
הטרמפים נערת
דוו מגיע השבוע שהפרס בטוחה )1/40(
 מנסה שאינני מפני ״זה למה? לה. קא

 עשיתי בבר העיתון. דרך בחור להכיר
 שנים 12מ־ למעלה זה רבות. פעמים זאת

 בתל־אביב, בארץ, בטרמפים נוסעת שאני
 בחד מאות שהכרתי ולמרות בחו״ל, וקצת
 — הרמה לי נתנו הן שגם (ובחורות רים

ס), ? מתאים. מישהו מצאתי לא עדיין ?׳

פרס מיכתב
ושמרנות רצינות

ה הישנה, ארץ־ישראל של ריח
 שאומרת כמו והנשכחת, אבודה

 של ממיכתבה עולה שמר, נעמי
 החברה- לו שהיא ולמרות ).3/40(

 עמי שתסכימו בטוחה אני שלי, לתה
 עבור רק ולו לה, מגיע שפרס״השבוע

האורגינל.
 לפני רק שסיימה וחצי 17 בת

 שלח, בחינות־חבגרות את חודשיים
 של מוקדם בשל״ת כרגע ונמצאת
 קבוע חבר מחפשת אינני הנח״ל.
 בחורים להכיר סתם ברצוני דווקא.

מצומ כרגע עולמי מיסגרת מעניינים.
חד אנשים פוגשת איני למדי. צמת
 עימם נמצאת שאני אלה וכל שים,

 שנה מזה מכירה שאני כאלה הם
וחצי.

 בדרך- גבוהות מבני־אדם ״דרישותי
 עם ביחסי בעייתי בעצם, זאת, כלל.

מביקו להימנע יכולה איני אנשים.
 מעגל את מצמצמת אני ובכך רת,

להר רוצה שאני בעוד הקרובים, חברי
חיבו.

 באלה שיהיה רוצה שאני ״מה
 לקריאת נטייה זה לי, לענות שיטרחו
 שמרנות. קצת — וכן רצינות, ספרים,
 את אוהבת אני תנועת־הצופים כבוגרת

 את תנועות־הנוער, של הנוסטאלגיה
 ריקודי-עם, והטובים, הישנים השירים

 חדשניים. דברים מהמון ומסתייגת
ן״ ביקוש יש אז נו,

* * +
 — שבוע ובכל — השבוע פרס מיכתב

 חבילת — חינס בשי שולחו את מזכה
 חברת מתוצרת ויופי תמרוקים מוצרי

נש הפרסים ל״י. 200 של בשווי הדם
בדואר. לזוכים לחים

בגולני קצין

 183 נובח שחור, שיער אפורות־כחולות,
שב ומאחר וטוב־לב. אינטליגנטי ״מ,0

 לא שלו, רשיון־חנחיגד, את יוציא קרוב
 אליו, כיתבי אלייך. להגיע בעיות לו יהיו
 תפסידי.״ לא —מבטיחה ואני
 האחות על יותר לדעת שרוצה מי

ולשאול. אליו לכתוב מוזמן — דווקא
*, *1 *

חולפת קריזה סתם
 המיכתב את אלי שלחה )4/40ש( מזל

 שזה כך יום־הביפורים. לפגי עוד הזה
 שעברה, השנה של לחטאים עוד לה נחשב

 מפני זה כך. על לה ימחלו בטח ולמעלה
קשרים. לה יש בבר־אילן. לומדת שהיא

 היא לי,״ מציקה לא ביבלל ״הבדידות
 נבון, לא אותה תבינו שלא כדי כותבת,
 את מושך לא וכלל כלל הנגדי ״והמין

 איכשהו אני — מה אבל תשומת-ליבי.
 אותי מטרידים ומדי-פעם מכוערת, לא

 ולצאת לבלות ונישנות חוזרות בבקשות
ליצלן. רחמנא בחברתם,״

ומשי שואלת, היא שואלת,״ את ״מי?
 הם אבל הבחורים. ״כמובן, :במקומי בה
 או איתי תסכימי אם אותי, מעניינים לא

 לא שאני לנחש יכולים רק ואתם לא.״
מסכימה.
 קצת בחברות זה מעוניינת שאני ״במה

 לא, הנגדי. המין עם ולא מהרגיל, שונה
 סתם זו חושבת. שאת מה לא ביכלל אני

 בנות עם להתקשר לי׳ ,בא חולפת. קריזה
 אולי והריעות. הידידות טהרת על מיני

 ועל עימה שאתקשר זו על פעם יכתבו
ל רק למה ויהונתה/ ,דוידה כמו משהו

 אגדית, לרעות הזכות שמורה החזק מין
 אנחנו גם בתנ״ך? עליה שמסופר זו כמו

 רק לא אנו הזה. מהסוג שבחים רוצות
 נשמה יש ויפים. עדינים כלי־חרסינה

 שלי הבת־זוג להיות מוכנה מי אז בכלים.
?״ דוידה בשם שתכונה

 לחדש יכולים לא שכבר חשבתם רק
כלום. לכם

*  +

באלזאק בעיקבות

 במיב־ שמבוקש מה כל —ככה בערך זד, אז
 כבר שהכל כזה אחד + האחרים תבים
 חיים אוהב נשאר ובכל־זאת עליו עבר

