
 אפשרות. זו מהטבע. לא שפם
 הרבה מסתתרות בארון־הבגדים אבל

 חשבתן לא שאולי ותחפושות, הפתעות
 לו יוני־סקס, תחפושת למשל: עליהן.

 חליפת־ ,הקולוניאלי במראה ולה,
 הכותפות הכיסים, בעלת הספארי,

 פעם שנקנתה הרבים והכפתורים
 כבר והיום ויקרה טובה בחנות

הגדול. יומה הוא הערב לא־אופנתית,
 זוג למצוא הארון, מן להוציא
 נוגה או תואם בצבע מיכנסיים
 לו לקשור הבעל. את ולהלביש

 להכניס במותן. בד. או חגורת־עור,
 לבנה ממחטה צווארון־החולצה לתוך

על קמעה, שתבצבץ כך מקופלת,

 הראש ועל רחבה או צרה עניבה הצוואר
אחר. כובע כל או כובע״קש

 אפשר טבעי שפם לגבר אין אם
 שחורות סבא נעלי כזה. אחד לו לצייר

לדרד. מוכן והגבר גרבי־צמר על
 צבאי, בסגנון חולצה תורך: ועכשיו:

 (אפשר לבן או בז׳ חאקי, בצבע
 או הבן של בחולצת־הצופים להשתמש

 מחוטי שרור־הדרכה להוסיף הבת),
 צרה חאקי, או אפורה חצאית מקרמה,

גדולים. כיסים עם רחבה, או
 מעל ברישול החולצה את לרכוס
 חגורות שלוש שתיים, ולכרוך החצאית

 בר, צעיף לקחת ומתחתן. המותניים על
עליו ולהניח הראש את בו לכסות
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וסנדלי־עקב. תכשיטים נוצות, קצת פתוחה, חצאית חולצת־חזייה,
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וזיקטים חולצות מיכנסיים, הצמודים: טהרת על

 וכפפות־ מגפיים חגורות, שחור; בצבע רצוי צמודים,
 מבט וסיגריה. משקפיים בשיער, שמן שחורות; עור

מהבית. מהירה ומנוסה בראי ומבוהל חטוף

 הן גם לבנות כפפות כובע־קש.
 הקולוניאלי. למראה מתאימות
 נעלים בתוספת מושלמת התחפושת

 קטן, עקב על או שטוחות שחורות,
לבנים. וגרבונים

ולבישה. יפה תחפושת
 תחפושת הוא בובע־טמבל.

 היה זה ואופנתית. נקיית־מראה יפה,
 ההכנה שעברה. השנה של השלאגר

 בגדים בארון מוצאים מסובכת. אינה
 ומיכנסיים לבנה חולצה לו לבנים,
 אם לבנה. וחצאית חולצה ולה לבנים

כחולים. אפשר לבנים, בגרים אין
 דרגות, מוסיפים החולצה על

 תפור, מבד או צבוע מקרטון עשויות
 הגבר מזהב. פרנזים מדביקים שסביבן

תואמת. וחגורה כחולה עניבה עונב
 בחנות להשיג ניתן כובעי־מלחים

 טמבל בכובע להשתמש או, צעצועים
 כלפי מקפלים שאותו לבן או כחול

מעלה.
 והנעלים הגרביים את לשכוח לא

 להשתמש אפשר שאין, למי הלבנות.
בנעלי־התעמלות.

 רוצה שלא לזוג תחפושת־אינסטנט
להתאמץ.

5̂־2 ־י המעצב
השנה. כל הוא שפורים מאמין קר,

 האשה אם וזמצח. על סרט
 רוצה היא בחייה שפעם מתעקשת.

 הרבה עם אמריקאית נערת־זוהר להיות
 הוא לעשות שצריך כל — שופע סקס

 עליו שלם, ,שחור בגד־ים ללבוש
 או ארוכך שחורה, צלה חצאית ללבוש
 מבריק, מבד עמוק שסע בעלת קצרה,
 למותן מסביב לכרוך טפט, או סאטן

 נוצצים, אבזמים עם רחבה חגורה
 ארוכות, כפפות הידיים על לעטות

 יד־שנייה חנות בכל למצוא שאפשר
 או ונעלים, גרבי־רשת לגרוב בזול,

גבוהות־עקב. סנדלים
 אם מעלה, כלפי השיער את להרים

 לאחור אותו לסרוק — ולא ארוך, הוא
 המצח. על זהב או כסף סרט ולקשור
 להדביק בהגזמה. לא אך יפה, להתאפר
 לענוד הכתפיים. על נוצצים כוכבים

 האוזניים על שונים עגילים שני
 או שחורות משקפי־שמש ולהרכיב
מוזהבות.

 קונות מושלמת, בהופעה המאמינות
 ארום, בצבע מרובעת, סאטן בד פיסת
 אחד קצה מחברות סגול, או צהוב

 (ראי קטיפה שרשרת בעזרת לצוואר
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