
 שמדגימה כפי פרנקפורט, דורין של סגנונה כזהו!מטורד
 צעיף מקטיפה, מיכנסי־ברמודה גולדנברג. חלי אותו

 מאותם טורבן חוטי־זהב, שזורה חולצה בחוטי־כסף, שזור
פרנקפורט. דורין עבור העובדים מגן, ואנליה אלי בעיצוב כסף

צעיר
 למותניים קשור
ותכשיט חוטים

ה הדוכן סביב ניצבה הנשים כורת ךל
קול צחוק וצחקה שלום שבכל־בו קטן 1 !

 ניגשה להתאפק, יכלה לא הנשים אחת ני.
 בובת־ של ראשה מעל הסירה הדוכן, אל

 רשת־מלמלה שבחזיתו שחור כובע חרסינה
 הסתכלה לראשה, הכובע את חבישה שחורה,

אשד. מתנדנד. גופה כשכל וצחקה בראי

.ו ענקית, ושושנה טורבן־זהב נטלה אחרת
 !״פורים היום !״פורים : צעקה

 שאת צעירה, נערה עמדה הדוכן מאחרי
 שיער רעמת מקשטת שלה המדונה פני

 עפעף. הנידה לא פרנקפורט דורין שחור.
ל הנשים של מיחסן נפגעה לא אף היא

על־מנת כלילות ימים שטרחה היא, יצירתה.

בעניבות־ ליעם, השתיס־עשרה, בן אחיה בחברת פרנקפורט דורין 113^11 |־| 1
י ' י פרי הוא שלראשה כובע־הקש גם דורין. תיכננה שאותן פרפר י י י

 של המצליח לעסק שותפים ואמו, אביו ועם ועלמה עדנה אחיותיו עם יחד ליעם, תיכנונה.
באירגון. או בצילום הבגדים, בהדגמת — להצלחתו יכולתו כפי תורם מהם אחד וכל רובין,
—————— 1 1■ ■■ 1 יי 40

 שנים שירוש תוך הבנה 22 בת נערה
הצעירה האופנה מלכת

ה ח ע הונ
האחרונה

דודיו שד

 אצל עבדה קיטי ממן. קיטי הדוגמנית תכליתה, עם דוריןהתגלית עם
 בקולקציה להצטלם כדי הדוכן מאחדי נלקחה כזבנית, דורין

 ביותר המבוקשות הדוגמניות אחת היא ומאז בה, התאהבה המצלמה הבוטיק. של
פרנקפורט. דורין של תיכנונה פרי שמלות־ערב השתיים מדגימות כאן בישראל.

 יסד נשיים אביזרים נשים אותן עבור לעצב
 נשימה לקחת החליטה מיסתוריים, אי־דופן,

יום. יילד מה ולראות ארוכה
ה הדוכן של שימעו הוליד. אכן והיום

ה שלט שבחזיתו שלום, שבכל־בו קטנטן
עיתונ כנפיים. לו עשה מיצומצוס, מכריז

 דורין את וגילו לפיתחו, שחרו סקרנים אים
הכת המייוחדות. יצירותיה ואת פרנקפורט

 פתיחת אחרי חודש התפרסמה הראשונה בה
 איש. עוד צחק לא כתבה אותה אחרי הדוכן.
 עסק הפכו שלה ומיצומצוס פרנקפורט דורין
ביותר. רציני

 בת פרנקפורט דורין היתד, מאז־ומתמיד
 חברודהתעופה סניף מנהל של בתם ,25ה־

 אשתו ושל בישראל טי.וו.איי. האמריקנית
 ילדותה משחר יוצאת־דופן. ילדה נאווה,
 את לגדולות. אותה יעדו והוריה ציירה,
 היא שעליו מאביה, רכשה לציור אהבתה

ל נאלץ אך בנישמתו, אמן ״הוא אומרת:

לפרנסתו.״ שיגרתית בעבודה עבוד
 אל לחופשות נסעו גילה ובנות כשבני

נס בישראל, ולבתי־הבראה קרובי־משפחה
 עלמה אחיותיה הוריה, עם יחד — דורין עה

ל ליעם, אחיה גם יותר ומאוחר ועדנה
 פרנקפורט מישפחת העולם. ברחבי מסעות

 המסורתי לסיבוב ילדיה את לקחה לא
הורי עם הילדים לונדון. — פאריס — רומא

אמרי ארצות המיזרח־הרחוק, את חרשו הם
ה והאיים האנטילים איי הדרומית, קה

ו יותר דורין נמשכה אלה בנסיעות יווניים.
 שבמיז־ המיסתורין אל הפולקלור, אל יותר
ה לגוון שבדרום־אמריקה לציבעוגיות רח,
יוון. איי של לבן

 דו־ הכירה ליוון המישפחה מטיולי באחד
 אמריקני. בן־מיליונרים גרץ, ג׳פרי את רין
 חזרה שלאחריו ימים, שבוע יחד בילו הם

 לצבא. להתגייס על־מנת לישראל דורין
נפרדו. לא ומאז אחריה, בא ג׳פרי


