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 במקרה, נכנסתי, שנים כשש פני
 המלך ברחוב נאה בגדים ^זנות
 חולצה. לרכוש כדי ,51 ורג׳

 החולצה עם ביחד חולצה. ן:שתי
מכ־ זוגות 3 ייעוץ, גם כשתי
 חולצות, שתי עוד מלחים, מעיל זיים,
 ולבנים. גרביים זוגות ומספר ניבה
 בחנות לרכוש קבע של מינהג גם כשתי

ידיד. גם ורכשתי בגדי מרבית את יזת
:י.
 מאוד. כמוני.-רבים רבים לקוחות :ני
לקו על מתבסס אינו שלו האופנה ית
 קליע- על בעיקר, אלא, מזדמנים, ות

 נאמנים. לקוחות 2000כ־ של קבועה ורה
 נתוניהם ואת לקוחותיו את מכיר ני

 פריט קיבל אם למי• מתאים מה יודע
 במיוחד, לדעתו, המתאים חדש !ופנה

מהסס הוא אין מלקוחותיו׳ מישהו

 אין כלל בדרך ולהזמינו. טלפון להרים
טועה. הוא
 בית את בני פתח מאז חלפו שנים עשר

 ,51 ג׳ורג׳ המלך ברחוב שלו האופנה
 הללו השנים 10 מקסים. קולנוע מול
 דגמים אופנה. בחליפות משופעות היו
 התקצרו, התארכו, השמלות והלכו, באו

 צורה פשטו המכנסיים והוצרו, התרחבו
 תמיד, בני, עמד אלה ובכל צורה, ולבשו

 להיות בלי להגזים, בלי הראשון. בקו
סו על שמירה תוך אקסטראוואגנדי,

 מי שגם כדי קמעה, מאופקת לידיות
טרא- ג׳ון שאינו ומי דוגמנית שאינה

 באלגנטיות אצלו להתלבש יוכלו בולטה
אמיתית.

 זכה כך כל משגשג אופנה בית כבעל
 ויבואני מיצרני מפתות להצעות תמיד בני

 עם לעבוד ורוצים רצו כולם אופנה•
 בורר בני מחייבת! האצילות אולם, בני,

 עימם היצרנים את דקדקנית בקפידה
 נאמן חתך שיהוו ומקפיד עובד הוא
 מה ובחו״ל. בארץ האופנה צמרת של

 לקוחות קהל לו שיש כן, אם הפלא,
 כך! כל ונאמן קבוע

 ערך שנים, 10 האופנה לבית במלאת
כאילו לא פניו. את וחידש שיפוץ בני בו

 ההרגשה בשביל ״רק צורך. בכך היה
 או שלך מי׳ ״של בני. אומר הטובה״,

 שנינו״. ״של שואל. אני הלקוחות!״, של
 בחירתו, פי על אופנה איש עצמו, בני

 אולם סבר. ונעים ידידותי מהודר, הינו
 האדרת בהתאמת הקשור בכל גדול קפדן

 בעצתו לשמוע כדאי לגבר. והבגד לגברת
 מדבר. הוא מה יודע הוא
 רעים איש הוא בחברותא, זאת, עם

 הדעת בבדיחות עימו לשתות להתרועע,
 אל רצינית בשיחה עימו להעמיק או

 אין בני. את להכיר כדאי הלילה. תוך
ידיד האופנה• בתחום כמותו רבים
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בני לאופנת
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בני אופנת
 ת״א ,51 ג׳ורג׳ מלך
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