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ן״ שחשוב מה זה לא עצם,
אתה. תחליט זה ועל
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בדמו נס לי חולל אלוהים

 אודטה. למדור, שכנתי של תה
 ירדו בעתון, פה שהיא מאד

 שביקשו הנודניקים, כל ממני
אי באופן אותי דווקא לפגוש

 ממני רוצים הם עכשיו שי.
 אז אודטה. את להם שאסדר

ה את יודעים אתם בבקשה,
 ישר. אליה לפנות נסו כתובת.

את הזהרתי שלא תגידו ושלא
 מהטיפוסים בעל, לה יש : כם

 דווקא אתם אס אבל האלימים.
 עליכם. האחריות לנסות... רוצים

* ¥1 *
הבה עם טיול א

 בשביל משהו לי היה קודם
 לחו״ל. נסיעה המתכננים אלה

 מהערימה שלפתי זה וברגע
לנסוע. למתכננות גם הפתעה

ה ״בקיץ לי: כותב )5/2(
 ארצות לתור מתכוון אני קרוב

ל מתכוון אני מובטחות. לא
 שק-שינה בתרמיל, אותן תור

ו למקל) אזדקק שלא (מקווה
 היה צריך הסדר (ובעצם נערה
 נערה יש אם הפוך). להיות

ו כוכבים על לוותר שמוכנה
 אותי תעכב שלא אחת מזלגות,

שמ נערה בחלונות־הראווה,
ב גם להשתעמם לא סוגלת
 מאיתנו לאחד שאין מצבים
 כזו נערה — לומר מה בדיוק
 (גם עזרה להרבה מצידי תזכה

להת ומוכן במורדות) בעליות
אהבה.״ על מראש חייב

רגי בעל ,26/170 עצמו הוא
ש וחכמים יפים לדברי שות

 באמת. לאהוב יודעים
¥ ¥ ¥>

ת צ ם ק עי שוג מ
).6/2( השבוע צמד

 שני מחפשות מעולות, ״שתי
או זאת מה ומעולים מעולים.

 חזקים גבוהים, חתיכים, מרת?
 הומור, חוש הרבה עם וחכמים,
 לנצל לבלות, ויודעים שיכולים

 קונ־ בלתי שיהיו החיים את
משוגעים. וקצת בנציונאלים
 מוטב זה למכתב ״בקיצור,

 בגי אמיתיים גברים רק שיענו
 שתי להם מחכות ומעלה. 24

 וחבל +22 בנות סטודנטיות
לנו.״ תאמינו רגע, כל על

 מעדיפות הן אם מה אז
 הפורי- עם מספיק רביעייה?

טאניות.
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 ותימרות ואש לדם ציפיתי
ני של ביקורתה בעקבות עשן

 של מכתבה על אפשטיין לי
 היה שקיבלתי מה אבל ).9/53(

חלושה. ענות קול
 תגובתח תהיה כו, אם ״מה,

 ה־ למכתב אפשטיין, נילי של
22 בת בחורה 'אני :הבא

 את המחפשת ושקטה, חלשה
לע לי, להיכנע שיוכל הגבר
ולהש שקטה לא אותי שות
 רוצה סיפוק... חסרת אותי איר
 רקולקלת מכונה שהוא גבר

 בת־ מבטיחה אני לו וחורקת.
 ורכרו־ בוגדנית מכוערת, זוג

 תראנה כאלה דרישות כית...׳
 ה־ ,לנילי ׳נורמאליות׳ לבטח

הפתיח.״ אווזווזה
5/93 שלך

 תענה לא נילי אם אז טוב,
 אתם, ההזדמנות את נצלו לה,

 ה במיכרז הכלולה שההצעה
ליבכס. אל מדברת נ״ל

11 * * 8

 לחמכם את תשלחו אם אז
ותד המים, פני על ומכתביכם

 היחסים, את עמה לטפה אגו
 תשמח שהיא הסיכויים כל יש

 לא אני בדרך. אתכם לפגוש
ה מלבד הרבה עליה יודעת
להת רוצה נורא שהיא עובדה

לע ויכולה ישראלים עם כתב

 איטלקית באנגלית, זאת שות
 מפרסמת אני גרמנית. וקצת
 ומוציאה כתובתה את בזאת
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ת כמו אחד א ד א ס
מילחמות, לעשות שיודע סאדאת. כמו אחד גבר, לי ״תנו

