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 הבטיחו הם
כפולה משכנתא לנו

תודה אמרו ועוד
תכנית

במדינה
עסקים

ברינה הזורעים
יקצר! בו״מעה

 פתיחת אחרי שבועות שלושה
 7ש החדש מועדוגח

— השותפים רבו פרדריקח,
 תל־אביב ש? הלירה חיי ומזבת

ממגו פרשה
 בדיוק מעמד תחזיק ביניהם ״השותפות

 מסיבת- מבאי אורח חיה לא חודשיים!״
 לפני ,5 הגריל של החגיגית הפתיחה
 חשב או אמר שלא שבועות, כשלושה

זח. מישפט בליבו
 במיס- השות&ים לשני היתה הכוונה
מלכי בכיכר שנפתחה החדשה עדהדפאב

״*5 ״גריל פתיחת
ה־מבטיוזה ההתחלח

 תל־אביב, של היי־הלילה מלכת :ישראל
 אלי והמיסעזץ סגל, (״פרדי״) פרדריקה

)1986 הזה (העולם רונן.
ל כלל הפריעה לא זו שחורה נבואה
 בערב- משימחה להשתולל הרבים אורחים

 לכך היו לאחריו. שבאו ובערבים הפתיחה,
 מהחברה אדם כימעט אין סיבות. כמה

 את אוהב שאינו המבלה, התל-אביבית
 כמארחת כישרונותיה את ומעריץ פרדריקה

 של הפאב של נפילתו מאז ואשת־הברה.
 בתל- הבילוי מקומות התמעטו פרדריקה,

 שפרד- שמחו העיר של והנוצצים אביב,
חדש. בית להם יצרה ריקה
 בין המשבר התקיימה. לא הנבואה אך

 לפני הרבה אירע רונן אלי לבין פרדריקה
 של לאמיתו המובטחים. החודשיים תום
ה אחרי שבועות •שלושה בדיוק — דבר

פתיחה.
 שעבד בשבוע התפרקה. החבילה

 עזבה סרדריקה סופית. החבילה התפרקה
 — רונן של דבריו לפי — או המקום, את

הש פרדריקה אשר ,5 גריל ממנו. נעלמה
 הארכיטקטוניים כישרונותיה את בו קיעה

 ציבעונית פנינה אותו והפכה המעולים
 ב־ תומרקין של פסל־השואה מול עליזה

 רונן צאתה. עם התרוקן כיכר-העירייה,
 ועם המרהיבה, הדקורציה עם לבדו נותר
 על התבשרו לא שעדיין מהאורחים אלה

פרדריקה. של פרישתה
 ז־ רונן, כנגד שרדריקה של טענותיה

ה פירוק את המסבירות שלו, טענות־הנגד
 הבדלי- על מבוססות ,5 גריל של שותפות

 כי יודעת פדדריקה השניים. בין גישות
 להשקיע. יש הטוב, הקהל את למשוך כדי
 לכוסית־שמפניה להזמין מי את יודעת היא
 בקבוק־וויסקי לפתוח ומתי הבית חשבון על

 פר־ של שיטתה תשלום. עבורו לדרוש ולא
)30 בעמוד (המשך

עם מנוסי דירי הפיזמונאי בתמונה: •
נוסבאוס, רותי

1990 חזה העולם26


