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סיך־בזגז
 בסביבה הקורים הבלתי־מתקבלים־על־הדעת מהסיפורים אחד עוד הנה

 מאמינה הייתי לא בוודאי עיני ומול שלי בסביבה קורים היו לא ואילו שלי,
להם.
 שח־מת. לשחק אוהב הבעל אחדות. שנים לפני בבית אצלנו התחיל זה
 איזה הבעל מזמין היה פעם מרי ולכן לבד, לשחק אי־אפשר הרי, שח, אבל
 כלי ומזיזים חושבים כוסיתה, שותים זה, מול זה יושבים היו הם ובערב חבר,

מזה. נהנים מאוד וכנראה
 חבר היה וכשלא המישחק את אביו אותו לימד בכורנו, כשגדל אחר־כך,

 אנשים שנים, עברו ככה השח. למישחק בילד משתמש הבעל היה בסביבה
 היה האשה. את מביאים ולפעמים מדברים וגם ומשחקים הביתה באים היו

נחמד.
 להכניס שאפשר הסתבר קצר זמן תוך המחשב. לביתנו הגיע אחר־כך

 נגד משחק המחשב אומרת זאת שח. לשחק שיודע דיסקט איזה למחשב
שלי. הבן או שלי הבעל

 שם לחדר־הילדים, נכנס הבעל היה אחד, אף בא היה כשלא בערבים, וכך
בני־אדם. יותר צריך לא נגדה. ומשחק המיפלצת מונחת

 לשלוש־ארבע בחדר נעלם הבעל נוח. די הזה הדבר היה אישי, באופן לי,
 הנשים עם בסלון לדבר צריך ולא לאורחים תה להכין צריך לא שעות,
שלהם.

השתנה. זה גם עכשיו
 וארבע שלי הטוב הרצון כל עם קספרוב. שנקרא משהו הגיע הביתה

 משהו שזה לי נדמה אבל זה, מה בדיוק להבין הצלחתי לא הסבר שעות
 נגד לשחק יכול הוא וגם בטריות, בבטן לו יש אבל רגיל, שח כמו שנראה

בן־אדם.
 ברמה בחר הוא בהתחלה הקספרוב. נגד לשחק התחיל הבן־אדם(בעל) אז

 רמה העלה רוסי). שהוא בגלל (אולי הקספרוב את לנצח והצליח הנמוכה
 פעם אותו מנצח הקספרוב כלום, ו... רמה עוד העלה בקושי. אותו ניצח וכבר
פעם. אחרי
 מול בחדר־הילדים מונח הקספרוב עכשיו הסוף? את הבנתם כבר נו,

זה. מול זה משחקים והם... גבוהה הכי ברמה מתוכנתים שניהם המחשב.
 כל המחשבים שני מתוכנתים שאליה הגבוהה הרמה שבגלל הוא המצחיק

 השח (שחקן הבעל ולכן, הבא המהלך על זמן מאוד הרבה חושב מהם אחד
 אחד את בחדר ומשאיר בטלוויזיה לצפות השני לחדר והולך מתעייף הידוע)

 מהם שאחד כנראה בוא, ״אבא, ואומר: שעה חצי מדי לו שקורא הילדים,
 צפייה של שעה חצי לעוד לסלון וחוזר כלי מזיז בא, האבא מהלך.״ עשה

בטלוויזיה.
בטלוויזיה? במקומנו שיצפה משהו סוף־סוף ימציאו מתי

יופי חדשות
 חב־ יצאה בארצנו הלא־רציני החורף לקראת

חד בסיררת־איפור סקס־פקטור רת־הקוסמטיקה
 פורמולה. סווידיש מסידרת בענן קשת בשם שה

 כל והנחושת. הזהב בגווני הם השולטים הצבעים
 קנייה ועל היפו־אלרגיים הם החדשים המוצרים

 לתיחום עיפרון בחינם מקבלים מוצרים שני של
העין.