 לנחש שקשה חדשה. הפתעה מכין יום שכל להשלים. גם אבל
למחר. מהיום — ועושה שמחליט מתכוון• הוא מה מראש

 וגם אנוואר• כמו דווקא, סבא להיות מוכרח לא הוא ״טוב,
 ולהרגיש להעריץ שאפשר משהו שיהיה אבל חיוני. לא השפם

היסטוריה. עמו שעושים
 ומהר, בסביבה, כיה אחד אמוגא לא אם מיואשת. ״אני
 לחפש הנילוס, לארץ ולנסוע שבפתח השלום את לנצל אצטרך

 מבטי את כבר רואה אני ועכשיו כמוהו. נותרו עוד אולי שם,
 הלאומנית הגבריות או הגברית שהלאומיות אלה בעיני הזעם
גברים.״ תהיו אתכם, נראה אז נפגעה. שלהם

 לא אבל שמנמונת ״קצת ,33 גרושה, ),7/2( של נאומה
 ועדינות״נפש, ש״רגישות להזכיר המבקשת שצריך״, ממה יותר

גבריות.״ תכונות הן גם
¥ ¥! ¥

 יופי מוצרי חבילת — בשי שולחו את מזכה פרס מכתב
 לזוכים נשלחים הפרסים ל״י. 200 של בשווי הדס, חברת מתוצרת
בדואר.

ברצי התבוונזי לא ר,יא טוב,
ל נות  באמת זיגרושים שכ

 להסתפק סוכנה היא לה. יכתבו
, בדוגמאות. גם

¥ ¥ ¥ 1

 מזכיר )1/2( של מכתבה
 לספר מוכרחה שאני בדיחה לי

לכם.
 אנגליה, מלכות־יופי, שלוש

 רואיינו וצרפתיה, אמריקאית
 אותה נשאלו כולן בטלוויזיה.

 לוא עושות הייתן ״מה : שאלה
 עם בודד לאי נקלעות הייתן

חיילים?״ של חטיבה
 ״הייתי האמריקאית: ענתה
הון.״ ומרוויחה בר שם פותחת

״הייתי :האנגליה השיבה
 הגבוהה הדרגה בעל מי מבררת
לחברתו.״ הופכת והייתי ביותר

 ״הבנתי :הצרפתיה השיבה
?״ הבעיה מה אבל השאלה, את

¥ ¥ ¥
סי שני ס מכנ ג׳ינ

 המתחרים כששני עכשיו,
 (אל- בשטח לו שהיו הרציניים

 יבל״א) גאון ויהורם ז״ל ביס
 )2/2( סבור מהתחרות, עפו

 הוא שלו. שעתו הגיעה כי
מאוד. אישי בסיגנון זאת עושה

 21 בן הוא הנאמן ״עבדכן
 כחצי מצה״ל משוחר פלוס,
 ג׳ינס מכנסי שני לי יש שנה.

 וצו־מילואים שפם משופשפים,
 שלי הרכוש כל זה מעט. לעוד
 מברט לא ס״ס. 180 ועוד

 אמרו לא פעם אף אבל רדפורד
 פלדמן למרטי דומה שאני לי

 זה שלי היחיד ההובי (אגב,
קולנוע),
 לי אין (אבל לעבוד ״שונא
 לאורך טיולים שונא ברירה).

שקיעת את לראות כדי החוף

ם טי פלו שן עם חי אק

ת בלי חו ט ב ה
 מכירה כבר שאני לי נדמה

 אצלי חתומה היא ).1/2( את
מת שהחורף פעם בכל קבע
 עדיין התייאשה לא ואם קרב.
 הזר, שהעניין מפני זה אולי
בהצלחה. נוסה

