
 ויתקין ורחל (במרכז) רוזנשטיין מלכה׳לה הזוהרת אשת־החברההזוהרות
 נשות־החברה היפהפייה. בנין ציפי כשמשמאלן הקבוע, שולחנן ליד

להזמין דואגות ג׳קי, אצל ו׳ יום צהרי הנקרא במוסד להופיע מקפידות התל־אביביות

 אפילו השמש, מוצפת המדרכה על הצהריים שעות את לידו מבלות שולחן, מראש
 מהאורחים לרבים ומבטים. רכילות לחילופי מרכז ומשמשות שמש, מוצפת איננה כשהיא

בספר־נוכחות. חותמים והם קבועים, שולחנות שמורים המפורסמים, בייחוד הקבועים,

 אשתו דיין, אחרונההמציצה
מופי דיין, אסי של

 חנייה, יש אס במקום. שישי יום מדי עה
הצצה. מרביצה היא אין, אם נכנסת. היא

/  מבקשת שלי,״ לכלב תדאג קי, *
אלמגור. גילה

 ויין גבינות ההזמנה: מגיעה דקות, תוך
 של השחור לפודל מיוחדת מנה לגילה,

השחקנית.
 מלכה׳לה אשת־החברה של הלבן הפודל

 דווקא אוהב זאת, לעומת רוזנשטיין,
צלחת. על ומקבל, — אוהב אוסובוקו.
 הענק הזאב כלב מחבב זאת, לעומת

בתנור אפרוח דווקא ליפוביץ צבי׳קה של
 בעליו. הזמנת עם יחד הוא גם ומקבלו —

איננו עצמו, בזכות נכבד זאב בעליו,
 אוהב הוא אפרוחים. זאת לעומת אוהב
מבוגרות. יותר קצת אותן

 אותו: אוהבות גם שהן מאליו מובן
 של וגיסו מצליח, קבלן צעיר, גרוש

 מבוקשת סחורה הוא — קישון אפריים
החתיכות. בשוק מאוד

 תורג׳מן, מרקו של הדני־הענק כלב
ב המסתפקים מאלה איננו זאת, לעומת
ל ישר נכנם הוא ותיק, כלקוח צלחת.
מלתעותיו שבהישג מה כל טורף מטבח׳

המיטבח. כל את כמעט דהיינו, —

אנשים, גם יש הכלבים, לבד **
כסית. של מקומה את שירש במוסד

 ובעיקר — משהו שהוא מי כל ם. י ש נ א ה
 להופיע חייבים — מישהי שהיא מי כל

 ג׳קי, של במסעדתו בצהרים השישי ביום
 פרופסור בתל-אביב. בכיכר־מלכי־ישראל

ב לועס המפורסם, מנתח־הלב לוי, מורים
 שלו, המיוחד שישליק־הפילה את תיאבון

 נפתלי טועם לידו בעוגת־לימון. מקנח
 מצלחת הנודע, התקליטים יצרן אלשייך,

מרו בנוסח חריף דג קצת טוב. כל מלאה
קצ׳קבל. גבינת ממולאי־בשר, סיגרים קו,

 יהורם עם שלה הרומן בזכות שהתפרסמה (מימין), נפתלי בן־ לאההדיילות
 מופיעות מלכת־המים, לתואר מועמדת שהיתה שוורץ, ורחל גאון,

שש־בש. משחקים דיכנר ואריק (מימין) דגן דני האמרגן :למטה הטיסות. בין ג׳קי אצל


