
ה...רותי כיד עצות
 בן ח.א., לי כותב יאוש,״ סף על הנני

 לחוץ־ נסעו ״הורי מרמת־גן, וחצי 1
 הרבה הזמנתי מסיבה. עשיתי ואני •ץ

 עד אפילו, מכיר, איני רובם שאת ־׳ה
 את לעזוב מסרבים מהם שחמישה כך

 ארבעה כבר שעברו למרות שלי ית
המסיבה. מיום ם

 החברים עזרת את לבקש חושש ,אני
להורי. חלילה יספרו הם שמא השכנים,

 הרבה לא בעצם עלייך גם .20 בן הנו
ש חביבה בנערה הוא רצונו כל לכתוב.

 אל שלו השבת בטיולי אליו להלוות תוכל
הטבע. חיק

מושג. קצת לקבל שהצלחת מקווה אני

★ ★ ★

דומות תבונות

ש בסדום צדיקים כמה להיות מוכרחים
בן ,67/70 ל זאת. בכל לכתוב, יאות!

ב־ העוסק יפה בחור שהוא גס מה .24ה־
 מעוניין הוא והקולנוע• התיאטרון תחומי

דומות תכונות בעל בחור עם להתקשר
 וחברות. הכרות למטרות

מועמדים? יש

★ ★ ★

בשבילי הנערה

 לו נמאס פשוט טוב? 68/70ל־ כתבי
 הוא בגפו. מהצבא חופשותיו את לבלות
 תל־ נערה זו מחפש שאני ״מה כותב:

 גולש שיער בעלת ,19—17 בת אביבית
 ב־ יום יום לפגשה שאפשר יפות ועיניים
 מפגינה כשהיא אחה״צ 7ל־ 5 בין דיזינגוף

 במילק או בווימפי היושבים החבר׳ה לעיני
 הסקסי האוברול או הנועז המיקרו את בר

 מוסיקה אוהבת היא ממול. בבוטיק שרכשה
 חצות דהירת מודרני, תיאטרון מחתרתית,

 קולנוע החוף, בכביש במכונית מטורפת
דיסקוטק. גם ולפעמים

ב מבקרת היא הצהריים שלפני בשעות
 לימודיה חוק את סיימה שכבר או תיכון,

שם.
 בן עצמי: את להציג תורי הגיע עתה

 ניתן שלו הס״מ 186 בקצה אשר פלוס, 19
 של במסגרת חומות עיניים זוג למצוא
 גדות על שם אי יחדיו המצויים חום. שיער

התעלה.
 ש־ דברים אותם כל את אוהב אני כן

לעיל.״ כאמור אוהבת, בשבילי׳ ,הנערה
 אדומה כומתה כאן, לנו יש מה
יש שלו, כמו צנחני חיוך עם

65/70 צנחן
 תואילי באס ממך, לדרוש מלאות

נערת להיות לו, ולכתוב עפרונך ;ת

ו9 בן הוא המיועד רען שכחתי,

1 כל

★ ★

 להציל כולתי
שנתן מה כל

★

ץ ר מ נ ^ ו צ ק ^

 של מעטו הרבה
ש הוא להבין לי

ב הוא מזה חוץ לך? איכפת מה נסי,
חבוב! נשמע אמת

שמיניסטית סתם

שמי סתם היא 69/70 ולעניין: בקיצור
 מיש־ סתם עם להתכתב רוצה והיא ניסטית

 היא כי .19מ־ יותר בן סתם שיהיה הז,
 סתם שיהיה לה איכפת ולא .17 בת כבר

 שם. מאי סתם ואפילו חייל,
לה. לכתוב סתם יכול אתה אז

לעשות!״ מה לי :י
ה ב שו  לא עדיין באילו לי נראה ג ז

 עליך לסמוך כבר אפשר בו לגיל ת
 בבית. לבד אותך ולהשאיר מעשיך,
 מהבוץ לצאת יכול אינך ;פשטות,