 כולל — שצריך ובמה בנשמה וצעיר
 אני כרם). נגד אני (גם חיצוני מראה

 ב־ס/״סב ונראית יפה סייז, קמין ,29/170
 פחות.״
אותה. קבלו

¥ 1* *

וודאי. ודאי דגים? ״דייג־אוהב
להניח. יש דוגמניות? אוהב ״צייר
 לציירים? רק דוגמניות יש למה ״אבל

 אני למשל? לסופרים, דוגמניות אין למה
 רומן וכותב שיושב ,22 בן בחור למשל
 אותי שתבין זו של לעזרתה ממש וזקוק
הרג על להעמיד לי ותעזור הספר, ואת
 נשמע שבו...״ הנשית הדמות את ליים

לא? מוכר,
ה מהסידרה נלקח לא הזה הטכסט לא,

 הרעיון רק אולי באלזאק. על טלוויזיונית
 )5/40( משנה? זה מה אבל משם. נשאל
ש אסיסטנטית, או דוגמנית מחפש
 מהוגורה), (להבדיל 18—21 בגיל תהיה

 במיכרז שתזכה כדי לחיילות. עדיפות עם
 מאי- אינטליגנטית, נחמדה, להיות עליה

חוש־הומור. ובעלת תל-אביב זור
 הרומן את יכתוב הוא אולי יודע? מי
עלייך. שלו

 לחו״ל נסעו שהוריו שמאז צעיר, קצין
 עם מסתגר בודד, עצמו את מרגיש הוא

 שאני קטן, במקום וגר ועיתונים ספרים
 שממילא מפני שמו את להזכיר רוצה לא
 )2/40( הוא, זה. איפה שתדעו סיכוי אין

 אולי וזה בודד, הוא כמה יודע לא אפילו
 שגילתה מי ני. בגול משרת שהוא מפני
בשבי אלי שכתבה אחותו, דווקא היא זאת

עיניים בעל ,22 כ״בן אותו ומתארת לו
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להפ יש זה במדור לפירסום מיכתביס
 136 ת.ד. לציפי, מיכתבים לכתובת: נות

 יש במדור למכותבים מיכתבים תל־אביב,
 החיצונית על כפולת. במעטפה לשלוח

 המעטפה הנ״ל. הכתובת את לרשום יש
אגו 50 של בבול מבויילת — הפנימית

הסי מיספרו את לשאת צריכה — רות
בילבד. המכותב של דורי

מולי• ה1יא
 אותי להצחיק מצליח תמיד שלד וההומור ויפה, טוב שהכל ״למרות

 רחל אותי שואלת נוסת?״ תחום כחשכון לקחת דעתך מה בריא, צחוק
 כותב שכל לכן גבי טל שחור כמדורך ״תבקשי :ומציעה מגכעתיים, ש.

 — המדוייק לידתם תאריד את יציינו למדור, מיכתכים השולחים וכותבת
 צרה לחמוד מנת עד וזאת נולדו. שבו האסטרולוגי המזל את כלומר,

 צרורות צרות הרכה מדורד. באמצעות שיפגשו אלה לכל בעתיד, ופגע
 נושא ברצינות יותר קצת יקהו הבני־אדם אילו היו כלא יהיו בישין ומרעין

 טמון באסטרולוגיה כי מזה, לצחוק יעזו ושלא אסטרולוגיה. ששמו זה
והכלל. הפרט לטובת אדיר פוטנציאל
אנא, אז מספיק. לא זה אבל שבועי, הורוסקופ מדור לכם שיש ״נכון

 את להבהיר וכדי שלי. הפרטית הייעול הצעת על אותי תעקצי אל
 לא זה אם המזלות. בין ההתאמה טבלת את גם לד שולחת אני כוונתי
 דעתו את ותשמעי אסטרולוג המערכת חשבון על הזמיני אותך, ישכנע

בת עם אדיה מזל בן תפגישי אם עצמן. בעד ידברו התוצאות הצעתי. על

 כוונות שום לי אין אותה. שתשמרו כדאי המזלות. של ההתאמה טבלת
מחיש. שבוע כל אותה לפרסם

