
 את סמני הבאות, מהשאלות אחת בכל
לגבייך. ביותר הנבונה התשובה

- את השינה, לקראת .1
מגעילה. עיסת־יופי באיזו פניך מכסה א.
וסקסי. שקוף בחלוק מתעטפת ב.
 דול, בייבי חלוק או פיג׳מה לובשת ג.

קטנה. ילדה של מראה לך המשווה
 חלוק כגון רומנטית, אווירה משרה ד.

בשיער. וסרט ארוך

- את בפוקר, הקימה בשעת .2
המיטה. מן בעליצות מדלגת א.
מחורבן. רוח ובמצב קודרת מרגישה ב.
 משלימה אך לישון, שהלכת כמו עייפה ג.

לרטון. בלי זה עם
 מול להתייצב ונכונה מאושרת שלימה, ד.

חדש. יום

 ל* השנה יום את שפח בעלך .3
- את נישואיבם.

 כשהוא בבכי ופורצת היום, כל נפוחה א.
היום. כל נפוחה את למה שואל

שכחת. את גם כאילו פנים מעמידה ב.
— חשבונו על מתנה לעצמך קונה ג.
 אוהב שהוא תפריט ערב לארוחת מכינה ד.

נר. לאור זאת ומגישה — במיוחד

היא תסרוקתו .4
כשהתחתנתם. אהב כל־כך שהוא זו א.
שנה. חצי כל משתנה ב.
איתה. להתעסק זמן לך שאין משהו ג.
חיננית, אך להכנה קלה פשוטה, יצירה ד.

- ממך גוזל בבוקר, האיפור, .5
שעה. חצי א.
דקות. עשר ב.
מתאפרת. אינך גוזל: לא ג.
ספורות. שניות ד.

ש לך להודיע צילצל בעלו .6
 אחת בבר השעה אבד יאחר, הוא

- את חזר. לא עדיין והוא בדילה
 שאת קללה בכל בליבך אותו מגדפת א.

כש כזו, שערורייה לו ומכינה יודעת,
אותה. ישכח לא שהוא יחזור,

 למכבי־ לבתי־חולים, למשטרה, מצלצלת ב.
אש.

שם. הוא אולי לשאול לידידים, מצלצלת ג.
 יפה. מבלה כנראה שהוא לעצמך אומרת ד.

 בנחת לישון תלכי שלא טעם אין אז
עושה. שאת מה בדיוק וזה —

ל לקרוא נוהגת את איך .7
פעלו?

הפרטי. בשמו א.
אחר. חיבה שם או יקירי ב.

אבא. ג.

שמע. היי, ד.

 זה לעבודתו, מצלצלת כשאת .8
- כדי

בבית. בסדר לא שמשהו לו לבשר א.

בחוץ. לארוחה איתו פגישה לקבוע ב.

 רוצה שאת דברים רשימת לו לתת ג.
הביתה. בדרך יקנה שהוא

 איתו ולקשקש שלום לו להגיד סתם ד.
שניות. כמה

- את שנישאתם, מאז .9
הקודמים. תחביבייך בכל לעסוק המשכת א.
חדשים. בנושאים התעניינות גילית ב.
ידידייך. חוג את הרחבת ג.
במשפחתך. לטפל מספיקה בקושי ד.

 הגיש שעבר בשבוע
 האשוד־הישאר עורע רך

 אע רך רהבהיר שהעד
 עדיין אכן הוא כיוע בערך
 או, כהו אוהב ארע אותו

— איתו התוותנת כאשר
 העתובב שבנזעוגזו או

 אדיש יצור בבית עתה
 רפע־ הגראה וגזשוענוע,

 עתאעץ הוא כאירו תיע
בעצע. את תי רהיוכר

 סיפור בחברה מספר בעלך .14
 אל!ז ככר ששמעת - נורמלי לא

- את פעם.
במקומו. אותו מסיימת א.

ממד
אז אז־ן מ * ע ד

 להצטרך לך מציע בעלך .10
-׳ את כדורגל. למישחק אליו

לפחות). חוץ (כלפי בהתלהבות מצטרפת א.

 את לבקר מוכרחה שאת פתאום נזכרת ב.
אמך.

במקומך. חבר איתו שיקח מציעה ג.

 אותך לקחת שיסכים בתנאי — מסכימה ד.
לראות. רוצה שאת להצגה מחר

 את מהעבודה, חוזר כשהוא .11
כך: פניו את מקבלת

 לך שהיו הצרות כל את בפניו מונה א.
היום. כל

גדול. בחיבוק אך ישנה, וחולצה בג׳ינס ב.

 ראשך עסוקה את — חטוף בשלום ג.
איזושהי. במלאכה ורובך

ורעננה. מסורקת רחוצה, לבושה, ד.

ל איפורך .12 י ג ר - כולל ה
: א. ל כ  ליינר, איי מלאכותיים. ריסים ה

שפתון. מסקרה,
ושפתון. מסקרה פודרה, אבקת שמץ ב.
 והילדים, הבית עבודות בין מאומה: ג.

כלל. להתאפר זמן לך אין
 שפתון ושמץ האף, קצה על פודרה שמץ ד.

השפתיים. על

לו את כבריכה או כים .13
- בשת

ביקיני. א.

אחת. מחתיכה אלגאנטי בגד־ים ב.
 סובלת אינך — מכנסיים או שמלה ג.

בבגד־ים. עצמך את
שעבר. בקיץ שקנית בגד־הים את ד.

ב אותו שמעת כאילו כולם עם צוחקת ב.
הראשונה. פעם

 ״אוי, שומעים: שכולם כך בקול, מעירה ג.
סיפור.״ אותו את מספר הוא תמיד

מהסיפור. נהנה שהוא מזה נהנית ד.

הדירוג טבלת
ד. ג. ב. א.
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 שבהן הנקודות מספר מופיע זו בטבלה
 הנקודות את סכמי תשובה. כל אותך מזכה

נפרד. נייר על

י״יי!
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