 רוץ עזרה. כל ללא אליו שנקלעת !
 ואו- השכנים או החברים אל זירות

 אשר המשטרה. את הזעק אפילו
 את היטב מכירים בוודאי הם

לך. שיסלחו ומובטחני

הבדידות משורר
 זה: את לשמוע פשוט מוכרחים

 ענותן ממושקף,
 בקנקן, דוקא מסתכל
 טבעי שבאורח

— בראי
 בזקנקן!״ הסתכל

 אשר 64/70 של הבקור׳ ,כרטיס
 לו יש החמשירים ולאוסף לזקנקן

 אמונה תקליטים, אוסף הומור, חוש
 ובדידות אדם לבני אהבה הרבה

ב חלקי ומנת גורלי כנראה שהינה
 לז־ סיכוי לך מרכאות).״ (בלי ד,זה

 25ה־ גיל את עברת לא באם באוצר
 האנשים, חוגי על נמנית את אם

החברתית למסגרת מחוץ כ״חיים

שאלות?
★ ★ ★

חמד לנערות רק
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 אותה גדולה, עיטקה
 — להתחיל החלטת
ב לא אומנם תיכשל.

 זה מה אבל אשמתך.
 כסף תפסיד משנה.

 רב זמן לך ויקח רב
למצב שתחזור עד

 טלה, בת לך, סביר.
 קשה. אכזבה מחכה

שלא תגידי אל אך
 לא בעסקים רק לא !אותך הזהירו

תפסיד. בקלפים גם טלה, לך, ילך
* ¥ *

 של שבוע זהו שור, בת
נמ את אירועים. הרבה
המ אולם במתח, צאת

תכנ אל זמני. רק צב
ש סוער לוויכוח סי

תרעו בבן־זוגן יעורר
 קבלי לו. ותרי — מת
שהם. כמו החיים את

ב לן יבוא גדול סכום
יה שלא הזהרי קלות.

תן פוך  תכירי אותו חדש אדם לפזרנית. או
התעניינות. בך יגלה עבודה קשרי כדי תוך

 מנסה לעבודה חברך
רו הוא לך. להתנכל

 מקומך. את לרשת צה
 הבה !בו הילחם
 לחגורה. מתחת אפילו

ב בוחר לא הוא גם
 בך. במלחמתו אמצעים

 עומדת תאומה, את,
 פרשת- בפני השבוע
 היטב חישבי דרכים.

 חושבת את בה הדרך את שתיבחרי לפני
מאושרת. תהיי נכון, תבחרי אם ללכת.
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ה משני סרטנים, לכס,
ב משבר מצפה מינים,

הש שלכם. האהבה חיי
לבני־זוגכם, לוותר תדלו
ש לכך יגרום זה אולי

יע — שיתחיל המשבר
בק הרבו הלאה. בור
ובהצעות־ מתנות ניית

ל מחוץ מפתות. בילוי
שתוצאו סיכוי יש בית

 הטיול את בצעו יפחתו. המשבר של תיו
מן כבר דוחים אתם אותו ז

★ ★ ★
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מדי רב

שא שזה תחשוב אל
נש באשתך, בוגד תה
 שלך. הסוד רק אר

 זה דבר של בסופו
 — ואז לה, ייוודע

 הסערה תחול אז, אוי
 לביאה, לך, הגדולה.

 אושר השבוע ייגרם
 ודווקא מצופה לא

 ממנו סרטן, מזל מבן
 דבר. לשום ציפית לא
תיו

הצעו- את קבלי
 לשני. אחת מתאימים שאתם נראה

★ ★ ★

בהוללות־ מגזים אתה
 מופרזת התמכרות יתר.

תן תביא  חוסר לידי או
 אתה בדבריך. הגיון
ל ללא־הרף פוזל שוב

באוב התרכז צדדים.
תק השבוע אחד. ייקט

 זה מרשים, ספר רא
 לנסיונות אותך יעורר

 אדם עם היכרות חדשים.
רצי אנשים עם לפגישה אותך תביא חשוב,

לים. מעבר עליך חושב לן קרוב אדם ניים;

מאזנייס

0 .
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 אלכוהוליים. משקאות לשתיית רע שבוע
 מזיק העישון גם לרעה. עליך ישפיעו הס
 אתה עליה תוכנית, להתאפק! השתדל לך.