 ז 2 — סומק שקלים, 13 — שפתון המחירים:
צל צמד שקלים, 16.30 — מסקרה שקלים,

שקלים. 17.50 — ליות
סידרה פקטור למקם יש העור טיפוח ובנושא

״קרליין״ — הדראמתי המראה
וסילווסטר חנוכה לנישפ־

 המזיקות. הקרניים מפני העור על המגן מיוחד
ומומ העור, סוגי לכל מתאים שילד הפנטנאידנד

 צעיר. מגיל כבר בו להשתמש להתחיל לץ
מ״ל. 50 של לאריזה שקלים 64.90 המחיר

סקטור״ ״מקם של לטיסוח־העור
חינם שלישי מוצר

★רכלון  ★  ★

 מוצרים 15 של מיגוון פרוף. ליווינג בשם חדשה
 וינואר דצמבר החודשים במשך העור. לטיפוח
 מוצר של קנייה כל על חינם אחר מוצר מקבלים

זו. מסידרה אחר
אולטימה

★  ★  ★

 השמש רק שלא הסתבר האחרונים במחקרים
 מסכי־טל־ ,ניאון אורות גם אלא לעור, מזיקה
 אור החזר מצלמות, הבזקי מסכי־מחשב, וויזיה,

 חשופה לא מאיתנו ומי קרניים. ושאר ממתכות
מחשב? או למסכי־טלוויזיה,

 תהליך את לעצור שאפשר טוענים באולטימה
 בתהליך הללו הקרניים על־ידי המואץ ההזדקנות

קרם פיתחו החברה מדעני פוטואיג׳ינד. הנקרא

היפו־אלר־ אייליינר עט — לגמרי חדש מוצר
 במים, עמיד נטול־בושם, האייליינר לעיניים. גי

רגישות. עיניים לבעלות ומתאים בקלות מתייבש
 וכחול, חום שחור, צבעים: בשלושה משווק הוא
שקלים. 16.80 במחיר

 תינוקות שמפו — לקטנים גם יחס יש לרבלון
 גרם 350 של אריזה לדמעות. גורס שאינו נעים

 שאין לגדולים גם מאוד נעים שקלים. 7.80ב־
מחפיפת־ראש. דמעות להם

★קרל־־ו  ★  ★

ת ר עז ם ב רי חב ה
 חברים טובים. חברים זה מאושר להיות כדי צריך שהבן־אדם שמה לי הסתבר ומוחלט סופי באופן

 יודעים חברים מתנה, קונים חברים אליך, מטלפנים חברים בגורלך, מתעניינים חברים לך, דואגים
 חברים לידם, לא כשאת/ה גם עליך חושבים חברים צריך, אם לך עוזרים חברים טובה, מילה להגיד

 זה עבורם לעשות צריך שאתה מה וכל איתך, ביחד בוכים איתך, ביחד שמחים איתך, ביחד מודאגים
עבורך. עושים שהם מה

 את שבוע כל קוראים הם מזה. יותר ואף לעיל המצויין כל את עושים ודני, נועה שלי, החברים
 הביאו הם השבוע אז מעניינים. דברים בעוד אותו למלא לי לעזור יכולים הם איך וחושבים שלי המדור

 מפורסם. או יפה חכם, איש של חכמה. אימרה איזו יש בשנה יום המציין דף בכל שבו לוח־שנה, לי
שאהבתי: דוגמות כמה הנה
 - תועלת חסר אחר־צהריים תועלת חסר באופן לבזבז לעצמך להרשות יכול אתה אם
טאנג). יו (לין לחיות. למדת

 ג׳יימס). (ויליאם להתעלם. רוצה שאתה ממה להתעלם היכולת היא חוכמה
 האדום. האור את רואה שהפסימיסט בשעה הירוק, האור את שרואה מי הוא אופטימיסט

שוויצר). (אלברט הצבעים. עיוור הוא האמיתי החכם
 .1וסט (מוריס הזריחות. את לראות יזכה לא לסערה, בציפייה חייו את שמבלה מי

 היום. אותם מעניין שהוא ממה פחות מחר האנשים את שמעניין דבר כל זה עיתונאות
גייד). (אנדרי

 (אנדרו יותר. ממנה נשאר פחות, בה משתמש שאתה מה חשבון־חיסכון. כמו זה השפעה
יאנג).
יהודי). (פיתג□ לבית־הקברות. שילך שיוויון שמחפש מי

 חב־ לשוק הוציאה חדשות סדרות־איפור שתי
 שקיבלה קוראל, סידרת קרל״ן. רת־ד,קוסמטיקה

של שונים צירופים — ים־סוף מגווני השראתה

□ ע ט
ל ע ד נ ענ

 אדום. הרי של האפרסק וציבעי וטורקיז, כחולים
 שקלים שישה בין נעים ומחיריהם זולים, המוצרים

 צלליות״עיניים, מייק־אפ, עבור שקלים, 12.60ל־
וכוי. שפתון מסקרה, סומק,

 המיסתורי המראה את מציעים גם קרל״ן
 מייק־אפ והסילבסטר. החנוכה לנשפי והדראמתי

 בצבע סומק ובסגול, בכחול עיניים השנהב, בגווני
 אם דראמתי ג׳אמייקה. בגוון מבריק וליפגלוס חם
יפה. את

 ועד לעיפרון שקלים 6.60מ־ החל המחירים:
 ובאריזות זול צלליות. לרביעיית שקלים 13.86
יפות.

