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סקסית* את האם
בכללן סקסית את האם

 — לא־נורמלית יפיפייה להיות יכולה את מתת־אל. היא לד, כידוע סקסיות,
 לרוץ לגברים ולגרום — מכוערת להיות יכולה ואת דיקט. חתיכת כמו וסקסית
 אם — סקסית את כמה עד לגלות און מעניין האם מפיהם. נוזל כשהריר אחרייך

 לדבר מיוחד שאלון בשבילך הכין ״קוסמופוליטן״ האמריקאי הירחון ז בכלל
רווקה. שאת כמובן, בתנאי,
 אף עם מסכימה אינך אם השאלות. אחת לכל המתאימה התשובה את סמני
 מעבר מציץ לא אחד אף מתנגדת• פחות הכי את שלה זו את סמני תשובה,
לבלף. לא לעצמך להרשות יכולה שאת כך לכתפך,

או אפילו מפתיע סתירות, מלא למין יחסך
להפ רגילים כבר לווייתך (בני לפעמים תך

ת גברים יש האלו). תעות א  כובשת ש
ם ת ו  אפילו להם מאפשרת לא בסערה, א
ב שדווקא כאלו ויש החולצה. את להוריד

ה אותך. דוחים פתאום הם הקריטי, רגע
 וב־ בהסתייגות למין מתייחסת את סיבה:

 הבריאים יצרייך אך ובושה, רגשי־אשמה
פעם. מדי זה על להתגבר מצליחים

__________:נקודות 60^-49 ^
 נגד דבר שום לך שאין רק לא ברת־מזל.

 בדרך גברים, מחבבת גם את אלא המין,
 מעלה. איזו אחד בבל למצוא ומסוגלת כלל,

 לך גורם זה מיני, עניין בך מגלה כשמישהו
 גם מהססת לא ואת — דחייה לא הנאה,

זאת. לו להבהיר

גקודווו: 72-61 *

 את לעצמך לקנות סוף־סוף הצלחת .1
 כל־כך חלמת שעליה המפוארת שמלת־הערב

 הדבר מהחנות. איתר, יצאת עתה זה הרבה.
הוא: עושה כעת שאת הראשון

לש כדי מיוחד מרופד מיוזלה קונה א)
 ידידות־נפשך 11ל־ מטלפנת ב) עליה; מור

 קניאתן; את לעורר בדי ביותר, הקרובות
ה לפני ערומה מתפשטת הביתה, נחפזת ג)

הצמו המקסימה, השמלה את ולובשת ראי,
העירום. לגופך דה,

 של בהופעתו יותר, אותך מושך מה .11
גבר?
 צבע ב) יומיים; בן מגולח לא זקן א)

כפות־ידיו. צורת ג) עיניו;

 של בהופעתו שונאת הכי את מה .12
גבר?
 רשל־ בגדים ב) יומיים; בן זקן זיפי א)
מלוכ ציפורניים ג) מגוהבים; ובלתי ניים

לכות.

אינסטינקטי הדשא. את שגוזם הבחור עם
את: בית,
 ב) הבוערת; תאוותן על בהן מקנאה א)
 שלן מעשה, נוכח והערצה השתתפות מגלה

 מצליחה לא 0 לעשות; האומץ יהיה לא
 ליחסים להיכנס יכול מישהו כיצד להבין,

כאלו. מכוערים

במסיבות: לפלירטים יחסך .16
ש סבורה אח אחד, גבר עם כשאת א)

 משחקי־חברה אפילו לשחק הוגן לא זה
 הוא פלירט ב) אחרים; גברים עם תמימים,

 הברק את מביא הוא בשבילך. שמפניה כמו
 ג) ללחייך; לוהט וסומק לעינייך, הזדוני

 אינן אם במבוכה, אותן מביאים פלירטים
המפלרטט. עם ברצינות להמשיך תושבת

היא: ביותר עלייך השנואה הומות .17
 מולי ג) בוברי; אמה ב) אייר; ג׳יין א)

בלום.

 וסרטים קנדי כמו ספרים על דעתך .18
ברברלה: כמו

מצחיקים; ב) שובבים; אבל מקסימים, א)
במיקצת. מביכים ג)

 אבל פיזית, מושך, די הינו הגבר .19
ואת: חלש. די הבחינות, משאר

 אח ושונאת איתו, להיפגש ממשיכה א)
להי ממשיכה ג) איתו; מפסיקה ב) עצמן;

אותו. ושונאת — איתו פגש

 ־1 איפורך בגדייך, את בוחרת את .20
בעיני: למצוא־חן כדי תסרוקתך

עצמן. ג) אחרות; נשים ב) גברים; ■א)

הוא: עלייך החביב הצבעים שילוב .21
 —כחול—צהוב ב) שחור;—חום—בז׳ א)

אדום•—ארגמן—תפוז ג) ירוק;
ישנה: את האם .22
 ב־ ג) קלאסיות; בכותנות ב) ערומה; א)

בייבי־דול.

