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 פעמים כמה
 מהם-־ להסטר נסית

הצלחת?? ולא

הדוקים! את נחסל אנחנו
 והבטוחה המודרנית הדרך את אחת פעם נסי

הדוקים להשמדת
 מקבלת את שעה) /!2כ־ שלנו(שאורך חיטוי לאחר

בביתר! דוקים יהיו לא לשנה• אחריות תעודת
059־3012 טל. :אילת * 790114־5־6 טל. ,18 מודיעין ר״ג,

.481/75 עסק רשיון ,21 :הבריאות משרד היתר

7 7 1^ ,1 ך ע 11^ , 5838

)57 מעמוד (המשך

 ראשה. את עכשיו מתיר וג׳אק רולים,
 הפרטית,״ ו״אשתו הספרית לג׳אק עוזרת

 אי- אך משהו, ממלמלת הדוגמנית ודי.׳ג
 שיערה זה בשלב כי מה, לדעת אפשר
 שהיא נראה פניה. את לחלוטין מכסה

 לו עוזרת וגם ג׳אק, עם קצת מתווכחת
 בשערותיה. מטפל שהוא שעה בידיים,

 מסובב ברוטלית, כימעט בתנועה ג׳אק,
צונחת. הדוגמנית לשמאל. פניה את
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 עבדתן ולא בנוה, כך כל־ שבתן !ן*
/  את הראו בבקשה, קומו, הערב. כל /

 בזכות יפה כל־כך שלכן הראש עצמכן,
 להציל כוחותיה, בכל שוש, מנסה ג׳אק,״

 תוכל שהיא נראה לא אבל המצב, את
 את זו מסתירות קמות, הדוגמניות לזה.

הפתח. לעבר רגליהן ומשרכות זו
 עכשיו מירי מלכת־הערב. זמיר מירי
 שיר שמים ובשבילה הבמה, על לבד לגמרי
 צבע היה הזה שהראש מסביר ג׳אק חדש.
 שמצטלצל משהו לקח הוא לגמרי. צהוב
 שיער באמצעותו ועשה קולסטרול, כמו
 קווים עם עדינה, יותר קצת תיספורת עם
חדים. כל־כך לא

מה יוצאת מירי לג׳אק. מחיאות־כפיים
 רגליה, בין בזנבו מכשכש כשכלבה במה,

 מדיום. — הבא לספר השטח את ומפנה
 על עולה כליצן, מאופרת קטנה, ילדה

 היא העליון. גופה חצי על שלייקם הבמה,
 אליה, ומכניסה כחולה שקית־קטיפה אוחזת

צבעוניים. סמרטוטים מיני משום־מה,
 מהפכני חומר הוא מריוס של השלאגר

לראשו המאפשר פרמננטי, לסילסול חדש
 החדש החומר צבוע. שיער גם לסלסל נה

חומ מכיל ואף השיער, רכות על שומר
 מריום השיער. סוגי לכל מזינים רים

 אם בעיות. לי שאין ידעתי ״אני מודיע:
 פסים לעשות מסוגל אני החומר, את לי יש
פרמננט.״ על

׳.״ שלי לג׳אק רבה ״תודה :שוש
מהקהל. אליה צועקים ״מדיום!״

 אי- עצמה. את מתקנת המיסכנה שוש
שקו שמה משום אותה, להאשים אפשר

 ממה שונה כל־כך לא מריוס אצל רה
ג׳אק. אצל שקורה

 מישקפי־שמש. עם לדוגמנית עובר מדיום
 הפאנק,״ אופנת של מישקפי־שמש ״אלה

 עכשיו ששולטת ״האופנה שוש, מסבירה
 — מוסיקלי פרק בעיקר וזהו הפאנק, היא

האלים.״ הרוק
 צבועה דוגמנית לכיוון מצביע מריום

 הראש. של שונים בחלקים ואדום צהוב
תרנ של דם כמו שהוא צבע עשינו ״פה
 שוש למטה.״ ואדום למעלה צהוב גול.

 הפאנ־ סביב המיקרופון את כורכת כמעט
אומץ!״ צריך אללה, ״יא ואומרת: קית
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 של תיסרוקותיו מגיעות מדיום חרי ^
 של ראשן על המתנוססות גבי, של 1\

 גולת־הכותרת ובביקינים. בבגדי־ים גופות
 בעלת הדוגמנית היא הפעם, המופע, של

 בביקיני אחרת ודוגמנית הקורץ, הציץ
 ליפה שיער מאד, מוצקות ירכיים שחור,
ס״מ. 20 של ברדיוס ורוד בצבע

 באיכותן החוזרות סצינות, כמה אחרי
 של למופע השטח מתפנה קודמותיהן, על

 אלי, הצרפתי ■ועוזרו אנרי ספר-הצמרת
 שבפאריס. דויד ז׳אן־לואי במספרת שעבד

 רחבה הכי אפרו בתסרוקת מרקד אלי
שחו ובחולצה לבנים במיכנסי־ג׳ודו שיש,

 הקלעים מאחרי לטבור. מעל הקשורה רה,
 עיצוב הוא אותו המנחה שהקו אלי, מסביר

 של האינדיווידואלי האופי לפי התיסרוקת
 הרגישות ביותר לו חשובה הדוגמנית.

 שהכישור מוסיף אגרי, שלו, הבום שלה.
הס הוא דוגמנית־שיער של ביותר החשוב
 אחת כל לא כי קהל, בפני להופיע כמתה

מה פקודות לקבל וגם לזה גם מסוגלת
 אגרי, ממשיך שלי,״ בקו ״המיוחד ספר.
 שאפשר כמה לה להציע הנסיון ״הוא

 להיות צריך זה ובשביל בבית להסתדר
ספר.״ קצת

 בדיעה מחזיקים דויד וגם אברי גם
 גדושת רגישה, להיות צריכה שהדוגמנית

 באותו שהתרחש מה ומלאת־חיים. חיוניות
 ציפיות בדיוק אישר לא הבמה על ערב
אלה.