★ ★ ★ לוקוס

 כדי רבות עושה תנשה של ההדרכה מרכז
 אפייה בישול, הילכות ישראל נשות את ללמד

 מתקיימים תנובה של במרכזי־ההדרכה ואירוח.
 שגם ממש, סימליים במחירים שונים, קורסים

לל יכולה כמוני ודי־מוצלחת ותיקה עקרת־בית
מהם. מוד

בר חדש מרכז־הדרכה פתחו שעבר בשבוע
 של מטעימה נהנה לשם ובא שטרח ומי חובות

ביותר. נאה וצורתם הכנתם שזמן מטעמים
 החלב־ וכדורי הגזר כדורי את אהבתי במיוחד

 ומגישים מאחסנים מכינים, שאותם משומר,
 ניסיתי ערב באותו עוד נחמדים. אורחים כשבאים

רבה. היתה וההצלחה בבית להכין
עבורכם. גם הנה,

 השחור של ואצילותו ״טוהרו זה: את תשמעו
הרגעים צבעים; של רחבה קשת בחובם טומנים

״רבלון״ — לילדים שמפו
לקטנים מינחד יחס

 צבעי אל חודר הלילה שחור שבהם היום סוף של
 של המרגשים הרגעים בהם: ומשתלב הטבע

 דרכן פורצות קרני־שמש שבהם היום, תחילת
 כולו הטבע אלה ברגעים הלילה. חשכת בתוך
 נברא ובהשראתם השחור צבעי את לעולם מציג

 מראה — הקרוב לחורף לנקום של החדש המראה
 בצבעים. השחנר
פצצה? לא
 של שהאופנה זה לאמר מתכוונים שהם מה
 בהירים פנים בעד היא מפאריס, שבאה לנקנם,
 צמד כהים, בגוונים מודגשות עינים מאוד,

 שקלים. 32 — שפתון שקלים. 50 — צלליות
מפאריס. זה אבל

חלב כדורי
משומר

כדורים: 14־12ל־ המצרכים
 ביסקוויט פירורי כוס 1|-

בבלנדר. מרוסקים
טחונים. פקאן אגוזי גרם 50
 או (שפופרת ממותק משומר חלב גרם 70

קופסה).
רום. או אמרטו ליקר כף 1

ההכנה:
 והאגוזים הביסקוויט מכמות \ שמים
וה המשומר החלב את מוסיפים בקערה,

 מוסיפים לפעם מפעם לעיסה. ולשים ליקר
הו שהעיסה עד והאגוזים הפירורים מיתרת

כדורים. להכנת דיה סמיכה פכת
של אחיד בגודל קטנים כדורים מכינים

בעטרות״נייר. מניחים ס׳'מ. 2־12

גזר כדורי
 כדורים: 30־26ל־ המצרכים

גרם). 400־350( בינוניים גזרים 4־3
תפוזים. מיץ כוס 1
 לימון גרידת כף 1
סוכר. כוס ?
 או משמש או מנדרינות ליקר כפית 1

 אפרסקים.
קוקוס. כוס 4

ההכנה:
 בפומפיה ומרסקים הגזרים את קולפים

 המרוסק. מהגזר המיץ את סוחטים דקה.
 לגזר ומוסיפים התפוזים קליפת את מגרדים

המרוסק.
 הגזר, מיץ התפוזים, מיץ את מבשלים

 עד חזקה, להבה על והסוכר הלימון גרידת
 כדי תוך סמיכה. נעשית התערובת אשר

 וגרידת המרוסק הגזר את מוסיפים בחישה
 עד חזקה להבה על לבשל וממשיכים התפוז

הנוזלים. לאידוי
 הליקר את מוסיפים האש, את מכבים
ומצננים.
 ס״מ. 2־12 בגודל קטנים כדורים צרים
נייר. בעטרות ומניחים בקוקוס מגלגלים

כאן ואנחנו בחו״ל, עכשיו נראה זה ככה
שמי רניאלה


