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נערות ישנות לבוש איזה ן*
 גברים כמה פעם, התעניינו, הזוהר, ה

 אין יצר־הסקרנות: לבעלי ובכן, לדעת.
 כותנות־ המעריפות כאלה, ישי כללים.
 בוחרות אחרות סאטן, עשויות מלמלה

המאמי יש שקוף. בקומביניזון־ניילון
הקרסול. באורך טיבעי, בבד נות

 את לראות אוהבות השפנפנות
 ואוהבות־הנוחיות בבייבי־דול, עצמן

 מיכנסיים של פיג׳מה על מתפשרות
לבר. ישנות כשהן בפרט וחולצה,

ד עד הגי
 חולצת עם חסד עושות זרוקות ך*

 כסכסי חושבות והשובבות הטריקו 1 (
 גברית חולצה עם לישון יותר

 איזור עד להן המגיעה חצי־פרומה,
 מעדיפות להן, חם שתמיד אלה האגן.
 שאנל עם מונרו, מרילין בסיגנון לישון
 ערום הטבעית. כסותן עם כלומר חמש,
באביב אלה, של סיסמתן היא ועריה

| | י טהור משי עשוי וחלוק כותנה של תוצרת-חוץ סט 11 ן
 מתאים יוקרתי. נחשב אבל מתקמט, משי ותחרה. 111 1 11111 #

דולר. 800 המחיר: בכסף. לקנות שאפשר מה כל כבר להן שיש לאלו

 להסתמן מתחיל החמסין כאשר ובקיץ,
באוויר.
 אשה קונה שבה התדירות מהי

 פעם שקונות כאלה יש בגר־שינה?
יותר. ואף בשנתיים פעם אחרות בשנה,

 בארץ והבית ביגדי־השינה מיבחר
 תוצרת״חוץ רובו ואופנתי. עשיר הוא

היש היצרנית כחול־לבן. ומיעוטו

המת בורדו, היא המובילה ראלית
 את והבונה בלבני־נשים מקדת

 כותנה אריגי על שלה הקולקציה
 כותנה סריגי מעולה, שוויצי מבאטיסט

 בתחרות המשולבים ומיוחדים, עדינים
שונות. וברקמות רומנטיים ובמוטיווים

 לקיץ מאוד מתאים בד־הכותנד.
 ונעים רך אוורירי, הוא הישראלי.

 מתקמט שהוא בכך חסרונו למגע.
 השינה. אחרי מייד צורתו את ומאבד

 קולב, על לתלותו דואגים אם אבל
 יותר ומוכן היום במטך הבגד מתיישר

ללינת־הלילה.
 בד לעומת הכותנה סריג של יתרונו
מתקמט. ואינו נוח יפה, הוא הכותנה:

 כותנות מייצרים ממנו נוסף, בד
 הוא בבורדו, תואמים וחלוקים

 תכלת לבן, בציבעי מנוקד בד־כותנה
 הזה הבד אחר. אופנתי גוון כל או וורוד
ללובשת. מחמיא ומאוד במקצת שקוף
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