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גם רשת קרולינה למקה רוצה 
שתראו את משקפי השמש 
החדשים שלה, ומה נגיד? 
השנה כולם חזקים במסגרות 
פלסטיק צבעוניות. כן, כנראה 
שזה מה שנגיד. הנה, אמרנו. 
החל מ־200 שקלים. 
מילה של עזרא: מרוב משקפיים 
אני לא רואה את השמש.  

סליו מציגים תחתונים ממותגים 
וסופר־מגניבים של מיקי מאוס 

ודונלד דאק, ובתכלס אין לנו 
מה להוסיף, כי אנחנו בטוחים 

שכולכם רוצים לפחות זוג אחד 
וכל מה שנכתוב כאן לא ישנה. 

40 שקלים. 
מילה של עזרא: דווקא הלכתי 

לצופים עם אחד בשם דונלד דג.

השמש מציקה לכם בעיניים? 
קבלו הצצה ראשונה 
לקולקציית משקפי השמש 
לעונות אביב-קיץ של רשת 
אירוקה. העסק מתחיל ב־189 
שקלים למותג של אירוקה 
עצמה, ויש גם זוגות יקרים יותר, 
כמו של פולרויד )499 שקלים(.  
מילה של עזרא: אני מסונוור 
מההצלחה שלי. מגיע לי 
להנחות תכנית בוקר.

 קרוקס מציגה נעליים
חצי־אלגנטיות בלי שרוכים, 
שממש לא מזכירות את הקו 
הרגיל של המותג, אבל זה כל 
הקטע, בעצם. 360 שקלים.

מילה של עזרא: הייתי נועל אותן 
לחתונה שלי, אבל אין לדגים 
כפות רגליים. אה, וגם אין לי 
כלה. באסה.

חדשות טובות למי שבעניין של 
רוק קלסי: ספרינגפילד השיקה 
ליין של חולצות שמוקדשות 
לאמני הרוק הגדולים משנות 
השבעים של המאה הקודמת, 
ואם תלבשו אותן, אז בטוח 
יחשבו שאתם מבינים במוזיקה. 
100 שקלים.

מילה של עזרא: אני חבר 
בלהקת... דגים!

ספידו פותחת את עונת הרחצה 
בסערה בסדרת בגדי ים 
צמודים כיאה לרוח המותג. מה 
כבר חשבתם, שיהיו להם מעילי 
פליז? החל מ־150 שקלים.
מילה של עזרא: רק שתדעו, הם 
יושבים עליי מצוין. תעשו עם 
המידע הזה מה שאתם רוצים.

לפעמים שרוכים זה מבאס, 
נכון? אז הנה נעליים חדשות 
של אלדו בלי שרוכים. פשוט 
מחליקים את כף הרגל פנימה 
ויוצאים לדרך. 250 שקלים.
מילה של עזרא: שימושי 
כשהצבא של פרעה רודף 
אחריכם וחייבים לנעול נעליים 
בזריזות.

לחובבי הלוק המקומט: 
המכנסיים האלה של אמריקן 
איגל הם, ובכן, מקומטים - אבל 
אל דאגה, זה כל הקסם שלהם. 
החל מ־150 שקלים. 
מילה של עזרא: אני מקים 
חברת אופנה בשם “אמריקן 
אבו־נפחה”. מה, לא תבואו 
לקנות?

מותג הבישום קלין, שהולך על קו 
 Shower נקי ופשוט, מציג את

Fresh, בושם שמדמה חוויה של 
מקלחת מרעננת. שלא תבינו 

לא נכון - תצטרכו להתקלח 
מדי פעם גם אם תשתמשו 

בבושם, אבל העיקר הכוונה. 
תווים בולטים: לימון ומנטה. 279 

שקלים, להשיג ברשת אפריל. 
מילה של עזרא: אני מתקלח 

מסביב לשעון.

