
האחרונה הצעקה
כ טוענת אירית (מימיו). מלמן

 לנערת גם דורשת, לכל מלאכותיות ציפורניים
 אווה ולדוגמנית (משמאל) לביא אירית ישראל

ציפורניים. לגדל מחנה מונעת עקרת־בית היותה עובדת

 י התאחדו - הציפורניים וספות ך
 קץ תשים אשר בדוקה תרופה נמצאה ~
וריגשי־הנחיתות. הבושות הכיסופים, לכל

 כל בשם נשבעו, צור ורעה גלאס אולי
 מצרותיהן, הכוססות את לגאול להן, הקדוש

לתפארת. ציפורניים להן ולהתקין
 בדיוק שתתאמנה תותבות, ציפורניים

 אי־ שאותן תותבות ציפורניים לאצבעות.
שקיי כיוון רוצים, אם אפילו לכסוס אפשר

השיניים. את לשבור פשוט סכנה מת
לא־כל־כך. ובכן, ? מטורף נשמע
 צעירה אשד. היא צור לאה) (כמו רעה

 כלים נאה, דירה בחיים: הכל לה שיש
 די לא ואם נאים. וילדים נאה בעל נאים,
באל־על סיים אשת היותה בתוקף הרי בכך,

 והיא לחו״ל, חינם נסיעות גם לה יש
 פאריס, בלונדון, שלובשים מה רק לובשת

ציפורניים. לה אין נזה, אבל וניו־יודק. רומא
 אבל הכל לה שיש בחורה עושה יומה

 לארצות־הברית, נוסעת ? ציפורניים ל.ה ׳אין
 הבלתי־מוגבלזת, האפשרויות בארץ שם, כי

 ידידתה של בעזרתה ־וכך, הכל. אפשרי
 המתקין למכון רעה הגיעה ביותר, הטובה

התלהבה רעה כרוניות. לכוססות ציפורניים

ציפות■■□ להן יש

טה האחרונה המגינה ש ח נין שנ
צבע לפי מלאכותיות ציפורניים בניית

 ללמוד שמיהרה עד־כדי-כך הרעיון מן
 לכל מזור להביא נשבעה ובו־ברגע אותו,

בציון. אחיותיהן
 חברתה אל רצה תל־אביבה שהגיעה כמו

 שהיא גלאס, אולי הנודעת הכוססת הטובה,
 אמיד, סוחר של ואשתו גלריה .מנהלת
 יום תוך נדלקה. אולי הרעיון. לה מכרה
 יומיים תוך מקום, השתיים שכרו אחד
 תוך בארה״ב, החברה מידי הזיכיון את קנו

 ותוך החומרים, אליהן נשלחו ימים עשרה
החדש. הסאלון נפתח שבועיים

האח הצעקה בן־לילה הפכו ואולי רעה
 נע- שחקניות, זמרות, תל־אביב. של רונה

 החלו נשים וסתם דוגמניות רות־זוהר,
סודן? מהו בהמוניהן. דלתן על מתדפקות

ך !  ה־ של הפודל כלב ויקי, ך ל1ה
11/  ואשתו פלאטו סמי מיליונר -1^

 הילה. שלו, סיטר הביבי עם למכון בא אנט
לעצמה. ציפורניים להתאים רצתה היא

 עם פורצלן
נייר-כסף

 אותו מכירות למיניהן הגוססות ד ך*
 מבטו את מישהו נועץ שבו מביר רגע ^

בדחייה. מעליהן אותו ומסיט באצבעותיהן,
 אמריקאית בשיטה פיתרון ולרעה לאולי
 פורצלן מושחות הן הציפורן על :פשוטה

 עליו מהדקות הן אחר־כך וחזק, עמיד
מוש ועליו ציפורן, בצורית יגזור נייר־כסף

 אחרי פורצלן. של נוספת שיכבה חות
 הציפורן את משייפות הן התייבש שהחומר

בלכה. ומושחות המלאכותית,
 להשתמש שלא הוא הפרינציפ אולם,

 הימים כל קץ עד מלאכותיות בציפורניים
 הציפורניים את לגדל לסייע אלא יוכו׳,

 הזמן במשך הכסיסה. מן ׳ולהיגמל הטיבעיות
 הציפורן שוב. לבוא יש ואז הציפורן, צומחת

 ■קיים ולכן בלתי־כסיסה, היא המלאכותית
 לערך ימים חודש של פרק־זמן שתוך סיכוי
טיבעית. ציפורן הכרונית לכוססת תצמח

המטופחות הציפורניים בעלות התקנאו

 שומר דן תת־אלוף אנטבה גיבור של גרושתו שומרון, מיריהגיבור אשת
 מ המלאכותיות. הציפורניים מן ביותר הנלהבות אחת היא

 צבוע מלאכותיות בציפורניים מתהדרת היא כעת דח. זוב עד ציפורניה את לכסוס נהגה
טבע נשים אוהב הוא כי ונורא, איום שזה חושב שלה שהלשעבר וטוענת ורוד בצבע
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