
אופנתיים פאייטים

עצמית מתוצרת גם

 חגיגיים תמיד הם אייטים ^
 הוא לכך ההוכחה /■ואופנתיים.

 גירעון של בעיצובו הפאייטי בגד־הים
 וחציו כסופים פאייטים שחציו אוברזון,

 שלחוף־הים נכוו לייקרה. בד
 איתו הולכים לא המלוכלך התל־אביבי

 לבריכה מסביב בקוקטייל אבל —
בו. להתהדר אפשר
 סולידי, יותר מראה לו לשוות כדי

חצאית למותניים מסביב לכרוך גיתן

 ומתנפנף. דקיק מבד וארוכה שחורה
 איתו לצאת אף יכולות ההעזה בעלות
 שונות ולהיראות מפוצץ, לאירוע בערב

 התחתון החלק את כאשר ומיוחדות,
 או צרה שחורה חצאית תפאר גופן של

 כבר אם מחמיאה. בגיזרה סאטן מיכנסי
 לדעת כדאי בגד־ים, על כסף מוציאים

רבים. ששימושיו
 פרנקפורט חרץ המעצבת גם
 ולכן מיוחדים, לבדים באהבתה ידועה
מקורית, ערב שימלת זה לקיץ עיצבה

 על הרקומים בוהקים, פאייטים עשוייה
 היא השיסלה גיזרת שקוף. שחור בד

ש',  סוגי לכל מחמיאה והיא .קלו
 חגורה בתוספת בעיקר — הגיזרה
 מסביב פעמים כמה הנכרכת רחבה

 יהלד ועגיל אסוף כששיערו למותן.
 נוזל אמיתי) לא גם להיות (יכול מים

בשטח. תבלטי מאוזנו,

 אך באופנה להיות רוצה שמאוד מי
 למיטב ללכת לה מאפשר אינו כיסה

 לא במחירים ולרכוש מעצבי־האופנה
 לקנות תוכל מוצריהם, את נמוכים
 מגוממת בד פיסת סידקית בחנות

 וגמישה אלסטית שהיא גומי), (עשויה
 הזה הבד את פאייטים. רקומים ועליה

 את תופרים גוונים. בשלל למצוא ניתן
 ביד או במכונה או הבד אימרות שתי

 בחלק מעט מכווצים למידה. בהתאם
 בליווי הוזזה. אמצע באזור הקדמי,

 ומושכת אופנתית תראי מעניינת סיכה
 שהיא ידיך, מעשה סטרפלס בחולצת

חסכונית. וגם יפה גם
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באב. ־עם התיירת כאשר בדתם־אפתקה החוק ממוצא דתם־אפריקאים הבלונדיים, פון־דבאק

 הארץ הזדעזעה שבועיים פני ^
 הטלוויזיה הקרינה כאשר כולה /

ם הסרט את הישראלית  בעיר, אוהבי
 בת־תערובת בין אהבה תוארה שבו

 לבן. גרמני ואורח דרופ-אפריקאית
 בעוון משפיל, במאסר הסתיים הסרט
 המישטר של הגזע חוק הפרת

 אחת בדרונדאפריקה. הפאשיסטי
 צעירה היתה הזה בסרט הצופות

 עם להזדהות שיכלה דרום־אפריקאית,
הנושא.

 אגי *בישראל
בדאדם״ 1?!

 תימניה כמו ממש נראית יא ך*
 גדולות, שחורות עיניים ויפהפיה. 1

 וגוף גלי שחור שיער מלאות, שפתיים
 דרום־אפריק־ היא אבל ועדין. דקיק
 אותה שמכנים כפי .ציבעונית' אית,
 פיליפינית. ואמה אירי ממוצא סבה שם.
 באב ושמה קייפ־טאון ילידת היא

סנטימט 179 היפים, פניה עם שימשון.
 יכולה אינה היא קילוגרם 47ו־ רים

דוגמנית. להיות שלא
 בעיק* שנה, לפני לארץ הגיעה באב

 וין אפריקאי, דרום־ היהודי, ארוסה בות
 בישראל להשתקע שבא פון־אמנדס,

העניפה. מישפחתו בקירבת ולחיות
 לבן גבר של חייהם מסתדרים כיצד

 בדרום־אפריקה?.הם לבנה לא ונערה
 לב. בגילוי באב עונה מסתדרים,' לא
 כבר חברים אנחנו לחוק. בניגוד .זה

 כי שידעו, אסור אבל שנים, שלוש
 מאיתנו אחד כל החוק פי על אחרת
בכלא. שנה חצי יישב

א אני אפריקה בדרום ס  \ א
הצבעה, זכות לי אין ?.£1180א
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