במארז החגיגי של דאב מן 
תקבלו ג’ל רחצה גדול )תמיד 

שימושי(, דאודורנט ספריי )אחלה 
לקיץ ולספורט( וגם בונוס: נרתיק 

זרוע לסמארטפון, כך שתוכלו 
לרוץ או סתם להסתובב ולשמוע 
מוזיקה בלי להחזיק את המכשיר 

ביד. 50 שקלים. 
מילה של עזרא: הנרתיק 

מתלבש גם על סנפירים? 

אם התיק הזה מוצא חן 
בעיניכם, דעו שהוא של 

החברה הישראלית שוגון 
ושהוא מומלץ במיוחד 

לחוגים, לציוד ספורט וגם 
לטיולים בפסח. ויש אותו גם 
 בלבן. 89 שקלים. לרכישה: 

.shop.shugon.co.il
מילה של עזרא: החבאתי 

בתיק אפיקומן, עכשיו הוא 
מלא פירורים. 

למקרה שעדיין קריר בערב 
)עדיין לא החלטנו אם אנחנו 
לגמרי בעניין של שעון הקיץ 

או לא(, יש לקולקציית הגברים 
של מנגו )חדש בישראל!( 

סריגים צמודים ומה־זה 
מחממים. 180 שקלים.

מילה של עזרא: כבר אמרתי 
פה פעם משהו על מנגו 

ועמבה, נכון? אז עזבו. 

והנה שני דגמי נעליים קלילים 
ואביביים של קול איט ספרינג, 

בלי בעל חיים - אבל עם 
שרוכים. מה, צריך שיהיה לנו 

מדור מגוון, לא? שווה ליציאות 
וזה. 270 שקלים. 

מילה של עזרא: יצא לכם טוב 
עם האביב ו”ספרינג”. אתם כל 

כך שנונים.

בושם חדש ובלעדי לרשת 
 L’Homme אפריל הוא
Voyaeur של המותג הצרפתי 
לליק. הוא יקר )ויוקרתי( יותר, 
ופותח בהשראת אוניות של 
מלחים חוצי אוקיינוסים מפעם. 
תווים בולטים: וניל, הל ועור. 
שווה ואלגנטי! 435 שקלים. 
מילה של עזרא: אני לא צריך 
אונייה, אגיע לבד. 

לקרוקס יש תנין שבטח חי 
באגם, וללה קוק ספורטיף יש 

תרנגול ספורטיבי מדופלם. 
ונעליים אביביות גם. עם פסים 

על הסולייה, לא סתם. שנכין 
לכם לשתות משהו חם? החל 

מ־329 שקלים. 
מילה של עזרא: חרוזים. הבנו. 

אתם פשוט ביאליק.

אם, נגיד, אתם רוצים שידעו 
שאתם בוסים )אפילו אם אתם 
לא(, החולצה הזו של פוקס 
תעשה את העבודה. רק קחו 
בחשבון שתצטרכו לשלם 
משכורות וזה. ויש גם חולצה עם 
בולדוג. ארצה! 60 שקלים.
מילה של עזרא: אני לא בוס, 
אלא דג רקק.

חס ושלום! אליהו 
הנביא יכעס!

51

 ברור!
וכמה שיותר!

לא חושב, אבל יהיה 
לי קשה מאוד. 

סטייל, אופנה, אצות ועצות לגבות מאת עזרא האבו נפחאבוטיק עזרא
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תגידו, מי שלובש חולצת פולו 
חייב לדעת לשחק פולו? מזל, כי 

אין לנו מושג בפולו )הספורט(, 
אבל די אהבנו את חולצות הפולו 
של בגיר, אז רצינו להיות בטוחים. 

199 שקלים. 
מילה של עזרא: הייתי אלוף 

המתנ”ס בפולו מים. רכבנו על 
סוסי ים.

מה שאנחנו אוהבים במכנסי 
הברמודה הדנדשים של הודיס 
זה שמצד אחד הם נראים כמו 

ג’ינס, אבל מצד שני הם לא 
ג’ינס ואפילו יש להם גומי, מה 
שהופך אותם למאוד קלילים 

 ונוחים. וגם יפים. 140 שקל. 
 מילה של עזרא: אה, זה

תעלול כזה!


