
חרצות־
 ופאי קטיפה

מסורתי אנגלי

שלישי ניסיון
 במיקצועה, עיתונאית גטניו, ענת

 חודשים, כמה לפני עצמה, על לקחה
 מוג־ ברחוב התק״ם מיסעדת ניהול את

 שמעו לא הרבה בתל־אביב. טיפיורי
 המקום את להחזיר כדי המקום. על מאז

 שרותיו את גייסה היא שלו הזוהר לימי
 כאחד הידוע שטרק, אורי של

בעיר. הגדולים ה״פותחנים״
 פאב את פתח הוא שנתיים לפני

ומשם לדאזן־טאון עבר אחר־כך רידיגג,
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למסי הגיע צועו, 111 111
פרקש. דורית חברתו עם יחד בה

 לא הוא שם גם הפרפל. לניהול עבר
החד שבגירסתו לתק״ם, רב. זמן נשאר

 את שטרק הביא סונטיפיור׳, נקרא שה
 הזמרת נראו החוגגים בין חבריו. כל

 ענת השחקנית ארמוני, דפנה
 אדירה וכמות דוגמניות הרבה עצמון,

ואמנים. שחקנים של גרופיס של
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שטרק אורי נועם. ברפי הפעם מאוהבת תיליו, חק

 דויד סוגיה (משמאל). וטר דפנה את מחבק (במרכז)
 המיסעדן בחברת הצנזורה, רכזת למטה), (משמאל

מימין). ארמוני(למטה דפנה והזמרת בויקו ישראל

(אשת״החברהלחוביץ יונה
 חברו גם שהן

לש ודאגו כוסיות נמה הערב במהלך

 בחיקוי בגדי-נשים, בהופעותיו שלובש החקיין, |||3י,1\1ך 8
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מטר. שני כמעט של לגובה מתנשא ראליש ריטה. הזמרת של חיקוי

אבידוב, ועמוס ארזי מאיר
 את השקיעו לשעבר, אנשי־צבא שני
 דולר, אלף 150 בסך חסכונותיהם, כל

 בתל־ דיזנגוף ברחוב חדשה במיסעדה
 מיועדת המיסעדה פורום. בשם אביב
 גורם המסורתי האנגלי שהפאי מי לכל

 כמובן, היתה, הפתיחה ריר. להזיל לו
החי המלצריות לא? איך התקופה ברוח
מתקו מחלצות־קטיפה הולבשו נניות

השמיני. הנרי פת
אנג ראליש, רובי הופיע לקינוח

 לגובה כמעט המתנשא גבודקומה לי
 נשיות בתילבושות ומופיע מטר, שני

 רא־ מפורסמות. זמרות של כחיקויים
 בחיל־הא־ אנגלי טייס של בנו הוא ליש
 מוע־ של בעליו גם הוא המלכותי. וויר

 הפנתר בשם בלונדון אופנתי דון־לילה
 אוהב הוא פנוי זמן לו וכשיש החרור
 שלו. האדומה הפראר׳ במכונית לנהוג

 טרג־ אותו שמכנים מאוד כועס הוא
 מפני נשים) ביגדי הלובש ווסטייט(גבר

 להופעות זאת עושה הוא שלטענתו
 שהוא מכחיש לא הוא זאת עם בלבד.
גברים. חובב

 זמרות של חיקויים ביצע ראליש
 איך ידע בדיוק לא הקהל אבל ידועות,
 המוזמנים, חיסלו במקומו, אותו. לאכול
 של נכבדה כמות שעות, כמה במשך

 אליוט ינהל המקום את פשטידות.
והמ המזון אגף מנהל שהיה מי בהן

 וחברה־ פלאזה מוריה מלון של שקאות
אלקבץ. רונית הדוגמנית של לחיים


