
 ומותאמות ונוח, צעיר קליל, מראה המעניקות איטליה, אנוה״סידי״פאוצ׳יט חליפות
 דוגמני אנוה. עניבות וכמובן אוסטריה, אנוה״ארידו חולצות הישראלי. לאקלים

החברה. דיגמי מיטב את הארץ רחבי בבל שנערכו חמים מלפת בנשפי הציגו אנוה

רמת־ של המסחרי באיזור גבוה בניין
מילה שחור״לבן. צבוע שלט הגג על גן•

1
 האם פירושה, מה ברור לא בלבד. אחת

 לכתוב, אין ידע לא שמישהו עניבה, זה
 זה אולי כתיב, בטעויות ענווה זה האם
 ז למה ו למי מוסכם. סימן אולי קודו

 יושבת, נאה פקידה בכניסה. עוצרים.
 פועלים, עובדים משמאל מכוונת. מחייכת,

במד לטפס מתחילים בחריצות. בשקט,
 הגברים, ממלכת — ראשונה קומה רגות.
שלי הגברים, נסיכות — שנייה קומה

 — רביעית יוקרתית, בית אופנת — שית
 התצוגה. חדרי — חמישית המתפרה,

 רק אבל הנשים, בשביל גם יש זה מחורף
מעו מוצרים נשים, באמת שהן לנשים

בחלו שמופיעים וסוודרים חליפות לים,
המי- חדר — שלימה קומה בלבד; מות

 במכנסי (במרכז) חן נאוה איטליה, אנוה-קורי אופנתי במעיל (מימין) רבינוב אורנה
 שלושה בחליפת טבק ואתי הולנד אנוה״ליידי-וואן-גילס איטליה'ובלוזון אנוה״קורי

אנוה. בבית מלכותי סיור ערכו השלוש הולנד. אנוה-ליידי־וואן־גילס חלקים

 בבלוזון חן נאוה חמים מלכת מימין: למלכות. שי מעניק שעיה רפי אנוה מנכ״ל
מקורדרוי. אנוה־קורי איטלקיות ומכנסיים הולנד אנוה-וואן־גילס אופנתי צמר

 לא אותו, שיאכלס מי אם שאפילו טות
 בכל אז החלומות נסיכת או נסיך יהיה

זאת...
ככה. ז אנוה למה אנוה. לזה קוראים
משהו. שהוא מי בשביל הכל יש ובאנוה

ה לשנה שומרים לא סטוקים, פה אין
 משהו פה אין הזדמנויות, פה אין באה.

 :שעיה שושלת אבי שאמר כמו כי זול.
 עשירים מספיק לא אנחנו בני, ״תדעו

 רפי והבנים, זול.״ משהו לקנות בשביל ,
הזקן. במיצוות הולכים ואהרון

 י תלמיד של בחלום היתה ההתחלה
טכני אורט תלמיד היה אהרון בית־ספר.

 את לכבוש חלם הוא בגבעתיים• קום
לעצ שיבנה המטוסים בתעשיית העולם

 את בה לשתף יסכים אפילו אולי מו.
 גדלתי לאט ״לאט רפי• הצעיר אחיו

 היום מחייך קשה,״ קצת שזה וראיתי
 ממול. שגר זה השכן. הופיע ואז אהרון.

 עליו ״הסתכלתי עניבות. חייט היה הוא
 אני שהרי חשבתי ופתאום טוב טוב

 העולם את לכבוש אצליח לא הקטן
 לעני- לעבור כדאי אולי אז במטוסים.

 ועבר הקטן אחיו את לקח והוא ז״ בות
לעניבות.

עני סתם העולם. את לתור נסעו הם
 את חיפשו הם להם. הספיקו לא בות
מיו בד לבתי הגיעו העניבות• אבות אבי

 וצרפת. יוון, איטליה, בגרמניה, חדים,
 חזרו שלהם. העניבות בדי את מצאו הם

 תפרו חם לתפור. והתחילו מולדת לאמא
 לטייל והלכו אותן לבשו עניבות, ארבע
אז לעניבה, משהו יקרה ״אם בעיר.
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