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 תמיד עליו, תמיד הזה. העולם הבלי שאר
ה חולמני. לא בעניינים. תמיד פופולארי,

באופ מעודכנת יפה, תמיד לבושה חושנית
 לבושה נערתו את לראות אוהב החושני נה.

סק להיות נוטים והחושנית החושני יפה.
 כשהחו־ צורמת. בצורה שלא אף על סיים,
 לפלרטט. אוהבת היא שתלטנית, היא שנית

הצ את ינסה הוא שתלטני, הוא כשהחושני
 שמיעה. או ראייה בטווח נערה כל עם לחתו

 נוטים הם הנכנע, הטיפוס הם כשהחושנים
 ומתייחסים בני־לווייתם, ברגשות להתחשב

ברצינות. יותר קצת לחיים
★ ★ ★
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 לארבעת הגברים טיפוסי ארבעת בין ריות

 החביב הגבר של הטיפוס את הנשים. טיפוסי
 טיפוס איזה בהתחלה. עוד זיהית — עלייך

 הצליבי יודעת. כמוך מי — חינך עצמך את
נפ הם מספר באיזה ראי הטיפוסים, שני את

להם. יקרה מה ודעי גשים,
1. : ן ו ס  דיעותייך בהבנת יטעה הוא א

 שיש מה כל שזה יחשוב יוצאות־הדופן,
 יבחין לא לא, ותו בגופך יתענייך בך.

 פעם אף התוצאה: שטחית. שאינך בעובדה
גל. אותו על תשדדו לא

ר .2 ד ס  לא שהוא אפשרית: בעייה :כ
העליז־ הגישה ברצינות. מספיק אותך יקח

לי .7 א די  עניין לכם יש אם ביחוד :אי
 ואשד, בעל של במקרה כמו דברים. באותם

 משותף. תחביב להם שיש או יחד, העובדים
 לוהטים ויכוחים ביניהם יעופו תמיד נכון,

 בלי נחמדים, ויכוחים אלה יהיו אבל —
 ההגיונית האשד. כמו ואין ומרירות. שנאה

 הגבר של לשונית בהפגזה לעמוד המסוגלת
 לו להחזיר המסוגלת היחידה היא ההגיוני:

אפילו. ריבית עם מטבע. באותה
8. : ן ו ס ך הוא ראשון. דבר א כ ־ ל  כ
 כהתחלה, תיכף אותך ידאיג זה הגיוני. לא

 את לגמרי. דעתך את יטריף הזמן ובמשך
 והוא שלך, בדרכך לחשוב הזמן כל תרצי

מסוגל. יהיה לא גם אלא ירצה, שלא רק לא
9. : י מ ל ו  להתרוצץ תהני כל־כך את ע

 מזה יתנה כל־כך והוא בו, ולטפל סביבו
 גם שלו. החברים כל את מארחת שאת

 תמצא כל־כך מוצלחת טבחית שאת העובדה
 הופעתך, את תזנחי אל רק בעיניו חן דווקא
 השובב בבן־טיפוחייך. לטפל מאמצים מרוב
 עוד אבל שלך, האוכל את אמנם אוהב הזה

 באמת תהיה שלו שהחתיכה אוהב הוא יותר
חתיכה.

10. : לי א די  השתקפות את בו תמצאי אי
 הנוח ומזגך טוב־ליבך החיים. אל שלך יחסך
 תגזימי אל אבל מצידו. דומה ליחס יזכו

 אוהב הוא גם סביבו. העניינים באירגון
במצב. קצת לשלוט

ן .11 סו  לכל בתקיפות יתנגד הוא :א
יהיה באמהיות. אליו להתייחם שלך נסיון
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 ללבוש יכולה את ,אדרבא, בנוסח שלו, נה
 ה ח ר כ ו מ לא את אבל ישנים, בגדים תמיד

 עלולה — יוצאים׳ כשאנחנו זאת לעשות
לה ישתדל באמת הוא אבל לפעמים. לשגע

זקו שאת היציבות את לך ויעניק אותך, בין
לה. זקוקה כל־כך הוי, לה. קה
3. : ן ו ס  בתחילה, אחרייך יימשך הוא א
 ואותך אותו, ישגעו שלך השגעונות אבל

