
 בשר פטירתו את חוגג באכזיב התיכון הים מועדון
החזה על ודליות הראש דל שמפניה • מסיבות של רה

 רססוטין של כמו מצומצמים בחוגים מקובלת אך אומנם, טיפוסית
שלו. והחבר׳ה

 ועוד דליות בשתי לבושה דרור, סמדר כאשר התחילה ההפתעה
 בגובה עוגה שעליו במפה מכוסה לשולחן מתחת נכנסה משהו,

 מייד החדש, במקומה התארגנה ספורות שניות תוך וחצי. מטר
 למפה מבעד בוקע כשקולה המלצרים, עם עירני דו־שיח לנהל החלה

מדלפי. האוראקל אצל כמו

1 העליז ־,ום771ה
 בראשם המיבצר, על הסתערו מהפכנים ך•

 ובפיהם האדום־כחול־לבן המהפכה דגל | 1
הטי המלוכניות הנשים ארבע המרסילייזה.

 עגבניות סרוחות, ביצים המסתערים על לו
 קונבנציונלי. לא נשק סוגי ושאר רקובות

פרג־ מאגי, דודו, נכנעו מר קרב אחר1•

לשולחן מתחת דקות עשר :סמדר

ה עוד שה הס הקדו
 עסקי אבל בשפל, האחרון בזמן נמצאים הנזירות נייני **
 שדיזנגוף עובדה מתמדת, בעלייה זאת לעומת נמצאים הזלילה <

מילק־באר. של צורה מזמן כבר יש ולטיילת לסטייקיה הפך
 שמוכיח מה למיסעדות, מינזרים הופכים נזירים, מחוסר אי־לכך,

 המאטמורפוסיס מקום. לכל מלהגיע הקידמה בעד יעצור לא שדבר
 היפואי למינזר השבוע קרה לחיי־בשרים חיי־הרוח של הראשון
 החדש ובעל־הבית שם. אותו בעלת למיסעדה שהפך האנס, סקוטץ׳

 המיסעדה של לשעבר הטבח רודה, אלא כריסטוס, יזוס לא הוא
רון. התל־אביבית

 שעה רבע תוך שאכלה העיר, של וסלתה שמנה הוזמנה לפתיחה
הקטנים. הסנדוויצ׳ים כל את

נזירית לא קטנה, הפתעה בעלי־הבית הכינו מסנדוזיצ׳ים חוץ אבל

נגרים דבק - החזה על הראש, על ושמפניה -

למחרת ופרנסואז: מייק
 את נעצו והרפובליקאנים וכריסטיאן סואז
 כולם הלכו אחר־כך המיבצר. בראש דגלם

 ולהחליף קצת, ולרקוד קרה בירה לשתות
 הלבוש — קטנטן בביקיני הקרינולינות את

באכזיב. התיכון הים בנז־ננדון הרגיל
 מקסימה, בלונדית צרפתיה היא פרנסואז

 מכרה התיכון הים למועדון שהגיעה שלפני
 העולם. בכל והסתובבה בפאריז עיתונים

דו מאגי,  כל למועדון הגיעו וכריסטיאן דו
 מפני שם לעבוד ונשארו אחר, ממקום אחת

ביש ביותר העליז המקום הוא שהמועדון
ראל.

 האיזורית שהמועצה עד היה, דיוק, ליתר
 הראשון הישראלי החוזה. את לחדש סירבה
הצי יחסי איש היה הזה האוצר את שגילה

 תמימותו שברוב סטולוביצקי, מייק בור
לנוח. כדי לאכזיב נסע

 הזמין ניקלע, מקום לאיזה ראה כשמייק
 להצטרף הבוהימה מאנשי ידידיו את מייד

הפ עם שבועות, שלושה שנמשכה למסיבה
שלו של בסופם וכר. לשחייה קלות סקות
שבמועדון הישראלים כל למדו השבועות שת

אכזיב אופנת ופרפו: פרנסואז

- סנדביצ׳ים :וסקיתה שמנה

המס סמדר על לרחם החלו כבר וסלתה השמנה נמשך. הדיאלוג
 שלושה הרימו פיתאום אבל לשולחן. מתחת דקות עשר היושבת כנה

. העוגה את מלצרים . .  של שראשה לעצמו תיאר מי הפתעה!! ו
 יציצו הראש ושאחרי נגמרת, שהעוגה איפה מייד יצוץ סמדר

 טיבעי ובחיוך — הגיחה רק סמדר. שאר אחריהן ומייד הדליות,
 — לכוסות לא מה? אבל שמפניה. לאורחים לשפוך החלה ומלבב

ונעלמה. — השמפניה את לשפוך גמרה רק הראש. על אלא
 הרטובים האורחים איננה. וסמדר שעה, חצי שעה, רבע עירה

 אותם ותבדר שתשוב לסמדר והתגעגעו העוגה את לאכול סיימו
בלהתפשט. ועסקה ההלבשה בחדר הסתגרה סמדר אבל קימעה,
 זמן הרבה כל־כך לה לקח מדוע בליבכם: חושבים בטח אתם
 לכם הדבקתם לא בעם שאף מוכיח רק וזה מעט, כל״כך להוריד

בנזין. עם ירד, זה בסוף נגרים. בדבק החזה על דליות שתי