 לעשן וממשיך איתך מתעלם הגבר .23
ה את יכבה שהוא רוצה היית זמן. באותו

כי: סיגריה,
ב חורים ישרוף שלא מודאגת את א)
 חורים ישרוף שלא מודאגת את ב) ספה;

 עלייך; שנותרו כלומר, אלה,—שלן בבגדים
בסיגריה. להתחרות שונאת את ג)

במ מתעניין, שלך, העמוקה האינטליגנציה
את: הלוהט. בגופך רק זאת, קום

ו הקישקושים את להפסיק מאושרת א)
 אותן שיאהבו מעדיפה ב) לעניינים; לגשת
 ג) העמוקה; ראישיותן המבריק מוחן בגלל

 האבירים כמו מתנהג אינו שהוא מאוכזבת
 לצפות שנטזן מה -שזה מבינה אבל ברומנים,

* שלנו. הדור מבני
9

 הטבלה לפי הנקודות את סכמי
ממך: יוצא מה וראי מימין,

נקודות: 36-24 *
ה אברייך שאר ועל ליבך, על שולט ראשך

 לעסקי- זמן מספיק יהיה לדעתך חיוניים.
ל מתפתה עד אז, עד לכשתתחתני. המיטה
 משהו או שמפניה עודף בגלל רק גברים

כזה.

______:נקודות 48-37 *

 שדם גבר לכל האידיאלי האידיאל הינך את
הקלא האהבה אלילת בעורקיו. זורם גברים

 במשחקי־האהבה מוצלחת כל־כך את סית.
 בזה) זמן הרבה כל־כך מבלה את פלא, (לא

 אחרים דברים גם שיש לפעמים שוכחת שאת
 98 לה שיש מאלו אחת הינך את בחיים.
 לא שכבר חברה חצי ובקושי — חברים
 פעם תנסי לא למה שנה. חצי אותה ראית

 כגון שונה, משהו — בחודש לילה נניח —
מישחק־קלפים? או סריגה

 הזה הגבר על כביר רושם עשית .24
 מדעי־החלל באמנות, העמוקות בידיעותייך

את ולשבח להלל במקום והוא, וכו׳. וכו׳

 והודיע במפתיע הרגע זה צילצל ידיד .2
את: שעה. רבע עוד אצלך שהוא
 שלוש בן קצף אמבט לעצמן עושה א)

ומס חדר־האורחים את מסדרת ב) דקות;
 את מסדרת ג) הסנדוויץ׳; שרידי את לקת
 היא התאורה אם ובודקת המיטות, חדר

מספיק. רומנטית

 קרוב הכי הבאים המאכלים מן איזה .3
לטעמך:

 שוקולד עוגת ב) כקרח; קר אבטיח א)
 חריפה פיצה ג) קצפת; המון עם דובדבנים
דמעות. כדי עד ומתובלת

ו ג׳קלין של נישואיהם על כששמעת .4
המיידית: תגובתך היתר, ארי,
 כנראה הוא ב) נורמלית; לא היא א)

 עשיר כנראה הוא ג) רגיל; לא משהי סקסי,
כקורח.

 טיול תוך מגיעים, שלך והחבר את .5
 מן ביוצאך ורומנטי. בודד לחוף במכוניתו,
את: המכונית,

ב לשכשך והולכת נעלייך את מסירה א)
 ולנשק אותו לחבק לן מתחשק ב) מים;

איתן, לשכב ינסה הוא אם תוהה ג) אותו;

 הכינות הצנוע. למעונך גבר הזמנת .6
מו כשהאביר אבל מקסימה. ארוחת־מלכים

 מעוניין שהוא היחידי שהדבר מתברר פיע,
אח: זו — לבלוע

ב כל־כן שטרחת על מצטערת את א)
 בלית־ברירה משלימה אן הארוחה, הכנת

ה יחיה לבדו הלחם על שלא הרעיון עם
 לפחות; מוכרח שהוא מתעקשת את ב) גבר;

 מיזון; לה דה מהספציאליטה קודם לטעום
 לדבר־עבי- בהתלהבותו מייד נדבקת את ג)

הארורה• מהארוחה ,ושוכחת רה

 את בעיניו. אותך מפשיט מושך גבר .7
 את רגע, באותו הסצינה. את הלא מכירה

מרגישה:
ומלוכל אנוסה ב) ונהדרת׳, חלומית א)
 על ברגשי־אשמה מלווה — הנאה ג) כת;

נהנית. שאת

 להתחלף לך מציעה טובת־לב מכשפה .8
 את שנה. חצי למשך רוצה, שאת מי עם

: — ב בוחרת
ממו גרייס או מרגרט כמו נסיכה, א)
 ג) בעולם; יקרה הכי נערת־טלפון ב) נקו;

פונדה. ג׳יין או טיילון ליז כמו אלילודאהבה
ביותר? עלייך האהוב הבד מהו .9

קטיפה. ג) ויניל; ב) שיפון; א)

 פנטסטי, גבר במסיבה פוגשת את .10
רתי לדרגת הטמפרטורה את אצלך שמעלה

 בדחיפות: לך, לוחש הוא הדדי. זה חה.
: — ואת מכאן.״ נסתלק .בואי
 שלושה לעוד פגישה איתו קובעת א)

מס ג) בושה; בלי איתו, מסתלקת ב) ימים;
 לארוחת־ למחר, איתו לקבוע רק כימה

] ו ו , נהריים•

 הד הבאים מסרטי־האהבה איזה עם .13
הרבה? הכי דהית
 אינטר־ ג) ואשה; גבר ב) רחל; רחל, א)
ליוד.

מגבר? לקבל מעדיפה את מתנה איזו .14
 ב) בעצמן; לבחור שתוכלי כדי צ׳ק, א)
 מעיל ג) מקסים; תכשיט או משגע תיק

אחר. פנטסטי לבוש איזה או פרווה,

ה העשירה השכנה על שומעת את .15
 ה־ בן המציל עם שהתחילה 38ה־ בת היא
שמתעסקת ילדים לשלושה האמא על או ,22
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