 ו־ שלו, והמוגדרות הקבועות הדיעות ישגעו
 והוא את אם הבלתי־מנוצח. הגיון־הברזל

ש עוד ייתכן הנכנעים, הטיפוסים שניכם
 הוא מכם אחד אם אבל איכשהו. תסתדרו
 הוא פאטאלי. יהיה זה — השתלטני הטיפוס

ת ינסה ו נ ש אלהיט. ישמור אותך, ל
4. : לי א די או על תהיו תמיד כמעט אי
 ינסה לא מכם אחד אף נהדר. ותסתדרו גל תו

 כמו אותו יקבל אלא השני, את לשנות
מב למשקיפים דווקא ובשמחה. — שהוא

 ולרוב — סיכוי אין כזה שלזוג נדמה חוץ
מתבדים. הם
א .5 : ל ר י ב  אם כי חבל, ודווקא ס

 ביכולתו יש השתלטני הטיפוס הוא הגבר
 אותך ולעניין משריונך החוצה אותך לשלוף

 פעם שאף והמהנות הקטנות השטויות בכל
 להיות נוטה שאת מאחר אבל החשבת. לא

 רק מעוניין שהוא לך יהיה נדמה צינית,
ש לפני היחסים את תחסלי ואת בסקס,

 כן במקרה אם לפרוח. סיכוי להם יהיה
לטובה. דווקא תופתעי סיכוי, להם תתני
ר .6 ד ס להתב לנשיותך יאפשר הוא :ב
 כשהוא בעצם. צריכה שאת מה — טא

שמקו בדיעה יהיה הוא השתלטן, הטיפוס
ול לעבודתך יתייחס בבית, האשד. של מה

רוחך. למורת בביטול, שלך קריירה

 את לך לתת מכדי בעבודתו מדי שקוע
 עשוי זה צריכה. שאת ותשומת־הלב החברה

 עבודה, באותה שאתם במקרה להצליח אולי
שלך. הבום ממש כשהוא אפילו אולי
המת הוא ראימהי טיבעו :בסדר .12
ב לטפל נטייתך הזה. לטיפוס ביותר אים

 לאלף לך תאפשר בעייתיים, ביחוד ילדים,
 וזה אותו. ולהבין עליו, להשגיח אותו,
בעיניו. חן ימצא אפילו
 קשר להיות יכול לא :אידיאלי .13

 שותף הוא החושנית. לנערה יותר, מוצלח
 מתנגד אינו שלך. הבילוי לאהבת לטעמך,

 הופעתך, על מבזבזת שאת ולכסף לזמן
זאת. מעריך הוא להיפך, ובגדייך. תספורתו

ש מתנגדת שאינך בתנאי :כסדר .14
 הטיפוס הוא אם בידיים, אותך יקח הוא

ה עם טוב די להסתדר תוכלי השתלטני,
האבהי. טיפוס
 עשויים וחיוניותו יופייך :אסון .15

 ש־ כמו בדיוק ראשון, במבט אותו למשוך
 שמתייחס מישהו עם לצאת ימצא־חן בעינייך

 עם אבל חתיכה. סתם לא אדם, כאל אלייך
 דבר שום בעצם לכם שאין לכם יתברר הזמן

 שיגלה הוא זה יהיה כלל ובדרך — משותף
ראשון. זאת
 עקורה. עצמך את תמצאי :אסון .16

 שהיא באיזו עיגון כל ללא בחלל, מרחפת
 דרך כל לך תהיה לא לך. מוכרת מציאות

והע השכם המפתיעה, התנהגותו על להגיב
 ככל — אותו להבין אמצעי כל או רב,

יו המעשי הטיפוס שאת מאחר שתשתדלי.
 גם להיות כנראה תיאלצי שניכם, מבין תר

לכך. שנועדו נערות יש המפרנסת•

 בערב ראשון ביום שעבר, בשבוע הרקידה מאוד וצי,בעמית דינמית ישראלית אופנה
 הלונדוני ״מייפיר״ מלון של התצוגות באולם דוגמנים ושלושה דוגמניות תריסר

