
ךן אבי שילוב מדגימה להזדהות, שסירבה זו, |1|
! | ן  ו־ מגפיים עם שחורים ״שורטס״ של בי |

 עבור נולד המיניכנס ענקיים, שמש ומשקפי ,1כ :ים,
ורחב. קצר גוף לבעלות לא אך — גיזרה דקיקות !לה,

ת את מוכיחה זה, ס״ יתרונו  רגליים לבעלות ה״שורט׳
ס״ שורט׳  האפקט שחורה. מלמלה וחולצת שחורים, ״

ת אנג׳לס, ריקי רגלי הרגליים למעלה,  בחנות זבני
ת להפתעתה בהתחלה נתקלה , שלה. החבר בהתנגדו

חלמת לאהחסה
 מבלי החדשה, האופנה לתוך אחרות להשליך כלל

מל הכפול, המראה לפי לשפוט אס בכפה. נפשה כן לפני לשים
שלה החאקי מכנסי בשלום. יצאה היא — יחד גס ומאחור פנים

שורטס״: מבוססים שעליו העקרון את מדגימים  יותר, גבוה ה״
בהת האם ה״שורט׳ס״? נולדו כיצד אמן. יותר. חושף יותר, צמוד

 על שהשתלטו והמידי, המקסי נגד והנשים הגברים מצד קוממות
ד האופנה כאן.״ שהם העיקר להחליט, ״קשה כולם? לרצון בניגו

 ב־ רק כמעט הולכת אני לעבודה מחוץ
 שלימה סידרה לעצמי קניתי כבר שורט׳ס.

 והסוגים המינים מכל קצרים מיכנסיים של
ועו ויפים׳ נוחים הם והדגמים. והצבעים

 שמרגישים בגלל נחמדה, האשה את שים
 ושובבה.״ צעירה בהם

הת שלי ״החבר : 22 אנגיל ריקי זבנית
השורט׳ס. עם בערב שאצא בהתחלה נגד

 שמסתכלים ,,כמובן
ברחוב. עלי

שיסתכלו״ מהי אז

(למעלה) קופלביץ יעלומלי יעל
שורטס״ בזוג  מקסי ״

 פרץ מלי שלם. לקיפול מקום בהם יש —
שודטס״־מיני לובשת (למטה)  — אמיתיים ״

 למרות המקסי, למעיל מתחת מוסתרים אך
מאוד. פיקנטיים ה״שורט׳ס״ דעתה שלפי

 את ראה והוא לקולנוע שהלכנו אחרי אבל
 אני שגם הסכים בשורט׳ס, האחרות כל

אלבש.״
לבג לומדת בינתיים ׳19 כספי, ברטר,

בג אבל המיני. מן נועז פחות ״זה : רות
 אבל ם. מסתכל כולם אז חדש שזה לל

חידוש.״ לכל כמו הזמן. במשך יתרגלו
יצט שלי ״הבום :פקידה ,20 רוגל, רחל

 את שקיבל כמו השורט׳ס את לקבל רך
 שום בזה שאין הרי באופנה, זה אם המיני.

לל האחרות ועל עלי לאסור שיצדיק דבר
 בהם שאלך כמובן קצרים. מיכנסיים בוש

אלך.״ אבל הלכתי, לא עדיין לעבודה.
משג אופנה ״זאת : פסלת ,18 פרץ, מלי

 שלובשת באשה פיקנטי משהו יש עת.
שורט׳ם.״
 לא ״אני : בבוטיק מוכרת לוי, . אולגה

אח התחלתי, עכשיו רק אז נועזת, כך כל
בחו הרבה כל־כך שישי ביום שראיתי רי

 מקסי מעדיפה אומנם אני בשורט׳ס. רות
 בבוקר אבל הצהריים, אחר ומידי לערב,

שורט׳ס..״ כמו אין
 אחד פעם אותם ״לבשתי :קופלביץ יעל

 העבודה שבזמן כמובן בהם. והתאהבתי
לפע איך העבודה, אחרי אותם. לובשת אני

באו הזמן כל ללכת אוהבת לא אני מים.
ראי אבל שלו. הזמן יש בגד לכל בגד. תו
 גם אולי אז איתם, יוצאים בערב שגם תי

 שמסתכלים כמובן בערב. בהם אלך אני
שיסתכלו. מהי אז ברחוב. עלי

המצי מה בשביל וכי יסתכלו. איך ועוד
י בכלל זה את או

 מדגימה (משמאל) ברוך דינה
שורטס״ המורכבת מערכת מ״

ת זהה. ואפודה סרוגים ת, כדוגמני  מיקצועי
בגד. בכל טבעית להיראות דינה מצליחה

ן י ך ע  מיכנסיים, גס לבושה בנו מרי ■
| | ת | ה בכך. להאמין שקשה למרו
ל מתחת המילימטרי השחור לפס כוונה

האופנה. בשטח חלוצה תמיד מרי חולצה.
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