 הולכת ,רב, זמן חזשב
לע המשיך ומתגשמת.

 ישתלם זה קשה. בוד
 חשבון, של בסופו לך
 מצפה מאזניים, בת לך,

 אבל לא־נורמלית. הפתעה
תר אל אותה כשתקבלי

 התפעלות. סימני אי
הש בטיבעיות, התנהגו

 מראי- על לשמור תדלו
ל והרבו החיצוני כם

 יום״ במגע באים אתם איתס לאנשים חייך
בהחלט. ןגיל1 שבוע הרומנטי במישור יומי.

★ ★ *
 תתאכזב. — זה שזהו לרגע חשבת אם

 לזעזוע צפוייה את השבוע סוף בימי
אותו את בך שיתן
 לערוך השעה זו תיו.
הנפש. חשבון את

 עבודה בענייני טעות
 שישי ביום לך צפוייה
אח שתביא הקרוב,

ה עם סיכסוך ריה
במי עליך. ממונים

שי אין הרומנטי שור
 ממשיך ישן ידיד נוי,

 אל כמאהב; להתחזות
לפי מלהיענות הזהרי לכן לו. תאמיני

שחור. לבשי בדיאטה. המשיכי תויו.
★ ★ ★

 תוכל לא — מיד בדיאטה תתחיל לא אם
 הולך פניך מראה צרים. בפתחים לעבור

 רק זה ליום. מיום ורע
 הזמן הגיע באשמתן!

 על לשמור שתתחיל
בריאותך מצב עצמך.
 !באשמתך שוב לקוי.
 שחוסר־שי־ חושב אתה

 7 לפרוח לך יגרום נה
 בת לן, טועה! אתה

ה מזל יותר יש קשת,
רע עליזה, את : שבוע

המ חיים. זמלאת ננה
 התנהגת בה צורה באותה להתנהג שיכי
לפניך. פתוחה להצלחה והדרך האחרון בזמן

★ ★ ★
לצאת סוף־סוף מתחיל אתה השבוע

מרו שוב אתה לך. שהיתה מהמתיחות
 ומהבו- מהעבודה צה

עצמן את קח סים.
שבוע לא זה בידיים.
כס להוצאות מתאים

הסבם מיותרות. פיות
בן- של לתוכניתו

 בלאו״הבי גורלן זוגן;
 נסיעה בגורלו. קשור
ת לים מעבר קצרה

של בסופו לך ביא
ובלתי־ רב אושר דבר

אלה, בימים בריאותך על שמור צפוי.
להצטנן. ועלול זו בעונה רגיש אתה

★ ★ ★
שתה פגישה דלי, בן לן, צפוייה השבוע,

תדע אם ביותר, למזהיר עתידן את פוך
בת את, כראוי. לנצלה

 השבוע תשתתפי דלי,
 עמוק שייחרת במאורע

ב וישפיע בליבך עמוק
עתידן. על ניכר אורח
לטו בן־זוגן את נצלי

ירגיש לא הוא בתן,
ה משני דלי בני בכן.

בטיו הרבו — מינים
 לעיר, מחוץ אל לים

וב הטבע, בחיק בעיקר
 אין אך אותך, אוהב הוא ברגל. מסעות

לידייך. היוזמה את קחי להודות. העוז בו

★ ★ ★

שהצי אישית בעייה
 האחרוו בזמן לן קה

פת על ובאה הולכת
 אתה אומנם רונה.
במתח, עדיין נמצא
ונ הולך הוא אולם
ה את תקח אל מוג.

בר מדי יותר חיים
 בל תראה ואל צינות
 בת פיל. במו זבוב

 לך יאיר גדי מזל בן השבוע דגים, מזל
 — ובאהבה ברוך אותו קבלי פנים.

 תזניחי ואל לבן, לבשי לך. ישתלם זה
על שימרי הבחינות. מכל עצמך את
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