 ממופו נהנו השלישי, הישראלי״ ״שבוע־האופנה לתצוגות שהופיעו הקניינים 900פ־
 מסיגנו משהו הישראליים היצרנים 25 לבגדי ששיווה ומוסיקה, תאורה קצב, מלא
 תיאוג תוך אמריקאי, כמיוזיקול בויים הערב התוססת. לונדון של התוקפני הפופ

 אופנה ובגדי פסיכודילית תאורה קצביות, תנועות-מחול מוקלטים, פיזמונים בין
 ו־ורודים ירוקים כחולים, ניאון בצבעי הדוגמניות, שלראשי המסולסלות הפיאות
 הסיגנו! את הדגישו עוד ״קורוקרפט״, בוטיק של והאביזרים קוואנט מרי של האיפור
 מתובב 8570ש־ — הקניינים ציבור את לשכנע נועדה הזו הדינמית ההגשה הצעיר.

 נטיוו כל עם להתמודד מסוגלת ישראל כי — ענקיות יהודיות חברות נציגי חם
 הדוגמניו ללונדון שוגרה נוסף שיכנוע כאמצעי הנוכחית. הלונדונית האופנה
״מטקס״ של מתוצרת צהוב ביקיני זו בתמונה המדגמנת לפידות, ליאורה

ת ו צ ל נ י מ ה יי7ש [
 כבר היא שלי קטנה הכי שהמפלצת מאחר

 קצת לשכוח הספקתי א/ בכיתות ססודנטית
 באה אז שנים. כמה לפני ריה זה אין

 בת כמעט שהיא שלה הכת־דודה עודדה,
והערב. השכם לי ומזכירה שנתיים,

משו שפה אידה יש שלנדולים מבינה עודדה
להשתמש לה מפריע לא זה אבל משלהם, נה

 לשמואל-ק קוראים אין שכחתי, ,אמא,
 אה הזה?! השמואליק של השם מה אבא,

נכון.״ צב,
 חסו לא יותר גדולים הם כאשר גם
 סו בסודי רוני לי סיפרה אתמול רק להס.
 — לגלות לא אותה השביעה דנה — דות

ונת למכולת, אחרי־הצהרים הלנו שכשהן

איו! זעזד - ומתחדשת מתעוררת העברת 1ח?ש
 טהרת על המורכבת משלה, עצמאית בשפה

כגון: מילה. בל של בלבד האחרונה ההברה
• בננה. מצאתי ננה: צאתי י
ביצה. רוצה לא צח: צה לא •
והתפוצץ. נפל הבקבוק צץ: סל כוק •
צח, תות צר״ דדת סרן. צד. לא דדי •

 וצה, לרדת לישון. רוצה לא עודדה צח: יה
רוצה. סוכריח רוצה, לשתות

התפוצץ התפוז ופל: היפוסם הפפום •
! ונפל.

 כשל־ השבוע התעוררו אחר מסוג בעיות
 כל־נן לא הוא צב. הגיע עודדה של ביתה
 של אביה בעצם. אותו שהביאו כמו הגיע,
 בכלל, בשבילה ולא — אותו הביא עודדה

הגדול. אחיה עידן, בשביל אלא
להתיי הצעירה לגברת הפריע לא זה אבל

 ראשון: מרגע כבר שלה כאל הצב אל חס
 לנסות צריך, וכשלא כשצרין אותו להאכיל
 החוצה, הראש את להוציא אותו לשכנע
 בשריונו, להסתתר מתעקש כשהוא ביחוד

 בהסתר גבו. על אותו לחפון — והעיקר
רואוה. לא אחד פשאף כמובן,
 בסשן בחיים: לה הפריע אחד דבר ורק

 הפספוסית היתה לא הראשון השבוע כל
 בואו, עס מיד שמו. את לזכור מסוגלת
 העברי בשם והדר כבוד ברוב הצב נתכבד
ב עודדה הסתובבה וכן, שמואליק. הגזעי
 כשהיא תמים, שבוע במשן מוטרדת הבעה

: בדרכה שנקרה מי כל את שואלת

 המידרכה שפת על גזום בערימת־דשא קלו
 לתו הקטנה פלטה ברחוב, הבתים אחד ליד
 הגנן היום פה היה בטח רוני, ״תראי מה:
לרחוב.׳ הגוזמה את והוציא הדשא, את וגזם


