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ממך: ייצא מה וראה — הנקודות את סכם

★ ★ ★

 מבן־לון, להיט חולצת
 העולם ברחבי שהמונים
זו. בעונה מעדיפים

סויגה מפסל•
 94 אלנבי ,11 בנימין נחלת רח׳ תל־אביב:

הקרנות) (בית 18 הרצל דה׳ חיפה:

 צורתה, על שומרת
 בקלות, מתכבסת

גיהוץ, צריכה אינה

 6 ירושלים שדרות יפו:
1 הגיא שער נתניה:

 יעקב) רת׳ (פנת 176 הרצל רה׳ רחובות:
 102 קיימת קרן שבע:רח׳ באר

35 ב׳ מסחרי מרכז אשדוד:
 חדשה, תמיד

השנה. צבעי במבחר

 ברשת דק להשיג
 השיווק חנויות
אומן. של הישיר

 מסחרי. קרית־גת:מרכז
 ע׳י בלעדית בישראל מיוצרים בן־לון חוטי

 בע׳מ הברלון מפעלי
ארה״ב ובניו, בנקרופט יוסף ,חב של ברשותה

8 3 1 1 1 0 1 1

 חזה. ד) עיניים. ג) ירכיים. ב) שפתיים. א)
רגליים. ד,)

 אתה וראשונה, בראש כיצד, .3
חדשה? נערה מעריך

להתפ כקישוט ג) כידידה. ב) כמאהבת. א)
בו. אר

 אם לדעתך, משנה, זה האם .4
מהגבר? יותר מרוויחד הנערה

לא. — כן

 אוהב אתה אותו הצבע מה .5
תלבש? שנערתך כיותר

 ד.) כחול. ד) לבן. ג) חום. ב) שחור• א)
אדום.

מנישואיך? מצפה אתה מה .6
ידידות. ג) ביטחון. ב) מין. א)

לדעתך, לנערה, מותר האם .7

נקודות; 30-37
ה זה וטיפשה, יפה בבובה מעוניין אתה

 אינך תחכים, או תגדל שהיא רוצה אינך כל.
ה על הסיבה: יותר. פיקחית מישהי רוצה
 רושם לעשות יותר לך קל הטיפשה בובה

 בתוד שפת־הים, על במיטה, — בגבריותך
 מכל בסדר שאתה היא האמת רות־ספורט•

 לכל בקשר חסר־ביטחון אתה אבל הבחינות,
 להר מעדיף אישייתך, של האחרים הצדדים

 האשד, זוהי הזו. הקלה בדרך עצמך את כיח
 אחד יום אם אבל לך. לשאת צריך שאתה

 יהיה פתאום, פיקחית תיעשה או תתבגר היא
נישואיכם. סוף זה

★ ★ ★
נקודות: 25-30

ה כל אותך. שמעניין מר, כל זה — מין
 בשבילך. שטויות הם בחיים האחרים דברים

 ו־ המיני, בכושרך מפקפק אתה בתת־הכרחך
ו שוב לחזור כל־כך להוט הינך משום־כך

כענייני־מין? היחמה את לקחת
לא. — בן

 *שאשתך0מצפד" י אתה האם .8
בתולה? תהיה

לא. — כן

מע אתה אותה התבונה מהי .9
באשה? כיותר ריך

 סקס־ ד) נשיות. ג) תמימות. ב) פיקחות. א)
סופיטטיקצ־ה. ה) אפיל.

תת אשתך אם תגיב כיצד .10
נפ קריירה לעצמה לבנות עקש
נישואיכס? לאחר רדת,

ב ד) באי־רצון. ג) בתדהמה. ב) בכעס. א)
לך. ישנה לא ד,) טבלי. דבר כאל חיוב׳

• ׳*״ 0 '4 • 'י *־׳ * ** ^

ס

 אחת לכל תשובתך את ציין
 כל ליד וסמן השאלות, מעשר

 לה הנקודות מספר את תשובה
הבא: הפירוט לפי זכאית, היא

.1—ד .2—ג .3—ב .4—א .1
.2—ה 1—ד 5—ג 4—ב 3—א .2
.3—ג .1—ב .2—א .3
.1—לא .2—כן .4
.3—ה .5—ד .4—ג .2—ב .1—א .5
.2—ג •1—ב .3—א .6
.2—לא .1—כן .7
.1—לא .2—כן .8
.1—ד, .3—ד •4—ג .5—ב .2—א .9

.3—ה .2—ד .1—ג .5—ב .4—א .10

 שאתת — ולאחרים לעצמך — ולהוכיח שוב
 ליהנות מותר לך לדעתך, זה. בשטח בסדר
 תקפיד כשתינשא, אבל לך, שמתחשק מתי
בתולה. עם זה שיהיה כך על

★ ★ ★

נקודות: 20-25
 לפניו, הולך ששמו הפלייבוי הינך אתה

 המפורם־ החתיכות שכל הצעיר, הדור סמל
 האגה במעמקי ידיך. תחת עברו כבר סמות
 על ביותר שלילית דיעה לך יש שלך, החרד
 לאישיות. אותך שחושי האחרון אתה עצמך.

 של בחברתם וביטחון מיפלט לך מחפש אתה
 יקרת מה לך מתאר אתה מפורסמים. שמות

כשתתחתן?

★ ★ ★

נקודות: 15-20
 חברותי. פיקח, מלא־התחשבות, קר־מזג,

מחו מדי, מסוגר אתה לא. לא? בסדר, הכל
כ היו הוריך שגם הם הסיכויים מדי. שב

 לשגע עשוי מעלה, איננו זהירות עודף אלה.
 בנישואיך, להצליח ברצונך אם בודזוגך. את

ה את פעם, מדי ולעשות, להגיד התרגל
 הספונטאניות במוחך. שעולה הראשון דבר
אותך. תציל הזו

★ ★ ★

נקודות: 10-15
 גבריותך, את להוכיח ביותר מתאמץ אינך
 שתהיה אשה, לך שתבחר לך שברור מאחר
 אך מוצלחת, או יפיפייה כל־כך לא אולי
 שאתה מה זה כי עליה. לסמוך תוכל תמיד

 מתי למענך החליטה שאמא כמו מחפש:
 גם כך ארוכים, מכנסיים ללבוש הזמן הגיע

ו המשכנתה בתשלומי תטפל היא אשתך:
 במכונית. סיכה לעשות צריך מתי לך תזכיר

 מספיק יש אותה: תמצא בסוף — דאגה אל
גדלו. שלא מבוגרים לעצמן שמחפשות נשים


