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 סיגנון ״[ימאס
 נוא ייח.8הכר
 ראוץ נביא
 זוהו

אמיתי״.

ם זוג להציג כדיזוהו רגעו זיעה שברקע, אוברול־וזפסים את זה, מגפיי
הצעי היזמים שני הזיעו שלהם, הזוהר דגמי שאר ואת

ת ועד בצהרים באחת שהתעוררו מרגע בפרך רים  תמימים. שבועיים במשך הליל, חצו
ת זו מה לטיפאנים שבא הכרטיסים קוני לקהל הראו בסופם, הר אופנ ת, זו תי סתם. לא אמי

. ?׳״ וחוצ׳ו עק׳ 1 ע ״ ,
 זוהר, אישית גם מדגימים שניהם, וחצי 19 #
ראש. ועד רגל מכף מבינים, אתם אמיתי, 1
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 הציר־ זאת, רואים ועקי שחוצ׳ו פי ץ•
 רק היא מהארץ. אבדה לא עוד נות ^

 במועדון כיום מתגשמת מקום, החליפה
 אבל תל־אביב• של שפת־ימה על טיפאניס

בסדר. הכל יקר, נסיך מזה, חוץ
 לבניין בדאגתם מתבטאת שלהם הציונות

 כפי דיוק. ליתר שלה, הזוהר לרמת הארץ.
:חוצ׳ו שמסביר

 פה אין חלש. מאוד בארץ כאן ״הזוהר
 שהדבר בו נראה לייף.״ היי שנקרא מה

מאוד. אותו מעציב
 הן בדיזנגוף סחורה. לא כאן ״החתיכות

 עם דרווינים ועושות שורטס עם מסתובבות
מ ניזכר כשאני אבל האלה. האיפורים כל

 נסעו הן אוטובוסים ובכמה באו, הן איפה
 בלב. חושך לי נעשה — לרחל שהגיעו עד

 טוויגי. קלאס. עם חתיכות יש לארץ בחוץ
 להתאמץ.״ מי בשביל אין כאן אן. הנסיכה

¥ * +
 את להביא החליטו הצעירים ני ***
ה־ את לתקן ישראל, לעם הבשורה ^

 שגה, ד1״בע
הארץ״ את נשגה

 מדגימה דונסקי קאריןוהוא היא
מג׳ינס, שורטס מערכת

 כ־ הבוקר, לשעות המיועדת פאריס, תוצרת
בהיר. בצבע בוקר חליפת מדגמן שבן־זוגה

1

ללילה שורטס
 מכוני תוצרת כהה, בצבע תואמת, וחולצה
שעות להופעה פאריס, של האופנה הערב. ב

מדג פרי חני
שורטס מנת

 מציגה פרי חניליום שורטס
 מיניכנס מערכת

הטב שערה לראשה היום, לשעות פירחוני
גיבורים*. ״סנדלי : הנקרא משהו לרגליה עי,

 להראות החליטו ראשון, בשלב טרגדיה.
 מה — רווח לשם לא כהדגמה, רק — לנו

 סתם. לא אמיתית, אופנה. תצוגת זאת
 עברו ככתוב. איפור. תסרוקות, נעליים, עם

ה את משם שלפו התל־אביביים, בבוטיקים
מי לכל המוגמר התרגיל את והראו פנינים

 בטיפאניסד כרטיס לקנות היה שמוכן
 הזה הידע כל להם בא כיצד תשאלו,

 אהבנו ״תמיד תשאלו. אל אוהו, ? בזוהר
כש עוד חוצ׳ו. נזכר הזה,״ הזוהר כל את
כון חוצ׳ו — בגימנסיה היו תי ה׳ עירוני ב

 התחילו — בתי־ספר״ מיני ב״כל ועקי ,
 תקליטנים היו הנכספת. למטרה להתקדם

 את גידלו ברחל, הרבה ישבו במיני-מנדיס,
למד ספק, ״אין במקצוע. והתמחו השיער,

עקי• מאשר הרבה,״ נו
★ ★ ★

 כל־כך יהיה בעצם שזה למה שאלו, *ץ
? בארץ הנורא המצב להם־ איכפת 4 1


