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 על החשמלי. המיתקן :משמאל שולחן־הביליארד. כץ, מאחורי במרכז, שבמרכז אלסטר ;ם
 מכשיר־ בתמונה: נראה לא יקרות. מקוריות תמונות־שמן :הקירות שונות. מטרות זש

 המאפשרים קטנים מסכים ושלושה צבעוני, מסך־ענק עם טלוויזיה רהיטי ובה האוכל
הערוצים. להחלפת ומיתקן־יד האחרים, בערוצים הנעשה אחרי■ לעקוב שולחן־עבודה. :ק

״ תשים!
 לכל אשפית ניהול־הבית, אשפית המיטבח,

 ירוקד., אופנתית בחליפת־־&אפארי דבר.
 מבינו! החשמלי, במיטבח מסתובבת היא
 המוגשת ,9 שעה של ארוחת־הבוקר את

 המשקיפה בטרקלין־הענק, בסינת־האוכל
 המראה האלסטר־החיצוני, אגם מימי על

ה הגדה מן האמבורג. בכל ביותר היפה
לווי מעל האמבורג מיגדלי נשקפים שנייה

בירק. הטובעות לות
ה שלמה. ארוחה היא אדוחת־הבוקר

 וב- בלחמים ובקפה, במיצים עמום שולחן
ב נקניקים, סוגי בחצי־תריסר לחמניות,

 מונה הכל ועוד• יוגורטים דגים, סוגי כמה
מזהב. הסכו״ם מייסן. מתוצרת צלחות על

במטע להתרכז קשה כץ למנפרד אבל
 שונים, בצבעים הטלפונים, שני אלה. מים

ה הארוחה. בשעת הרף ללא מצלצלים
 נותן מתווכח, מנפרד מדווחים. מנהלים
הצעות. מציע ביקורת, מותח הוראות,
 מלצרית להחליף והצעה — קפה ״לגימת
נגי הדרום־אמריקאית. במיסעדה מסויימת

 המוסיקה גובה על ודיון — בלחמניה סה
 רועשת שהיא אמר (מישהו בדיסקוטק

 והצעה — מעושן צלופח פרוסת מדי).
 במיסעדת־היוקרה התפריט את להחליף

האופרה. בניין שמזל
 בשלושת חטופים מבטים — וזה זה בין

 ב- יום מדי המגיעים היומיים העיתונים
 גם — הששי וביום מהארץ, דואר-אוויר

הזה. העולם בגליון
 הקוגסולית
הירדגית

שע ך* ב כץ, מנפרד מובן. הכל וחצי ת
■ מעשרות יקרה,ובאחת אופנתית כותונת !

)24 בעמוד (המשך

— השנייה ביד הקפה ספל אחת, ביד הטלפוןמתחילה הענווה
שלו, ארוחת־הבוקר את יום מדי כץ אוכל כך

מחרסינה. הצלחות מזהב, הסכו״ם ופירות. יוגורט נקניקים, דגים, לחם, סוגי מכמה המורכבת

הניצה׳ הטלפון
כשמולו בישראל, סניפיו מנהל עם

 שיחות במאות בטלפון, כץ עושה עבודתו עיקר את
 כץ מדבר במישרדו, כאן, ובינלאומיות. ארציות

מחולון. תימני צעיר ערוסי, יוסי הבכיר, עוזרו ושב

 כך — ביד פלייבוי גיליון הקיר, על איתן הבן תמונתהלוחם מנוחת
 מטר (שלושה מיטת־הענק על בלילה מאוחר כץ שרוע

.15ה־ בן איתן בפסלים. ומקושט בפרוות־שועלים, המכוסה שלו, בחדר־המיטות רוחב)
331


