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הווקמן. היא ',80ה־ שנות של היחידה התוספת כנראה. חזקה עדיין

לאיבוד הולכת
חולצות בשתי הלבושה

צעי נראית כן
 זו, בלונדית רונת

ג׳ינס. ובמיכנסי
 לארץ הגיעו המיסתוריות עלמות״החןוסכסי שחוו

שחורה, טריקו שימלת - תואם בלבוש
בנמל. מרובה תשומת־לב ומשכו פזור, בלונדי ושיער צמודה

 ומעיל. מיקטורן סוודר, בידיהם שאחזו
 של ארמיה גילה ברגליים חטוף מבט
 מדובר כאילו ודומיהם, דיבוק דקי,

 אולימפיים, ספורטאים של בקבוצה
סיאול. היה לא הסופי שהיעד אלא

 מורגשת הנכנסת תצוגת־האופנה
 היוצאים באולם הנשים. אצל במיוחד

 רבים. לבוש סיגנונות לראות ניתן
קט לשתי מתחלקת התצוגה אולם

ואלגנטי. ספורטיבי עיקריות: גוריות
לר היה אפשר הספורטיבי בתחום

 מקופל מתרחב, בסיגנון ג׳ינס אות
 חולצות אופנתיות, חגורות במכפלת,

 האירופי. האופנה צו לפי בהירות
 מכשירי־ווקמן לבשו רבות צעירות

כקישוט.
המ לנשים שייך האלגנטי התחום

עשו איטלקיות חליפות יותר. בוגרות
 ונעלי אפורים בגוונים נקיה כותנה יות

בהד כותנה שמלות או כהשלמה מצי׳
חיות. של עור פסי

 מים פיהם מילאו מהנוסעים חלק
 התייחסו וכמה בחו״ל קניותיהם לגבי

בפוטנ מס־הכנסה נציגי כאל אלינו
יבוא שיטות כמה גילו אחרים אן ציה,

וצו לא החוזרים
סנו קנו. מה ל

שהצוות השוו הם
למכס ש״ו שלנו

הבג כל את ללבוש אי־אפשר הדי
 להישאר חייב משהו — אחת בבת דים

הנוסעים הקפידו לפיכך במיזוודה.

המ המיסחריות, התוויות את להוריד
 העשוי אחר דבר וכל העטיפות חירים,
 של הנוכרית זהותם את לחשוף

 טרחו אף במיוחד החוששים בגדיהם.
למו לתת מנת על בגדיהם, את לקמט

 בשמאטס שמדובר תחושה החטטן כס
כחול/לבן.

 הקבועים הצופים למוכסים, באשר
 בנמל־התעופה. תצוגת־האופנה של

 מיקצועית דיסקרטיות על שמרו אלה
 ניתן אולם להתראיין. שלא והעדיפו

 מתרגשים הם אין כי להתרשם היה
 הם — הגדולה מההברחה במיוחד
שצריך. מה את שיתפסו יודעים

 לנו גילו אחרים נמל־תעופה אנשי
 אלא אדישות בסתם מדובר לא כי

 יותר מעוניץ כנראה המכס במדיניות.
ביה וידיאו, במכשירי בקומפקט־דיסק, .

 בנע־ בסוודרים, מאשר ובסמים, לומים
ובבשמים. לי־התעמלות
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