:עם טלה מזד בת
 לפלירט. נפלא — טלה
 ביותר. מפוקפק — שור

 מוצלח. — תאומים
 לנישואין. טוב — סרטן
 למיטה. טוב — אריה

 באהבה. אכזבה — בתולה
 רע. לא — מאזניים

 תיסכול. מלא — עקרב
 מבדר. — קשת
 מסוכן. — גדי
 מבטיח. לא — דלי

חסר־סיכוי. — דגים

עם: אריה בת
 מצויינת. ידידות — טלה
 חסר־סיכוי. — שור

 תיקווה. אין — תאומים
 יחסי־ניצול. — סרטן
 מצויין. — אריה

 ומייותר. מפוקפק — בתולה
 להתחיל. חבל — מאזניים

 שכדאי. ייתכן — עקרב
 מאוזנים. יחסים — קשת
 מומלץ. לא — גדי
 ומומלץ. יעיל — דלי

חסר־שחר. — דגים

עם: שור בת
 צמד־חמד. — טלה
 סביר. — שור

 חסר״תיקווה. — תאומים
 וקצר. מרתק — סרטן
 חסר״סיכוי. — אריה

 לא? למה — בתולה
 מדכא. — מאזניים

 גרוע. צירוף — עקרב
 וחולף. מקסים — קשת

 בחום. מומלץ — גדי
 מומלץ. לא — דלי

סיכוי. יש — דגים

עם: בתולה בת

עם: קשת בת
 עתיד. בלי חביב — טלה
 ביותר. מוצלח — שור

 במאמץ. אפשרי — תאומים
 קלושה. תיקווה — סרטן
 סביר. לא — אריה

 בגיל. תלוי — בתולה
 אפשרות. קיימת — מאזניים

 מאוזן. ולא עקרב-מפוקפק
 סיכוי. אין — קשת
 שלא פוטנציאל — גדי

 מתגשם.
 אסון. — דלי

חסר־תיקווה. — דגים

 — טלה
 — שור

 תאומים
 — סרטן
 - אריה

 בתולת
 מאזניים

 - עקרב
 - קשת
 — גדי
 — דלי

- דגים

 תיקווה. אין
כבעל. מקסים

 מבורך. —
וחסר־עתיד. מאכזב

מבורך. —
מומלץ. לא —
 מוצלח. —

מפוקפק. -
 לחזות. קשה ■

 אהבה. בלי ידידות
מאמלל. סוף

סבירה. אפשרות •

:עם תאומים בת
 בהחלט. אפשרי — טלה
 מפוקפק. — שור

 חמור. — תאומים
 בחום. מומלץ — סרטן
 לגבר. מצויין — אריה

 לגבר. נפלא — בתולה
 מאד. מדכא — מאזניים

 שואה. — עקרב
 לדעת. אי־אפשר — קשת
 בטוחה. הצלחה — גדי
 כישלון. — דלי

אפשרי. — דגים

:עם גדי בת
 ניגודים. עם מסעיר —טלה
 עתיד. ללא מהנה — שור

 מדכדך. — תאומים
 לגדי. אסון — סרטן
 מבטיח. לא — אריה

 וחולף. מרהיב — בתולה
 חסר־תכלית. — מאזניים

 קצר. לזמן מטרף — עקרב
 תועלת. בלי מלבב — קשת
 ברירה. אין אס — גדי
 אפשרי. — דלי

גרוע. זיווג — דגים
:עם מאזניים בת
 חסר־תועלת. — טלה
 משונה. — שור

 אסון. — תאומים
 אפשרי. — סרטן
 אבוד. סיפור — אריה

 בגיל. תלוי — בתולה
 זוועה. — מאזניים

 ושלילי. חזק קשר—עקרב
 אבוד. — קשת
 לסאדיסטית מומלץ — גדי

ומאזוכיסט.
 מרגש. ולא יציב — דלי

אפשרות. — דגים
:עם סרטן בת
 רדוד. — טלה
 מצויין. — שור

 סלידה. מעורר — תאומים
 קרב״איתנים. — סרטן
 חמור. — אריה

 מדכא. סוף — בתולה
 כפייתי. קשר — מאזניים

 בטוחה. הצלחה — עקרב
 ולא. לא — קשת
 חסר־סיכוי. — גדי
 למופת. זיווג — דלי

עתיד. בלי מסעיר — דגים

:עם דלי בת
 ויציב. פושר — טלה
 מסוכן. — שור

 מוצלח. — תאומים
 מבורך. — סרטן
 מיותר. — אריה

 ומדכא. מועיל — בתולה
 רע. לא — מאזניים

 מצויין. זיווג — עקרב
 התאמה. חסר — קשת
 למראית־עין. יציב — גדי
 מושלם. זיווג — דלי

אווילי. — דגים

:עם עקרב בת
 מלכתחילה. מייותר — טלה
 מוצלח. — שור

 אפשרי. — תאומים
 ברור. כישלון — סרטן
 עתיד, ללא זזד־צדדי—אריה

 בטוח. כישלון — בתולה
 לחזות. קשה — מאזניים

 מאמלל. — עקרב
 מאד. כדאי — קשת
 ואוהבים. ידידים — גדי
 חסר־סיכוי. — דלי

חסר־תיקווח, — דגים

:עם דגים בת
 ידידות. שווה — טלה
 פאשלה. — שור

 לצרות. נפלא — תאומים
 וחסר־סיכוי. נדיר — סרטן
 הזמן. על חבל — אריה

 לנחש. קשה — בתולה
 וקצר. מסעיר — מאזניים

 וחולף. מסעיר — עקרב
 מלכתחילה. אבוד — קשת
 לכישלון. נידון — גדי
 פושר. — דלי

!אסור — דגים

כמוך פניך את מכיר לא אחד אף
שירימאתנו־ חוץ דור;מב לזוכים יופי תכ


