
 שמלת — הטריכפול של השני הצד
ואפליקציה, פסים גימורי חלקה בוקר

 של לרעיונותיה גכוד שאין דמה ^
ה האופנה בשבוע מביבה. רוחק׳ה 1

 של בסדרה כולם את שוב שגעה אחרון
 טריקו להם קראה שהיא יפהפיים דגמים
מהם). אחד כל לובשת הייתי (ברצון טריק
(אנ למכביר אליה זרמו ההזמנות ואכן

 ארגנטינה, גרמניה, צרפת, הולנד, גליה,
 ועוד). אפריקה דרום גיברלטר, קנדה,

מח מגיברלטר, ההזמנה במיוחד ,מענינת
 תוצרתה את המוכרת מפורסמת מאוד נות

 ביבה תמכור וכך מרוקו, לעשירי בעיקר
ב האצולה לנשות תוצרתה את בעקיפין

הערבי. שוק
שהם־ הפלא שמלת של יוצרתה רוחק׳ה

 הלאומית הקיץ שמלת להיות כבר כה ׳■
 להיט עונו? מדי להוציא דואגת שלנו
 עם' יצאה שעברה בשנה ידה. מתחת חדש

הקו של הלהיט ואילו הטריקים, סדרת
 הטריכפול' שמלת היא הנוכחית לקציה

 הטריקו צדיה• משני ללובשה שאפשר
ל מושלם וגימור בעיצוב אצלה הופך

 שלה המיוחד והטיפול — ערב של טריקו
 בלייזר למשל כמו מחמאות להרבה זכה בו

 לבחון צורך (יש מטריקו. מחויט מאוד ,׳
 כי להשתכנע בכדי מקרוב הבלייזר את
בטריקו). מדובר אכן

השי בשנות מאוד שנתפרסמה רוחק׳ה
הבוטיק'הרא פתיחת עם המאוחרות שים

להרבה וזכתה ירמיהו ברחוב שלה שון

הטריקו-טריק

 של בלעדי בעיצוב הבד עדין הדפם עם שמלה — הטריכפול
לערב. סאטיין גימורי עם ה רוחק

ה3י3 של

 אפ־ עם מיוחד בעיצוב שירט — הטי
ליקצית־יד.

המיו אישיותה בזכות בעתונות ניסויים
 זוהר כנערת עברה (דתיותה, במינה חדת
 כתבה בהן למלא שאפשר דברים ועוד

כש דופן יוצא צעד שוב עשתה נוספת),
 את שם ופתחה רמת־אביב למלון עברה
המת בארץ• ביותר היפה התצוגה אולם
 בן מקסים טורקי בארמון • ישוכנת פרה
הש שם לה שיש פלא ולא — שנה 200

 את לנצל רוחק׳ה ידעה אילו יתר. ראת
 קרוב המסחרי, בתחום גם כשרונותיה

העשירות הנשים אחת כבר שהיתה לודאי

 ווחק׳ה אומרת לעשות״, ״מה בארץ.
 אני — שלי החזק הצד לא ״זה בחיוך,
 מוסיפה היא זאת״ אעשה שהפעם מקור,

ואומרת.

 הפעם כי לקוות אלא לי נותר ולא
 את ההולמת כספית להצלחה גם ו׳וזכה

 שותפה של בעזרתו זאת וכל כישוריה
 הראשונה שמשימתו קרני דוד החדש

 כשרון מתרגמים כיצד תהיה: ב״ביבה״
הממון? לשפת אישי קסם הרבה עם
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ומחמיאה. סכסית — לערב הטריקו שמלת


