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 חודשיים, לחודש, להשכרה אותו
 שברצונה. תקופה לכל או שלושה

 הוא עבורו, מקבלת שהיא הכסף
 שהבגד הפעמים למספר בהתאם
 לקבל זכותה מכן לאחר הושכר.

 שערכה ההסכם לפי בחזרה, אותו
מראש.

ד אירוע ח  מיו
ה או כ חנו ל

 נורא, לא י לשוכרת הנזק מה ף
 של לשימוש הבגד, מערך 1070, 1

 המחיר על כערבון צ׳ק שעות, 48
בטו להיות כדי הבגד, של הריאלי

לק- ואפשר איתו, תברח שלא חים
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מ מתנפנפת פעם של בשתחתית
 וזהב בכסף בגד למסה תחתיו.

אביב. מלי של הביגוד משיגעונות

 סוערים. ליומיים הבגד את חת
 בבגד, התאהבת יומיים אחרי אם
 ראשון, ממבט אהבה שנקרא מה

 לחיות להמשיך יכולה לא ואת
 של בהנחה לקנותו תוכלי בלעדיו

 שדמי־ההש* לך שיוצא כך ,1070
לך. עלו לא כרה

 לשכור אפשר אירועים לאילו
 רבות הן האפשרויות 7 שכזה בגד

מועדונים, לפתיחת :ומגוונות
לחתו ופאבים, גלריות, מיסעדות,

 יום- ,חנוכה פורים, לנשפי נות,
חבר אירועים ושאר העצמאות,

מה כניסה לעשות כשחשוב תיים
 אותה, ישכח לא אחד שאף ממת

 פיטר של מצב־רוח לך כשיש או
 של או ספרדיה, רקדנית של פן,

נערת־זוהר.

ם תי היו  רו
ד ח שיי מ

 החוזר בגד שכל טוענת רד יי
 מכונת- לתוך נכנס משימוש 1

 שכל כך שלה. הפרטית הכביסה
 בגד וריחני. נעים נקי, הוא בגד

המיו המחיר יבש׳ ניקוי שדורש

 אי־ מלכתחילה. בחשבון נלקח חד
 הקיימת היחידה הקטנה הנעימות

 הזו הזוהרת ההוליוודית בשיטה
 רותי אותה תלבש שהערב היא,

 על אותה תראי ולמחרת במועדון,
 מגוחך, קצת כקולוסיאום, שרי

 להתרגל אפשר אבל מבדח, קצת
שימלה. הכל בסך זו הרי למחזה,

תור
ם רי בפו

 או תשרפי אם אזהרה, כד,
 תשלמי הבגד, את תקרעי

 אם למעט מחירו, את עבורו
 אמנותי. תיקון של אפשרות קיימת

 מן תסתנוורי ואל תתלהבי אל לכן,
 בדקי האלה. המבהיקים הנוצצים

שו את מה הצדדים מכל היטב
 מחזירה. את מה שתדעי כדי כרת׳

 באותו להחזירו אחראית את כי
אותו. לקחת שבו המצב
ה בארץ אם עדיין ברור לא
 בטוח אבל כן. גם תתפוס שיטה

דלתו על רבים יצבאו שבפורים
 מה יודע מי אך ורד. של תיה
המחירים? יהיו

בומבסטית
״אוחי תיראו ! פה ״אני !

שאו בן־עמי, תמי של הנוצצת חליפתה היא
 הזועקים עזים, בצבעים מפוצצים בגדים הבת

כאלה. בגדים ללבוש יכולה אחת כל כעת

 טלי הדוגמנית כמו ממוצע, בגובה לאשה י ¥111
* •  כש שתשמש החליפה של העליון חלקה יספיק 1•
וו מבטיחה משלה,״ פינה לה אפתח ״אולי מחיר. חצי ותעלה

 דוגמנ וגם גימנזיסטית גם היא 16ה־ בת חן טליהונעה
 אוח היא צעירה בחורה כל כמו לעת־מצוא.

דעו לשעות מפוצץ בגד לשכור — והפיתרון ובזול, יפה להתלבש
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