
 אחרי מייד מוקדם, די הסתיים הערב
 שחילקו אנשים עמדו בפתח התצוגה.
 את שעזב למוזמן לכל גלידות

המסיבה.

ת ״ נ ה האולנן, אניליה
הגי הפינית, קונסול !

 ולא הסתיימה כשהמסיבה עה
השולחנות. על משקה אפילו נשאר

מנשה ציפי

השר של אחיי7|11|1ח1ן
 מודעי, משה מודעי, 1111 1111

 ניצן של למסיבה באיחור הגיע
אדמי מנהל הוא אשתו. בחברת

שיבא. בבית״החולים ניסטרטיבי

לעשירים גלידה
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ביופיים. המרהיבים מהדגמים התפעלות הביעה חלי ביגדי-ים. של

 שטראום, מיקי פתח הערב את
 מתוצרתו. לטעום האורחים את שהזמין
 והתמונה התחילה, לשולחנות הנהירה
 הזלילה מהסרט קטע כמו נראתה

הגדולה.

י ל1ך  והכריז הקמבבר גבינת את בדק מוקדי רנה האוכל מומחה ל1ן
1*11 |#1  הסביר. הוא גבינה," להגיש צריך לא ״כן מדי. שרייה שהיא 1

ללכת." אפשר .עכשיו שוב: הכריז הוא הדוגמניות בתצוגת שחזה אחרי

 תיזמורת, לאורחים הנעימה העת כל
 מהמלון. אגף של גג על שישבה

 נמצאת שהתיזמורת הסבירו המארגנים
 שולחנות, שני תופסת היא כי הגג על

 על אותם העלו במקום לחסוך וכדי
 פסנתר־כנף, עם קצת בעיה היתה הגג.

 נמצא ולכן הגג. על לטפס שסירב
 התי־ פסנתר־חשמלי. בדמות תחליף
 טיפסה המקורי, מהרעיון נהנתה זמורת

 כשהתחילה ורק בסולם, למעלה
מהגג. הנגנים ירדו תצוגת־האופנה

 ותצוגת־ה־ ,הסתיימו הטעימות
 על ההתנפלות למרות התחילה. אופנה
 כמויות השולחנות על נשארו האוכל

 המלון ומלצרי מזון, של אדירות
לפנותם. כדי התרוצצו

 שולחנות, הוצבו לבריכה מסביב
 ובדגי ירקות פירות, בגבינות, עמוסים
 עמדו פנוייה פינה בכל ענקיים. לוקוס
 הטעמים, בכל גלידה של דוכנים

 גם ניתנו ולמהדרים עצמית, מתוצרת
 פירות, לגלידה: מיוחדות תוספות

 יבשים מישמשים סירופים, שוקולדים,
וניל. ופיצפוצי

 ועליו חציר הרבה כמובן הביאו
 מלון בריכת העונה. פירות את הציבו

 ומדי ענקיים, פרחים בזרי מקושטת דן
 השמיים. אל די־נור זיקוקי נשלחו פעם
 עשן של מיוחדים אפקטים גם היו

 ירוק, אדום, צהוב, של בצבעים סמיך
הקיץ. של השלגונים ציבעי — וכחול

 היו הבריכה, את שהקיפו המוזמנים,
 הגדול, ג׳בלי כמו המזון מתעשיית

 בני כור, של המזון חטיבת מנכ״ל
 בירן קו־אופ, המזין רשת מנהל גאון,
 בן־משה ושלוב מתדיראן נועם
 חטיבות־המזון מנהלי שלום, מכלבו

 של גדולות שיווק רשתות של
 יפות והרבה עשירים סתם מרכולים,

ויפים.

 בובות שתי עמדו המלון בפתח
 ספוג עשויות ואדום, צהוב בצבעי
גופם על הולבשו הן שלגונים. בצורת

 מאוחר שיותר שחקנים, שני של
 עם והצטלמו המוזמנים בין התרוצצו

מהם. שביקש מי כל

י1\ *1^111 11*1 ק י מ י י ה ד י  צלחת על מביש שטראוס *
/ ו ע \ \4 1 111 #11 1 1  על-יד• לו שהוגשה הגלידה 1

אמר. יום, כל אותה רואה ואני עצמית מתוצרת גלידה ״זאת המלצרית.

שטראוס, מיקי של בנו שטראוס, עדי 'לסבתא: כותים
 .אבא ונשיקה: פרחים לסבתו מגיש1

 פרחים. לה ולהגיש חשובים באירועים סבתא את להזכיר אוהב תמיד
מופתעת. נראתה לא שטראוס סבתא במישפחה." אצלנו המסורת זאת
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הקרוב. החורף לקראת לשוק המיועדים והסימון הצבעים את הציגו הם




