
לאיבוד, הולך לא דבר שום אדרת. בשינוי הגברת אותה היאמיני שנו
עור, דמויי מיכנסיים באופנה. גם קיים החומר שימור חוק

סופר־מיני. לחצאית מיספריים גזירת במחי הפכו אופנתיות, כל־כך ולא רחבות שהיו

 שקר, במאה ורק נו וחיות איך
סופד־ לחצאית מיכנסי־עוו להטו איו

בנתו אותן חין שהטבע נשים ש ין*
 ביניהן ומדממים. טיבעיים נשיים נים

 חיטובי- עם לעשות מה יודעות שאינן יש
ו דמיון בעלות ויש להבליטם. ואיך הן

העזה.
מ אחת היא מיקי, המנונה אלבז, מיכל

 ,22 בת רק אמנם היא שיודעות. אותן
ל לייעץ ומובנה פודה דמיון בעדת אבל

מ להדגיש כיצד טריקים, כנה אחרות
 להיות איד מתחת; שיש את למעלה

 להפוך איך יבד; שאריות בעזרת מעניינת
 לאלתר איך למציאות; דמיון תעתועי׳

הישנים. מהבגדים חידושים
העי יוצאת־דופן,״ חייתי צעיר ״מגיל

 בגן- כשהייתי ״אפילו מיקי. עצמה על דה
 מין הייתי בגדי. את לגוון אהבתי לדים הי

 לבושה המחליפה שכזו, גנדרנית ילדה
 ׳בשטח הרציני המפנה ביומו. יום מדי

 לצבא. התגייסותי עם אצלי היה האופנה
שבוע של לחופשות הביתה באה ..ייתי!

 ראותי ואיו מיני
 עושים באשו

ן ו ו ס ו ו  בא
בו וזווק מבלי ו

 ב־ לי היו לא אפשרויות חובה ימים.
 לאלתר התחלתי ואז הצבאית, משכורתי

 בארון.״ לי שהיה ממה
מודה היא נועז,״ שלי הסיגנון ״נכון.

סולי לא ״הוא בגאווה, ספק בצניעות ספק
 אוהית אני לסולידי־ת, הכבוד כל עם די.

 שיש מה את להדגיש נשיות, חושניות,
 שניצים עמוקים, חזה מחשופי על־ידי לי

י ומיג ובשמלות בחצאיות מא־ד גבוהים
 שקופים בדים אוהבת אני הדוקים. סיים

 יוכן הגוף, על ברכות הנופלים ונעימים,
 לגוף.״ הנדבקים סטרץ׳ בדי

 לשפר איך דוגמות כמה לתת מוכנה מיקי
 של לאופנה ולהתאימו ישן בגד ולשפץ

 עתק. הון יעלה שהוא מבלי היום.
 אלבז: דסיקי הדיבור רשות
בגדי שכל היא הבעיה מבגדי־ים. נתחיל

 מרובעים, מיוישנים, בעיני׳ נראים הם
 דרך חיפשתי אני וממוסדים. סטנדרטיים

שונה. משהו ולעשות לפרוץ
 ה- מנסים ישנה שכל לכך לב שמתי
 על־ידי ארוכה יותר רגל לשוות אופנאים

בגד של התחתון בחלק יותר צרה גיזרה
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'״׳׳* ׳׳ ״ י

 מחירו הראש, על לסרטים עודפים עם עצמית, בתפירה כולו שכל מנומר מבד 11 ך 14
 יפה גם מקורית, גם שהיא במותניים, רצועת־עור משתילים בלבד. שקל 100 1 י י

דרק. בו כמראה מטורזנת את והנה קו־המתניים, את ומדגישה הגוף את מחזיקה וגם

 הקצוות את קושרים דקיקים. הודים צעיפים משני לעשות אפשר מיוחדת ערב שמלת
 אחת כל תופרים, השאר ואת לזרועות פתחים משאירים צוואר, פתח ויוצרים העליונים,

הערב. לשעות ביותר מתאים מקורי, בגד בצדדים. פתחים ומשאירים לה הרצוי בגובה




