
״ א׳עממ׳ה/
לרות׳

הגזספת הצלע
 מזה. יותר והרבה נחמד, נשמע

 המיכתבים מסוג בהחלט )1048/84(
 אקדמאי. ,34 ״בן עליי. החביבים

 הוא החוצה,״ נבוכה ובפזילה בתהליכים
 באור להיות נוח לא ״מרגיש מתחיל.

 ועוד מפורסם, עיתון של הזרקורים
 לנסות חייב אבל קטלוגי, מיספר תחת

 מעוניין הנוספת. הצלע את למצוא
 תהיה לא אם איכפת ולא בשלה, באשה
 המחפשת ילדים, עם ואפילו רווקה,
ש בית ונעים, חם בית לבנות כמוני
 העבודה את למענו ולסיים למהר כדאי
 ,35וד בשנות אשה עדיפה קודם. שעה
 שפת־ על עימה ללכת שאפשר אשה
 הנושבת מהרוח ליהנות כד וסתם הים

 מבינה אשר אשה הגלים. את והמניעה
 מיטה־מיטבח־ רק לא הם שהחיים

 את מחפש פשוט זה. גם אבל טלוויזיה,
 מישהי והלא״שמרני, הביתי הטיפוס

 לכן? אגיד אני מה נו, אותי.״ שתשלים
 טיול על הכותבים גברים יש עוד כל
 נדמה וגלים, נושבת רוח הים, שפת על
תיקוותנו. אבדה לא שעוד לי

★ ★ ★
 יזמן. מתבלת שלבות ילדות רק
■ומן. אין לרעות

★ ★ ★
פתוח ראש
 הוא רציני שנשמע אחד עוד

״בז בקיצור: כותב הוא ).1049/84(

אותו 77111712/
רעב

 - יום כל רואים לא כזה חתיך
 יפה־תואר, עיניים, כחול בלונדי

 על טוב וראש שרירי גוף בעל
 הזה הנדיר ליצור הכתפיים.

 יליד הוא יוסליוס. אנדי קוראים
 שנים שלוש ולפני שטוקהולם,

 של כשליח באילת נחת הוא
 כדי לתיירות, שוודית חברה

 אירגון של אפשרות לבדוק
 ספורט לחובבי חבילות־נופש

 ה-^גי בן אנדי ארצו. בני המים
 ב- שוודיה ״אלוף בתואר הנושא

לשלו בא '",81 לשנת גלשני־רוח
 במקום התאהב חודשים, שה

ל עד קבע וחתם ובאנשים
 פעילויות כמנהל חדשה, הודעה

 מבתי״ באחד הימי הספורט
המלון.
 גיטארה לנגן הספיק כבר הוא

כל ללמוד שוודית. בלהקת־רוק
 הנשים עולם. חצי ולראות כלה

 בעיניו. מוצאות״חן הישראליות
 וזה שהכרתי, מאלה שונות ״הן

 ״הן אומר, הוא מרענן," חידוש
פרובוק הן אתגר. לך מציבות
 בהתנהגותן ומיתגרות טיביות
 הן מתנועעות. הן בו ובאופן
 רק הוא רעב..." אותן עושות

ישראליות הרבה שאין מצטער

בא שגדל ארצות־הברית יליד ,26
 ככלכלן ועובר מבוסס אקדמאי, רץ,

 במוסיקה מתעניין בעיסקות־חוץ.
 עשירה) תקליטיה (בעל מתקדמת

 כדורסל. בעיקר ספורט, על ושרוף
 ראש עם כמסורתי עצמי את מגדיר
מתאימה למצוא מעוניין פתוח.

וחם.״ רציני לקשר
★ ★ ★

 אהה מר את מעופר לא דבר שום
גבר. מאשר יותר מהר אשה של

* ★ ★

האי בנות״זוגו להיות היכולות
 חייו שכל מכיוון כי דיאליות,
 טניס, - ספורט סביב סובבים

 מצפה הוא - רכיבה סקי־מים,
ב אליו תצטרף שלו שהאשה

גומר הצבא ״אולי אלה. פעילויות

 להתעסק הרצון את לישראליות
סברה. מעלה הוא בספורט?"

 להרחיק מוכרחה לא את אגב,
 את אותו. לתפוס כדי אילת עד

 בתל־ לבלות נוהג הוא החורף
אביב.

