
ר א המסיבה דנני בבית אכלו וחים או ה  נ
הדיאטה על להסתער להם הפריע לא זה

בלוך, פילים של ראשונה תמונהבחר דורה של הבלה
 בלוך דני העיתונאי של אשתו

בניו־יורק. שנערכה לחתונתם בדרכה שהיתה בעת באנטבה, נרצחה בלוך דורה שאמו

המחברות
על־פי שהוכן פטריות

׳9

 סופר אסתר בטלוויזיה, מתוכניות־הילדים המפיקה־במאית
 מעדן־ טועמות גל, נעמי העיתונאית עס מימין) (ממושקפת,

ומבדרת. משעשעת בצורה הכתוב בספרן, המופיע מתכון

 במסיבה בלטה וייל, אשר הסו״ל של העוזרת שיפטר, אןהמוציאה־לאור
הגדו ועיניה הבלונדי שערה הלבנה, שימלתה בזכות

 החוגגים. האורחים לפיות המזון שיווק על אחראית והיתה המיטבח, על פיקחה אן לות.
אותם. וחיסלו אבירי־המיסדר עליהם התנפלו הדיאטה, טהרת על היו שהמאכלים למרות

 למסיבה אבל הספר. לידת לפני כחודש
וחתיכות. רזות שתיהן, הופיעו

 ה־ על היה הגרון, את להרטיב ובשביל
 ויסקי המשקאות. מיטב ועליו באר מירפסת

 שמשמין. ויסקי כמו שטעמו אבל לא־אמיתי,
 אבל כלשהו, צימחי חומר עם מיץ-עגבניות

המפור מרי הבלאדי כטעם בדיוק שטעמו
 שלו שהמתכון מצמחים, עשוי משקה סם.

ו המסיבה, נערכה שלכבודו בספר מופיע
 חוץ תוצרת בירה כמי בדיוק טעמו אשר

משמין. שלא בירה,'ובטח לא הוא אבל —
 הם בטעותם, האורחים הבחינו כא־שר

 על התנפלו בבית, שאכלו מה כל את שכחו
 את וחיסלו שבאבו־טור, בבית השולחנות

תע ״איזה גלוייה. בהנאה עליהם המוצג
שרו מי בונשטיין, עדנה אמרה נוג,״

ל ובכל־זאת שופטת להיות כל־כך צה
 לאכול אפשר ״סוף־סוף גיזדה. על שמור

לדאוג.״ בלי
 המאכלים, את האורחים שחיסלו אחרי

 זאת ועשו הבאר, את לחסל עברו הם
 ורוו ששבעו ואחרי עצמו. מרץ באותו
 אורחות־מארחות־ לשתי למסיבה, התפנו
במקום. שנכחו החתיכות שלל ואל הכבוד,

 בין תיערך המסיבה כי נכתב בהזמנה
 מלאה בטן על אבל בערב, 8ל־ 6 השעות

 אבו־ של המקסים הנוף רקע על קלה, אך
 סביב, ומרזים יפים אנשים שלל רעם טור

 אבירי שעתיים. תוך מסיבה לסיים אי־אפשר
ב נשארו וגל סופר של מיסדר־הדיאטה

 נון־ והגגו שעות, הרבה־הרבה עוד מקום
יפה״. הוא ה״רזה עידן תחילת את סטופ

 של קוקטייל שהוא הפוגטש ירושלמי:
חריפים. ומשקאות פירות מיצים,

 על־ידי שהוזמנו המסיבה אורחי כל אך י
 שהוציאה הוצאת־הספרים מנהל וייל, אשר
 העומד דבר אין תנ״ך־הדיאטה את לאור
 המסיבה לפני לאכול דאגו הרזון, בפני

 אפשר כבר כיבוד ״איזה בבית. טוב־טוב
 ?״ דיאטה על ספר הוצאת כשחוגגים לתת

ועשו. חשבו,
 המקסים ביתו אל הגיעו כאשר אולם,

 שתי על־ידי והתקבלו באבו־טור, וייל של
 הטלוויזיה ובמאית מפיקת הספר, מחברות

 מיהרו גל, נעמי והעיתונאית סופר אסתר
בטעותם. להכיר

 דיאטה
הרבה אבל

במעד לעייפה עמוסים היו שולחנות ך*
 ב־ במודעות רק לראות שאפשר נים 1 ן

 צלחות מחוצלארץ: הציבעוניים כיתבי-העת
ב אפויים דיאטתיים שזיפים של וטסים
 דלות־ פיטריות דיאטתי, ובצל רזה גבינה

מלפ דלי־מישקל. חצילים עם יחד קלוריות
מימר״ ועליהם כפרוסות־לחם חתוכים פונים

 את שאיפיין שמה וחלביים, בשריים הים
ב אפילו משמינים ״לא שהם היה כולם
אחד.״ גרם

 היה אי-אפשר המסיבה, לפני כשבועם 1
 נעמי. או אסתר הספר, מחברות עם לדבר

 ל- המתכונים בדיקת כדי שתוך מסתבר
 מהם, מרזים באמת אם לדעת כדי סיפרה,
 מאות כמה במשקלה סופר אסתר העלתה
בן, ללדת הצליחה נעמי ואילו גרמים.

המסי מאורחות שלושהארץ טוב מלוא
עו תיקווה (במרכז, בה

הספר מתכנני אותו. וטורפות אחד אשכול־ענביס על מסתערות בד)

 הדיאטה במיסגרת לאכול מרשיס הרזון, בפני העומד דבר אין
 לאנשי־הדיאסות, מוחלט כטאבו נחשבו כה פד אשר רבים מאכלים

ממנו. חורגים ואינם מסויים בסל־דיאטה נמצאים שהם בתנאי וזאת
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