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 זהוב סטראפלם בבגד־ים לויס :משמאל הבדואי. הקייץ להיטי את המדגימות ולויס,

 ומימין בזהב, הדפס עם שלט בבגד־יס נחמה באמצע בדואית, ריקמה דמויית ובחליפה
תואמת. ובחצאית בביקיני מלונדון, במייוחד שהובאה המולאטית, פרנצ׳סקה

ול דוגמניות, חמישיית על לוותר הוחלט
ביותר. הטובה בשלישייה הסתפק
 הוחל והדוגמניות, הצלם שנמצאו אחרי

 ענקיים כרים הללו׳ האביזרים. בהתאמת
 מיטפחות-ראש, ביגדי־הים, מבדי עשויים

 ו־ סלי־נצרים נעליים, תכשיטים, צעיפים,
ל לאחד אחד הותאמו מפלאסטיק, פירות

 אתרי־ נבחרו אז מופתי. בדיוק דגם, כל
 ונבי־ די־זהב העתיקה, יפו חופי הצילום,

עות.
חדלו לא רצופים ימים שלושה במשך

 תיפאורותיו לתקתק. לם בן של מזילמותיו
 כוכב הנוצרי ישו הסרט של הזינוחות

 הצילומים, לצורך במייוחד נרכשו עליון
 הזהובים חולותיה על כתיפאורה והוצבו

 הצמיד וגמלו צעיר בדואי נביעות. של
 מיס- סימלי. סכום תמורת להצטלם הסכימו

 לצורך מחדש נצבעה היפואית טוטון עדת
וזהב. ירוק של בגוונים הצילומים,

הלי אלף 150ו־ נחסכה, לא פרוטה אף
 ככדאיות. הוכחו בקטלוג שהושקעו רות

ברחבי הקנייגים אל נשלח שזה לאחר

י■* ■י• י י ז־ י

3 סטראפרס
נח אותו שמדגימה כפי הבדואי, הקייץ של
ב המתגוררת ישראלית דוגמנית לב, מה

וזהב. בשחור ביגדי־הרמון :למטה גרמניה.

 דד של מתצוגת־האופנה וכתוצאה העולם,
 העולם, ברחבי שהתקיימו הבדואי קייץ
 הזמנות על 150ס/סב־ ההזמנות מיספר גדלו

שעברה. השנה
 על להשתלט עומד מרהיב בדואי קייץ

 היפהפיים, הדגמים בעולם, הרחצה חופי
 הכתפיות, חסרות החזיות העזים, בצבעיהם

 הסכסיות והשמלות המינימליים התחתונים
 מאות של גופותיהן את יעטפו אלה כל

 חופי אל הקייץ בוא עם שייצאו נשים איופי
הרחצה.

 נפסדות. תצאנה לא הקטנות הנשים גם
מיניא בגדי-ים להן. גם שדאג מי נמצא

 א־לה תואמה שמלות עם לילדות טוריים
ב המקומי השוק אל יוצאו בדואי קייץ

 זכו אלה מיניאטורים דגמים אפריל. תחילת
 מתכנני של הלב תשומת למלוא הם גם

 הדפסים בעלי והם הבדואי. הקייץ דגמי
וצבעוניים. מרהיבים עדינים,

 בגדי־הים באגדת גם האגדות בכל כמו
 האחראיות הנשים שתי יחף. הולך הסנדלר

מע הבדואי הקייץ לעיצוב ישיר באופן
 מתבלטים. ובלתי צנועים בגדי־ים דיפות

 סגור שלם, אותו מעדיפה גוטליב לאה
 יהודית בתה ואילו כחול. ובצבע מאוד

 לבן בצבע מכסימאלי ביקיני אותו אוהבת
שחור. או