א ר

מחפשת
יפים

מסן סיגלית

 בודקת ניסן סיגלית כאשר
 תפקידה במיסגרת גבר, של תיק

 שהוא קורה חיב״ה, כחיילת
 עליי, תחפשי אולי - לה אומר

 שואל שהוא או בתיקן במקום
 שהיא אחרי עושה היא מה

 היום עד תפקידה. את גומרת
 מסוג להערות התייחסה לא היא

 ההצעות. כל את ודחתה זה
 מדגישה עבודה," רק זה ״אצלי

 שיער לה יש הנאה. החיילת
 אסוף - וארוך חלק שחור,

 לא, כשהיא פזור במדים, כשהיא1
 חיוך ירוק־חום, בצבע עיניים

 וגוף גובה מטר 1.69 מקסים,
חטוב.
 לאם בת ,19 בת צברית, היא
עי ממוצא ואב תימני ממוצא
ב פתח-תיקווה. תושבת ראקי,

 מנצלת והיא ריקוד, למדה עבר
 להרוויח כדי הזה הכישרון את

 ב- ריקוד בהוראת - כסף
ה במופע וכרקדגית מתנ״סים

 ילדה אלבז. בני הזמר של חדש
 כסף לקחת לא משתדלת טובה,

 שאין שנה חצי כבר מההורים.
 יודעת היא אבל קבוע, חבר לה

סיג מחפשת. היא מה בדיוק
 לאהוב, שיידע ״מישהו לית:

 שאני מה את ולהעריך לכבד
 שאוהב איש לו, אעניק בטוח

מפור לא והמישפחה. הבית את
 רוצה אני כי הבידור, מעולם סם

 רציני, מישהו עם שקטים, חיים
 מעצמו רוצה הוא מה שיודע

אולי יפים. מחפשת לא בחיים.

 אבל זה, את שאומרות הרבה יש
מתכוונת." באמת אני

מס כל-כך לא שזה למרות
 היא והופעות, ריקוד עם תדר

 - ודת מסורת ומכבדת מעריכה
 נוסעת לא - אותה חינכו כך

וטל רדיו פותחת לא בשבת,
 יכלה כשר. רק ואוכלת וויזיה

 אבל להתגייס. ולא להצהיר
 אחר־כך לסגור עלול שזה ידעה

למ ובלימודים. בעבודה דלתות
 במשך קבוע חבר לה שהיה רות

ב טוענת היא וחצי, שנתיים
 בקדושת מאמינה ״אני להט:

ש מאמינה ואני חיי״הנישואין,

בחיי." הראשון הגבר יהיה בעלי
 קריאה נוסף: כישרון לה יש

להס להתחיל אפשר בכף־היד.
 - אישי מניסיון כי בתור, תדר
 רע. לא בכלל זה את עושה היא

 ומספרים. זקן מתימני למדה
 בסוד, זה את לשמור נוהגת היא
 לה, נפלט זה בטירונות אבל
 עליה הסתערו דקות כמה ותוך

 מושטות. ידיים עם בנות 70
 מישהו, עם יוצאת היא כאשר

 בידיו, להסתכל רוצה לא היא
 החיילת- להתבלבל. לא כדי

ש מעדיפה בשירות־המישטרה,
טיבעי. באופן יתפתחו העניינים

מהגמדים לא
 עצמה את מתארת )1050/84(

 צברית חיים, מלאת כנשית,
 מיקצוע בעלת ,40ה־ בסביבות

 אוהבת התיקשורת. בתחום חופשי
 וטיולים טובים סרטים מוסיקה,
 לפרט מתחילה שהיא לפני בחו״ל.

 היא להכיר, רוצה היא מי את
 העבר מן בזיכרון אותי משתפת
 לכתוב. אהבתי ״תמיד שלה: הרחוק

 ׳.,לרות ל׳מיכתבים עניתי 16 בגיל
 את כי אחרת, רותי היתה בטח זאת

התכת ניהלתי יותר. צעירה נראית
 בחורים חמישה עם ארוכות בויות

 מי־ שהם חלמתי .18 גיל בסביבות
 עם נפגשתי כאשר אבל יודע־מה,

התאכ החלום. התנפץ מהם, שניים
 עם החיצונית. מהופעתם זבתי

 המשכתי האחרים השלושה
 אבל לפגישה, התחננו הם להתכתב.

 עוד לנפץ פחדתי הסכמתי. לא
חלומות..." שלושה

 פעם — היסטוריה חתיכת באמת
 סבלנות יש כיום למי התכתבו.

 לראות כל קודם מיכתבים? לכתוב
 לספר שכחה שהגברת מה בעיניים.

