה מתוך החמישי הספר
 של אגדה (לפסח), הנדה של אנדה היו הקודמים

 (ליום מדינה של אנדה (לחנוכה) סביבון
 בכולם (לפורים). מנילה של ואנדה העצמאות)
 להרפתקות שיוצאים ודני, רותי הם הגיבורים

רחוקים. בעולמות המתרחשות
 אזכיר רק להפעם הספרים. כל על כבר כתבתי

 סידון אפריים של הנהדר ההומור שוב שזה
 אורן. רוני של המדהימות הפלסטלינה ובובות

★ ★ ★

 לאה מאת החיות״ מעולם ״קולות
ריכגולד הוצאת קידר׳ מוטי צייר שגיב,

 הם שבקריאה ההנאה ולאחר חגיגה, הוא עומר
 ממה גדול חלק תקופה. ועל דמות על לומדים

 ניל״י, גיבורת שרה גוריון, דויד־בן על יודע שבני
 לב זוריק בן־יהודה אליעזר לביטוב, זוהרה

 עומר. לדבורה הודות יודע הוא ואחרים,
★ ★ ★

 דארל, ג׳ראלד מאת רוזי״ ״קרובתי
שח׳. 21.50 מעריב, הוצאת

 הטבע חובב מהתוכנית האיש דארל, ג׳ראלד
 ספרים ככותב במיוחד הידוע בטלוויזיה,

 הסחנה חברבר׳ השסר. היער — דוקומנטריים
 בפעם כוחו ניסה — אחרות וחיות משפחתי ואני,

 הוא הסיפור דמיוני. בסיפור לי, נדמה הראשונה,
 בירושה מקבל אותה רוזי, בשם חיננית פילה על

 כלומר שעובר, מה עליו עובר ובגללה אדריאן
מכבש־דרכים, מלבד הכל, יותר או פחות

 מי אבל אנגלי, הומור אומנם הומור. המון
 אני, אנגלי? הומור מבין לא שהוא יודה מאיתנו
חזי. קרובתי ועל אנגלי הומור על מתה למשל,

 ושמנים
לרזות שחונים

 בה שהמשתמש מבטיחה הרוטאציה דיאטת
 על שמענו אומנם ליום. ק״ג חצי עד יפחית

 שימעון של בקאדנציה עוד הרוטאציה דיאטת
 בארץ, כאן פורסמה הדיאטה אז אבל פרס,

 עם בשיתוף סירקיס, רות אחד. דף על בקיצור
 עמודים, 225 שלם, ספר עכשיו מוכרת הקו־אופ,
 וכן — לאכול מתי איך למה, בפרוטרוט המסביר

המדוברת. לדיאטה המתאימים רבים תפריטים
 קטהן, מרטין ד״ר מאת החטאציה דיאטת

 15.90 לקו־אופ: מיוחד מחיר סירקיס, הוצאת
ש״ח.

קלטת. כולל ש״ח, 17 ושות׳
 ועל השמש של המשעממים חייה על סיפור

 בעלי־ מבץ חברים לעצמה לעשות נסיונותיה
יתרה. הצלחה ללא החייט,

 עוזרת האחד שמצידה קלטת, מצורפת לספר
 השני ומצידה החיות, קולות את להכיר לילדים
 רווחים ומשאירה שבספר הסיפור את מספרת

הילד. לשיתוף
 המאפשרת המצויינת, האריזה את אציין הפעם

 ולבדוק בחנות והקלטת הספר את להוציא לקונה
בבית. והקלטת הספר את לשמור וכן אותם,

סתנדיופי
 הדיוט, ג׳ימם מאת כלבים סיפורי

שזז. 26 מחיר מוח, הוצאת
 כתב אנגליה, מיורקשיר, וטרינר הריוט, ג׳ימס

 בעלי־חיים עם עבודתו על ספרים שמונה כבר
 כלבים, סיפורי השמיני, בסיפרו להם. אהבתו ועל
 50 אי־פעם. שכתבתם הסיפורים כל את אסף הוא

 הכלב הוא בהם המרכזי שהגיבור סיפורים
ף, הם המישניים והגיבורים  אהבה, האדם, עו

 אוהב על־ידי שנכתב ספר והומור. פחד שינאה,
 מפתיע ובאופן אוהבי־חיינג למען בעלי־חיים

קורה. בני־אדם. אוהב גם שהאיש בעליל נראה

★ ★ ★

 היגינס, טק מאת מוודדד ״כומר
שדד. 25 מחיר מודן, הוצאת
 מרתק לטיול אותנו לוקח הידוע למתח סופר

 בעולם. שונים חשאיים אירגונים בץ ומותח
 כולם כאילו תראה ,1982ב־ מתרחשת העלילה
 חברו יחד כולם אבל בעולם, בכולם נלחמים

המוודד- הכומר את לחסל
 מנוחה אין אותו, לקרוא מתחילים שאם ספר
 בזמן במיטבח בבית־השימוש, קוראים לנפש.

 כשהבוס ובמישרד, ההליכד״ בזמן ברחוב הבישול,
רואה. לא

לילדות
 שאני נגדי התלתות את לשמוע לי נמאס

ת מילדות מתעלמת  ולא עליהן כותבת לא קטנו
עביה. פינוקים על

 לי שנראה ספר לכם מצאתי בבקשה. אז
 כתבה יודעת? אני איך קטנות. לילדות במיוחד

ת. שתי של אמא שהיא קינן, רותי אותו  ילדו
 מסתבר נשיקות. על בעיקר בו ומדובר קטנות,
 זה ובגלל פעור, בפה ישנות קטנות שילדות

 כך אחר מהפה. ובורחות הנשיקות כל להן עפות
 כמובן, אבל, בחדרים. אחריהן לרדוף אמא צריכה

ץ נשיקות של שלמה וחגיגה טוב סוף יש  האמא ב
לילדה.

 ציורים כמו נראים אייל אורה של הציורים גם
ועדינות. קטנות ילדות של

 שאני על להתרגז מתחילים שאתם לפני
 לבנות, לספרים לבנים ספרים בץ הפרדה עושה

 לקבל שמוכן ומעלת 4 מגיל אחד, בן לי תמצאו
שר אותן למחוק בלי נשיקות מהפרצוף. י

שח׳. 16 סירקיס הוצאת קינן, חתי נשיקות,

ד ל א י ג י ד מ ש


