
סיני אוכל לזלול והלכו ־ דינה

 עם בגובהה תחרה
 הערב, של היפה

במנה הסתפקה לא

 את אהבה בעיקר מאכל. מכל מנות כמה זללה אלא סוג, מכל אחת
 לידה בערב. העיקרית המנה שהיו מתקתק ברוטב העשויות הצלעות

העמוס. למזלג פיו את מכין כשהוא בחוץ, הלשון עם שנתפס אולסי,

ו מ > ס ו ה
מ הגביעים את ולעשות כסף, קצת סוד

 מאושרת.״ תהיה הממשלה בטח פלסטיק.
 אליהם קרא האלה,״ העניינים עם ״תפסיקו

 אומרים לא כאלה ״דברים מחרובסקי,
 מישחקי־גמר 20 מתוך ואכן, רם.״ בקול

 מכבי קבוצת זכתה היום עד שנערכו
 העדיפה מדברים בעודם גביעים. 17ב־

 לכרסם הגבוהה, הדוגמנית בן־עמי, תמי
 כשלצידו, אגרול. העדיף אולסי ואילו צלע,

 היין. בקבוק את להעביר שכח לא כמובן,
 ורגוע שקט כשהוא אמר כאן,״ ״שיישאר
 ואחר־כך שיבקש שירצה ״מי כהרגלו,

וב לקחת הספיק לא איש אולם שיחזיר.״
 אולסי שכן הבקבוק, את להחזיר שלא וודאי
לאכול. שהתחיל לפני עוד אותו חיסל

ה לארוחה שהגיעו היחידים הזרים
 שטרן, ורונית מייקל הזוג היו חגיגית

 דוגמן מייקל, ואולסי. תמי של ידידיהם
 וולפסון, אייזיק סר של נכדו הוא יפהפה,

לו נשא אך בארץ, להשתקע שהחליט

 כחם־מזג הידוע וויליאמס ארל משמאל ־טית.
 בשקית. האישיים הגביעים כל את אסף ישחק

בניו־יורק. עתה לעת נשארו ובניו שאשתו ,11

וג״ם לו
לדיאטה, דואגים

 לשתות לצחוק, לאכול, אוהבים בורטרייט, (״ג׳ימבו״) וג׳יס סילבר לו
 אינם למיגרש, מחוץ גם קרובים ידידים שניהם, בדיחות. ולספר

מין. ומכל סוג מכל ומנות־אחרונות מתיקה מאכלי בעיקר ואוהבים

אנגלי. ממוצא בחורה ביטחון ליתר
 שלא נשותיהם עם הגיעו השחקנים כל

ה אנשי־ההנהלה וגם הפירמה, את ביישו
והמטו היפות נשיהן עם הגיעו נשואים

 מתוצרת־חוץ, היו הנשים בגדי כל פחות.
 כחול- לבושים היו השחקנים הגברים ואילו
 לקנות בחוץ־לארץ זמן לי יש ״איפה לבן.

 ש־ ארואסטי, מוטי טען בגדים?״ לעצמי
 סלים שני בקליעת הסתפק במישחק־הגמר

בלבד.
 ומן יין, על קוקה־קולה מעדיף מוטי

ה את רק אוכל הוא הסיניים המאכלים
בשק המעורבים צלחת־הירקות צמחוניים.

 מוטי על־ידי שחוסלה הראשונה היתד, דים
לע מאוד השתדלו הקאנטון־האום, ואנשי

להמ הסינים בטבחים והאיצו בקצב, מוד
עבר והוא נמאס שלמוטי עד ולהכין, שיך

הטבחים. של לריווחתם אחרת, לצלחת
 בצלחתו מסודר, בחור הוא שוורץ שוקי

 בפינה מופתי: בסדר ערוכות המנות היו
 לידו האורז, באחרות החמוץ־מתוק, אחת
 ב־ בשר ולידם ירוקים, בפילפלים בשר

לא מעדיף אני ״מזה חריפים. פילפלים
 אשתו לרוחל׳ר, אמר טיפה,״ טיפה כול

 האחרונים. הריונה בחודשי הנמצאת היפה,
 ה- אך יין, לשתות לא העדיפה רוחל׳ה

 הפחידו לא החריפים הסיניים פילפלים
מהם. לאכול הירבתה והיא אותה,
 שאשתו וויליאמס, ארל הגיעו נשים ללא

 לתחילת עד בניריורק נשארו בניו ושני
 ו־ מיזרחי שימעון הבאה, שנת־הלימודים

 בהרב ואורי רווקים, עדיין שהם מחרובסקי
 אשתו את להשאיר מה משום שהחליט

בבית.

ושלי מיקי
היו

השנה. בת בתם את בבית השאירו שלי ואשתו ברקוביץ׳ מיקי
 הארוחה מזמן גדול ובחלק מושבעים, זללניס אינם השניים

פרחים. ואגרטלי אורז של גבעות מפרידות כשביניהם בשני, אחד בלהביט עסוקים


