
־ בוטיק נתחו וקבלן־העפו חינה מושון

התימניה
ואוסי שולי לנסוע.

 כשכוסית נחה חטובה, תימניה רקדנית סער, שולי
 יוכלו לא אך לאיטליה, תוזמנו הבנות בידה.
תלמידה. עדיין היא ורונית לצה״ל להתגייס עומדות

בצפון־הארץ. בבסיס משרתת והיא
 ומוסיקה מקושט היה הבוטיק
 עטו הבנות ברקע. ניגנה איטלקית

 ומדדו הכובעים ועל הסוודרים על
ליד. הבא מכל

מאי בנטון חברת של הנציג
 בשימחה, השתתף הוא שגם טליה,
 לדגמן כדי לקחתן לבנות הציע

 התפעלותו את הביע הוא בארצו.
■1 אדווה נעמי מיופיין.

ות נ והתחי  
או לחגוג נ

 מהן כמה רק אך נערות, של
נבחרו.
 בתו אהרוני, אוסי שם היו

 אהרוני, (״גומדי״) רחמים של
 ועומדת דרמתי, בחוג עתה הלומדת
 כהן, רונית בקרוב, לצה״ל להתגייס

 גוף בעלת מנתניה, תלמידת־תיכון
 עיניים עם מגעות ופנים חטוב

רק סעדי, ושולי ירוקות גדולות
 לא שחזרה חמודה תימניה דנית
מהולנד. מזמן

 תל-אביב. בנמל התאספו כולן
ה צעירי, אלון את שלח מושון
ב להביאן כדי כאיש-בטחון, עובד
לחיפה. שלום
 בבקבוקי הצטיידה הקבוצה כל

וויסקי. שמפניה
 אותם עצרה קיסריה, ליד בדרך,

גו שיער בעלת בלונדית, חיילת
 והצטרפה לטרמפ שחיכתה לש,

שירי שמה כי התברר לחבורה.

 ענבר ומשה קדביץ מיחי
 מיוחד בוטיק לפתוח החליטו 7
 היה עמיחי דיסקו. מוסיקת עם

ולאח הישראלי, בצי-הסוחר קצין
 לעבודות־עפר כקבלן עובד רונה

 הוא היפה״, ״פושון הארץ. בצפון
 אחרי הרעיון, את יזם ענבר, משה
 הכיר שבו באירופה, ארוך טיול

 גרציאלה בשם אמידה איטלקיה
 בענייני שם עוסקת היא די־רוסו.

 פתיחת את מימנה והיא אופנה,
העסק.

 מושון החליט הפתיחה לכבוד
 ויפות, צעירות חתיכות להזמין

 הנוהגות מיקצועיות, דוגמניות ולא
שאלי חבריו, מקום. בכל להופיע

רב מיספר על המליצו פנה, הם

 היא לטרמפ. כשחיכתה לחבורה שהצטרפה שירי החיילתחיילת
 והזמינה הצבאית חולצתה את פשטה בשתייה, הפריזה

בפינה. נרדמה שהתעייפה לאחר לריקוד. צעירי, אלון איש־תביטחון, את
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לפתיחה. שהוזמנה גומאדי, של היפהפיה בתו אהרוני, אומי עס נראה

 בעלת יפהפיה תלמידת־תיכון חדד, רונית
 של רביס סוודרים מדדה ירוקות, עיניים

בראי. עצמה לבחון וניגשה כובעים מדדה רונית למטה: בתמונה בנטון.
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