
מאז? אוהב אדם אותו עדיין הוא —כיוס בעלך האם

הצלחת. תוכן את בחשד בוחן א.
 שונא שאני הלא יודעת ,את אומר: ב.

כבד.׳
 לא פעם אף את מדוע לשאול נזכר ג.

 הזו הנהדרת השקשוקה את עושה
עושה. תמיד שלו שאמא

נהדרת. טבחית שאת אומר ד.

 האישיים הרחצה אגיזרי .9
- כוללים שלו

דיאודוראנט. א.
לגברים. ומי־קולון משובה סבון ב.
לגב בושם אפטר־שייב, דיאודורנט, ג.

לשיער. ברילנטין רים,
 האלה הדברים ,בל — לדבריו כלום. ד.

לגבר.׳ מגוחכים,

 את סמני הבאות, מהשאלות אחת בכל
לגביין. ביותר הנכונה התשובה

 לד שאין מעירה את כאשר .1
- בעלך ללבוש, מה

תשתטי׳. ,אל עונה: א.

 הכחולה השמלה את שתלבשי מציע ב.
אותך. הולמת שכה ההיא,

חדש. משהו לקנות כסף לך נותן ג.

 הבגדים כל את מושלם בדיוק מפרט ד.
שהתחתנתם. מיום שקנית

חדש. כבושם התבשמת .2
הלזה. המוזר הניחוח מה שואל א.
כלום. מרגיש לא ב.
 איזה ,אה, ואומר: לרוויה מתנשם ג.

מגרה.׳ בושם
 אותו שקנית רואה אני ,או, אומרו ד.

שלי.׳ המזכירה כמו בושם

 זה מה
? טוב ערב

פי טוב ערב בילוי בעיניו .3
- רושו

טובה. והצגה במסעדה ארוחה א.

לבית. קרוב הכי קולנוע סרט ב.
ו חברים עם ערב בילוי ג. ל ש
 קרובים ידידים כמה עם בית בילוי ד.

שלכם.

ש מה זה שנישאתם, מאז .4
 :החיצונית להופעתו קרה
- הוא

השתנה. לא א.

חזיר. כמו השמין ב.

היה. לא מעולם הוא חתיך ג.

ומרשים. סולידי דווקא נעשה ד.

 נסתם סוף־סות
במטבח הכיור

- הוא שפת־הים על .5
ל תאווה ושזוף, חטוב — אפולו א.

עיניים.
 מש־̂. לא שבלול, כמו ורכרוכי סבון ב.

פיגורה. על לשמור בכלל תדל
 האהוב השחקן את לך מזכיר עדיין ג.

עלייך•
 ברור אבל בגילו, בהתחשב נורא, לא ד.

פעם. שהיה מה שלא

 סוך־ נפתם במטבח הכיור .6
 על מדברת שאת אחרי סוה,

- בעלן שבועיים. כבר זה
משהו.׳ תעשי ,נו, לך: אומר א.

 אותו, הערכת אותו, אהבת נעורייך: אלוף בעלך היה כשנישאת,
 חיים עובדת רבים, זוגות אצל אולם והערכתו. מאהבתו ונהנית
כמ השנים. עם פגה האהבה בי - עגומה אם אך - היא יסודית

 אפילו - הביטחון הרגשת הנוחיות, ההרגל, ההתמדה, באים קומה
העצמית. האשליה

 גם המצב כזהו האם - כאהבה אלה בל את להסוות קל כה
 כבית היום מסתובב נישאת, לו האוהב האיש במקום האם אצלך?

 להיזכר מתאמץ הוא באילו לפעמים הנראה ומשועמם, אדיש יצור
?,בעצם את מי

 ף בסופו - באמצעיתו - זה עצוב תהליך של בתחילתו אתם האם

 הבא. המישאל על עני אובייקטיבית, תשובה לקבל כדי
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ה את לפרק ומתחיל לעבודה ניגש ב.
מלמטה. צינור

לשרברב. מצלצל ג.

 •תר נזהרת היית שאילו בטענות בא ד.
 היה לא זה לשם, זורקת שאת במה

קורה.

לנישואיבם, השנה ביום .7
- הוא

מתנה. מביא תמיד א.
אותו. זוכר איננו מעולם ב.
למסעדה. אותך מזמין ג.
 — אותך ומברך פרחים לך מביא ד.

 התאריך אחרי או לפני ימים שלושה
הנכון.

 האוכל. את מגישה את .8
- הוא

 ארוחודבוקר
הכלולות במיטת

האח כשנה פעמים, במה .10
 ארוחת ממנו לקבל זכית רונה,
ז כמיטה בוקר

מסכנה. אחת פעם א.

שבת. כל ב.

מדעתך״ יצאת במיטה? בוקר ״ארוחת ג.

לפעם. מפעם ד.

 הוא למסיבה. יוצאים אתם .11
- ו- /ררך, מובן לכוש, ככר

 ה־ את סבל לא פעם שאף אומר א.
הזאת. שימלה

 לזוז ,צריכים ומעיר: בשעון מביט ב.
כבר׳.

 חלומית. ממש שאת אומר ג.
אותה. קנית

 במחזרים נזכרת בשאת .12
- הוא נישואיכם, מלפני שלך

איד היו האלו המחזרים כאילו מגיב א.
רגילים. לא יוטים

 — לתמונה נכנם שהוא שמזל אומר ב.
זוועתי. טעם לך היה לפניו

 ו ל ש בחברות להיזכר מיד מתחיל ג.
הנישואין. מלפני

 חריפה, היתה שהתחרות בהנאה אומר ד.
המאמץ. את שווה היה בך לזכות אבל

 אוהב, לא אוהב,
אוהב לא אוהב,

 אוהב שהוא לד אומר הוא .13
- אותך

תכופות. לעיתים א.

עד את אם מה? ״בשביל פעם. אף ב.
)30 בעמוד (המשך


