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 1981ב־ שהיתה מי אקוקה, ליאורה

 ישראל את וייצגה החן מלכת
 ליאורה שם. עדיין בהונג־קונג,

 בוגרת שהיא והחטובה, האקזוטית
 גופני, לחינוך ומורה מכון־וינגייט

 ומפתות רבות עבודה הצעות קיבלה
סירבה. לא שלהן
 ובילדיה כדוגמנית עבודותיה בין
 ששבה נאה, סקוטי גבר פגשה הרבים

 הסקוטי, אותו ראשון. ממבט ליבה את
 כמה מזה בהוגג־קוגג החי איש־עסקים

 הישראלית של ידה את ביקש שנים,
ברצון. לו נענתה והיא ,23ה* בת

 בהונג־קונג, שנתיים אחרי היום,
 מצליחה דוגמנית היא ליאורה

 דוגמניות־ ברשימת ונמצאת ומבוקשת
 דוגמניות סוכנויות שתי של הצמרת
 גם היא בשבוע פעמיים ידועות.
 מחול הגבוהה החברה נשות את מלמדת
ומהודר. מפואר במכון אירובי
 וגם כסף מרוויחה גם היא כך

 שלה. הפרטית הפיגורה על שומרת
 מולדת לביקורי לישראל מגיעה היא
חודשים. לשישה אחת

 שעיצבה הצמודה, הלייקרה חולצת נראית שלס בגד״ים במו ח *1111
 או חולצה זו אס לדעת קשה פרנקפורט. דורין ומדגימה □ #111

טיבה. גם לתקוע יבולה שרוצה מי לחלוטין. זהה המראה כי בגד״ים,

 אשר בל משנה. אינו גם וזה לדעת, אין בגד״ים, או חולצה 111ך1ך
 חצאית עם ולשלבו בגד״הים את להתאים הוא לעשות עליבן 1 #ן ■1

לבושה. את והרי מרושל, בטיגנון הנקשרת וחולצה שורטט או קצרה

ם די ₪ו בשימוש נג

 ביגדי־ים. כמה אשה לכל יש היום
 כתפיות, בלי כתפיות, עם ביקיני, שלם,
 בגד־הים שעם זה מודפס. או אחד בצבע

 אפשר אבל יודעים, כולנו ליס הולכים
 בשעות גם בו להשתמש בהחלט
 חזיית את ללבוש למשל אפשר הפנאי.

 מתנה חליפת ומעליו הצהובה בגד־הים
 חזית מעל לרכוס או קיצית. שחורה
 ללבוש או לבנה חולצה אדום בגד־ים

מדהימה. מיני חצאית איתה

חולצה לובשת פרנקפורט מרין

 בגר־ים בסגנון לייקרה, עשדיה
 החולצה עיצבה. שהיא סטרפלס,

 נלבשת טורקיז, בצבע ומחניפה, הדוקה
 בצבעי מפוספסת כותנה חליפת על

 או ממנה מונע מי אבל לבן־טורקיז.
 עם חליפה אותה את ללבוש מאיתנו
 מי מתחתיו? שלם לבן סטרפלס בגד־ים

בגד־ים? או חולצה זאת אם ידע
 במוצר להשתמש אוהבת אשה כל

 בצורה כספה במיטב שקנתה
 ווריאציות ובשינויים המכסימלית

לא? למה אז ביותר, רבות
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