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מה הלאה
לתגובות —  realistcomics@gmail.com    // אחי רז

בגד: הארון האתי
מאז נפילתה של חברת ההלבשה 
אמריקן אפארל, לא מעט חברות 

טוענות לכתר בתחום הבגדים 
הבסיסיים, שמיוצרים בתנאים הוגנים 
בתחומי ארצות הברית. אחת מהן היא 

Everybody.World, ומלבד מוצר הדגל 
שלה — טי־שירט שעשויה מ־100% 
כותנה ממוחזרת — יש גם מכנסיים 

קצרים, פשוטים ונוחים המיועדים לשני 
המינים, ומגיעים במגוון צבעים. 42 דולר. 

bit.ly/323kDk5

מוזיקה: לא תצעדו לבד
ב־1979 שינתה סוני את העולם 

כששחררה את נגן הקלטות הנייד שלה, 
הווקמן. כחלק מחגיגות ה־40 ל"יום שבו 

המוזיקה החלה לצעוד", כפי שאומר 
הסלוגן השיווקי, סוני מציגה בטוקיו 
תערוכה חגיגית שבה אפשר לראות 

230 דגמים שונים של הווקמן בגלגוליו 
השונים וסרטונים של 40 סלבריטאים 

שמספרים על הקשר שלהם לטייפ הנייד.

bit.ly/2FPGZMl

קפה: גרגירים מהירח
הלוגו של נאס"א, סוכנות החלל 

האמריקאית, הוא אחד המפורסמים 
בעולם, ומתנוסס על מגוון רחב של 

מוצרים גנריים. כוס החלל הזאת, מנגד, 
מעוצבת באופן ייחודי יותר, שמבדיל 

אותה משאר כוסות הקפה הסטנדרטיות 
שעליהן תוקעים לוגו. היא עשויה 

קרמיקה ומעוצבת כך שתזכיר לכם את 
פני הירח עם כל לגימה. 30 דולר.

bit.ly/2KS3kgr

אלכוהול: בחיק הטבע
למי שיוצא לפיקניק או קמפינג, ונתקע בלי פתרון אלגנטי לאחסון הוויסקי היוקרתי 

או היין האדום המצוין שקנה, דיקאנטר המסעות הזה עשוי לתת מענה. הוא מכיל 500 
מ"ל בכלי זכוכית יפה בשלושה גימורים שונים, שמוגן במעטפת מתכת שמתפקדת גם 

כשתי כוסות. 44 דולר בקיקסטארטר.

bit.ly/3238mMt

שעון: עד המחצית
מעצב האופנה הוותיק 

נייג'ל קאבורן גדל באנגליה 
של שנות החמישים, והיה 

אוהד כדורגל מושבע. כעת 
הוא מביא את האהבה שלו 

למשחק אל שעון היד החדש 
שעיצב בשיתוף חברת 
Timex, שנקרא "שעון 

שופט". 45 הדקות שנמשכת 
מחצית אחת מסומנות 

באדום, ומקנות לשעון 
— שמעוצב בקו נקי 

ביותר — מראה ייחודי. 
162 דולר.

bit.ly/2FPUnjB
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עישון: באנגם סטייל
אחד מתוצרי הלוואי של גל הלגליזציה 
שעובר על ארצות הברית הוא עלייתם 

של מוצרי עישון איכותיים ומעוצבים 
לעילא, שנראים הרבה יותר כמו 

מוצר של אפל מאשר משהו שקונים 
בפיצוצייה. הבאנג של Heir בהחלט 
עונה על ההגדרה הזאת, ונראה כמו 

מוצר פרימיום לכל דבר, מרחק שנות אור 
מבקבוק הפלסטיק המאולתר. 220 דולר.

smokeheir.com

מכונית: חשמול נעים6
המיקרובוסים של פולקסוואגן היו 
לאחד מכלי הרכב האיקוניים של 

שנות השישים. מאז המשיכה החברה 
להשתעשע בגרסאות מחודשות 

ומשופרות של הרכב, וכעת מציגה 
גרסת קונספט חשמלית, המבוססת 
על דגם שיצא במקור ב־1962. אחד 

הפרטים המעניינים הוא עיצוב 
כני המראות, שנראים כמו 

רקמה חיה ומפותלת.

bit.ly/2NvDz7Z
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