 בלי לבדכם, להבין !תנסו
 הכלולים הרמזים את עזרתי,

:הלאקונית בהודעתה
 בני הגרושים מכל ״מבקשת

 אלי. לכתוב ומעלה השלושים
 הקר והחורף משעמם נורא

 לא חמימות וקצת מתקרב,
 דבר. מבטיחה אינני לי. תזיק

 והרגי- שהעדינות מבקשת אך
בכיפה.״ תשלוט שלות

 כל את אוהב לא בכלל החמה.
 לעומת הסיגנץ. מאותו הדברים

 ואת בדיחות לשמוע אוהב זאת
 (המון, לדבר אוהב ג׳ון. אלטון
 את... ומזהב ולשתוק המון)

 !והייתי לשעבר. שלי החברה
 שיותר כמה מזה לצאת רוצה

מהר.״
 שתשתדלנה מבקש הוא מכן
 לא-ימסוערות או יפות, להיות

 באותו ובערך הפחות, לסל
כמוהו. ראש
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טינה ה ק טלי מאי
ב הקיץ לטייל שחושב מי

 בדרך לפגוש ומתעקש אירופה
שית כדאי איטלקיה, חתיכה

מ כבר הקרקע בהכשרת חיל
ב כזאת אחת לי יש עכשיו.
 והיא מרינה לה קוראים מלאי.
 קטינה כיום, 16 בת אומנם

יימל בקיץ, אבל החוק. פי על
 לא כבר וזה שנים 17 לה או

ברגל. הולך

במדינה הארוך השיער

 עדיין נערית תיספורת כאער שהיום, יודעת אני
 שתתלהכנה הרבה תמצאנה לא האופנה, שיא נחשבת
 בדור שגדלתי אני, אבל ורדי. פאני שהציבה מהשיא

 עקרת־בית ורדי, פאני מזה. מתרשמת עדיין הקוקו של
 כפרס זוכה היתה מונית, נהג של אשתו תל־אביבית,

 אילו במדינה, ביותר הארוך השיער בתחרות הראשון
 עד כמעט המגיעה רעמתה, את כזו. תחרות נערכה

עצמו. בעד מדבר והמראה מילדות. מגדלת היא לעקביה,

 דעתכם על מעלים הייתם
 חדרך כל את יעשה שמישהו

לה כדי לכאן עד מניו־זילנד
 עשה )3/2( חדש? עולה יות

 שאני חושבים (״בארץ זאת.
 שחשבו מה זה אבל מופרע,

בנידזילנד.״) גם עלי
 כבר לו יש זאת למרות

 מחכה ״אני רעח: לא עברית
 עלי שתיפול זמן הרבה כבר

 חים־ שאוהבת גזעית חתיכה
 בחור אני אקשן. פלוס לוטים

 (גם בחיים הכל לטעום שאוהב
 שראה בחור הפיסי), במובן
 השטויות כל את ואכל הרבה

(סלי בעולם שמסתובב והחרא
 ש־ מה אבל הביטוי, על חה

נכון־נכון).
 בארץ מטייל אני הזמן ״רוב

 ומשאנסים, מהמזל ומתפרנס
 חתיכה איזו לי תזיק שלא כך

(ו אמצעים בעלת גם שהיא
 — הורי עם שאשלים אחרי

 יפה, אני אמצעים). יהיו לי גם
 ועם 24 בן טיפש, ולא חכם לא

סטייל.״
 לצרף לא למה אז כן. דווקא

 לאוסף? כזה אחד גם
¥ ¥ ¥

ת המחץ מוז
 ללא )4/2( על נחתה המוזה

או ודווקא מוקדמת אזהרה כל
 לתאונה: כקורבן מצאה היא תי

 שנה ועוד חולפים... ״הימים
לב אך צעיר, אתה / עוברת

 ודאי / אדישות... תפסת סוף
כמו אחת קיימת שאם חשבתי

 למות!״ מוטב אז / — ני
 שזה מבינים ודאי אתן טוב,

 המפותח ההומור חוש בגלל
 עוד לה יש מזה חוץ שלה.
 ״אני כמו: טובות, תכונות כמה

 בגובה נאה, צעירה, נערונת
 שקט שלווה, אוהבת ממוצע.

 מחפשת היפים. החיים ואת
 ומבין... מתחשב שאוהב, גבר
 וגם הגברית החיוניות כל עם

ב־ אך לפחות! אמצעים, בעל

ס נויכתב ר ס


