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 דחופה, היתה הפניה לבניה. את אליזבת
 ביגדי־ים כמה לשלוח צריכים והיינו
 כמה גם ולהוסיף למלכה 42 בגודל

 הן אן. לנסיכה 40 בגודל ביגרי־ים
 מסביב במסיבה להשתתף עמדו

אסקוט. מירוצי במיסגרת לבריכה,
 באנגליה שלנו נוספת נלהבת קונה

 המלך של אשתו־לשעבר מוןה, היא
חוסיין.

 היו אחרות ורבות אלה הצלחות
 לפני אלינו פנו שבגללה הסיבה אולי
 לפתוח לנו והציעו מהרודס שנה כחצי

 חודשים שישה במשך בוטיק. שם
 בתיכנון. מיוחדים תפאורנים עסקו

 כחול־ הם בחנות השולטים הצבעים
 של מדויק פירוט ובו מיוחד חוזה ולבן.

לחברה. נשלח אסור ומה מותר מה
 האנגלי הבימאי את לקחנו לפתיחה

 ביותר הטוב לבימאי שנחשב בייל, הלו
 רבות, חזרות נערכו באנגליה. לתצוגות

באנגליה הדוגמניות מיטב את ולקחנו

 דוגמנית בן־עמי, תמי לצד שהופיעו
 לאנגליה. שנשלחה שלנו, הבית

גוטפריד. יהודית דברי כאי עד

 היות־מידבד
וטהרה

 על השנה הוא ביגדי־הים גנון ^
 המידבר חיות של מוטיבים

חומרים הוכנסו לביגדי־הים והסהרה.

 שעליהם אמיתיים, עורות טבעיים,
 זברה הדפסי נמר, חברבורות הודפסו
 עליהם תפרנו ההדפסה אחרי ונחש.

 של טבעת כל ליד שקופים פייטים
נחש.

 לירות 50 הם באנגליה המחירים
 תילבושת־חוף לבגדי־ים, סטרלינג

 עולה וסרבל סטרלינג לירות 160 עולה
סטרלינג. לירות 250

 בהרדוס למכירות הראשון בשבוע
 לירות אלף 15 המכירות היקף היה

סטרלינג.
 ללאה מבוטל לא הישג זה היה

 30 לפני החברה את שהקימה גוטליב,
 היוצא קטן תל־אביבי ברחוב שנה

 סימטה ושמו ג׳ורג', המלך מרחוב
אלמונית.

,1949ב־ מהונגריה לארץ עלתה היא

 שקיבלה היהלום טבעת את ומכרה
 לרכוש כדי נישואין כמתנת ■מבעלה

 מכונות־ משתי אחת את זה בכסף
 העסק. תחילת את שהיוו התפירה

 עולמית ובתערוכת־אופנה גדל העסק
 נבחרה בגרמניה, בדיסלדורף שנערכה

 כמתכננת־האופנה גוטליב לאה
. 1980 לשנת המצטיינת
 12 של בסכום החברה ייצאה השנה

דולר. מיליון

ביקיגיס
למלכה

 ביותר המפורסמים הקונים יהם **
החברה? *■/של

 לפני ״רק יהודית, הבת, מספרת
בקשה ובו משבדיה, טלקס הגיע חודש

 בצבע האחד ביקיני, שני לשלוח
 שבדיה למלכת כחול״צי והשני טורקיז

סילביה.
 מקבלים אנחנו בחנויות ״מהמוכרים

 קנתה ספרד מלכת הקונים. על דיווח
 אבניו פיפת סאקס המפוארת בחנות

 היא דולר, 2500 של בסכום בניו״יורק
 באוקטובר, המלתחה את רכשה

 תחילת של כחודש בניו־יורק שנחשב
 כשהיא במקום, נערכו המדידות העונה.
 היא שלה המידה ביטחון. אנשי מוקפת

42.
 ארצות־הברית נשיא של ״אשתו

 מרים, אחותי, אצל קונה רגן, ננסי
 שלנו אולם־התצוגות את המנהלת

 קנתה רגן ננסי בארצות־הברית.
 לאחרונה כשביקרה שלמה מלתחה
במיוחד עליה האהוב הים בגד בארץ.

 גם רכשה היא נקודות. בדוגמת הוא
 חלקים, ביגדי־ים וגם בפסים ים בגד

 מערכות־חוף התאימה זה ולכל
תואמות.
 שאנחנו המעטות הנשים אחת ״היא
 היא אך ,42 מידתה במיוחד. לה תופרים

 את לה להתאים וצריך גבוהה, מאוד
בגד־הים.
 שעשתה קניות על לנו ״דווח
 לורן. סופיה השחקנית שלנו בחנויות

 קנתה טיילור אליזבט השחקנית גם
 לאחרונה כשביקרה שלנו במיפעל

 קונה היא לרוב .44 מידותיה בארץ.
ביגדי־ים. כל־כך ולא גדולים קפטנים

 שלבשה ביותר היפה ״האשה
 שילדם. ברוק היא החברה של בגד־ים

 אותה לראות מדהים ממש היה זה
■ יריב שולמית בבגר־ים.״
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של דוגמנית־הבית בן־עמי, תמי הדוגמנית על לפתיחה שהוזמנו תונאים

 של הרביעית שבקומה המפואר בבית־הקפה אותה וצילמו מטקס,
 וטהרה. המידבר חיות בסגנון בגדי־הים מעוצבים השנה בית־הכלבו.

נחש. של טבעת כל לצד שקופים פייטים שעליהם ונחש נמר זברה, הדפסי
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