 אולי למראיה. התגובה היתה מה זה
 למענה, חלום? איזה התנפץ להם גם

 אני הפעם, לה שיענה מי כל ולמען
 להכיר מעוניינת היא שלא. מקווה
 גברי, ,48מ־ יותר לא אתה אם אותך

 אסתטית הופעה בעל פיקח, מעניין,
 בדיוק, לי ברור לא הזה (המושג
 מכל ליהנות שאוהב אחד שיהיה),

 לך תסביר בטח (היא בחיים דבר
 — אחרון ופרט מתכוונת) היא למה
 גם אבל ענק, להיות חייב לא אתה

 טורחת שהיא כמו מהגמרים. לא
 ״אחד ציוריות: במילים להדגיש

גחונו״. על מהלך שלא
★ ★ ★

א בהריון היוגה כשאשתי  הי
 המוסקטרים שלושת את קראה
א עכשיו שלישיה. לגו ויצאה  הי

א כי מפחד. ואני בהריון. שוב  הי
 וארבעים בבא עלי את קוראת

השודדים.
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■י— הורוסקופ—
 )37 מעמוד (המשך

 החופש אהבת למתח. לו גורם
 מופרז. גילוי־לב וכן ביותר חשובה

 האדם את לסבך יכול כזה מרס
 מפזיזות. כתוצאה בתאונות
 הצורך וכן מאוד חזקה המיניות

בו התשוקות את לספק
בשור מרס

 עוצמה מקנה מרס של זה מיקום
 יעבוד בעקשנות. הגובלת

 מאוד ויהיה ובעקשנות בעיקביות
 המתעורר מזג בעל מעשי,

 ניתן בלתי זאת ועם באיטיות,
 עלולות התפרצויותיו לשליטה.

 נעימות בלתי- מאוד להיות
 תיתכן - לחץ בתנאי לסובבים.
אלימות.
בתאומים מרס

 אנטלקטואלית, היא האנרגיה
 את לפזר ונטיה מנוחה חוסר אולם
 הריכוז יכולת לפגום. יכולים המרץ
 רגיש זה מרס במיוחד. טובה אינה

 גם כאחד. ופיסי רוחני באופן
 יכולת קיימת לעיתים פטפטן.
 אצל הערצה נושא המהווה כתיבה,
 את מביא תאומים מרס אחרים.

 בחיים שינויים לבצע בעליו
 ומשימות סבלנות חוסר ובעבודה.

 לעצור עלולות בלתי״מושלמות
ההתקדמות. בעד

בסרטן מרס
 רמה לעודד נוטה זה מיקום

 עליה לתת יש אשר גבוהה, ריגשית
 מאוד לו קל בקביעות. הדעת את

 מזג ובעל מרוצה בלתי־ להעשות
 גרוע. מוקרן כשמרס זאת - גרוע

 קיימת ואמביציה עקשנות
 להיות לאדם לו קשה ולעיתים

 לשחרר קושי אף יתכן ישיר.
 הפרעות לגרום העלול מתחים
 התכונות ובעצבים. בעיכול

 הן: בסרטן מרס של החזקות
 מצב וחושניות. עצמאות מקוריות,

 תשוקה קרובות לעיתים נותן זה
 ולמישפחה. לבית מוצהרת

 ללכת ויש חזקה האינטואיציה
לפיה.

באריה מרס
 של ביותר הטובות התכונות

 וחוש התלהבות הן: באריה מרס
 טיבעי חוש וליעדים. למטרה חזק

 בתנאי להפוך יכול לדראמה
 יתירה. לדראמתיות מצוקה

 רב לכוח הופכת עצומה שאפתנות
 ביטויין ימצאו המיגרעות עוצמה.

 ובנטיות יתירה בהתלהבות
 אהבה אדיבות, בומבסטיות.

 מוחין. לצרות אמיתית ושינאה
 חברתי, טבע בעל הוא כזה מרס

 אחרים. של מחברתם הנהנה
 בפעילות ביטויים ימצאו הרגשות

 מלאי וחיי־אהבה אמנותית
 אחריות, ליטול מסוגל תשוקה.

 מידה ובאותה להתלהב מהיר
להירגע. מהיר

בבתולה מרס
 כשמרס נולדים מעולים עובדים

 במיטבם הם אך בבתולה, שלהם
 בעיקביות. הכיוון על כששומרים
 לעיתים אך שאפתנים, בדרך־כלל

 דאגות אחריות. ליטול להם קשה
 או בקיבה בעיות לגרום עלולות

 דעתם נותנים - צרה בעת בעור.
 העניין פרטים. לפירטי- מדי יותר
 האדם אם להיכשל, עלול עצמו
 על יתר מעורב להיות לעצמו ירשה

 יכולת הקטנים. בפרטים המידה
 מצויה בחריפות הגובלת מעשית
 להתערב נטיות קיימות בשפע.

 קיימים כן כמו לא״לו. בעניינים
ריגשי. מתיסכול הנובעים מתחים
במאזניים מרס

 באנרגיה אי-יציבות קצת ישנה
 לעיתים זה: בסימן נמצא כשמרס

 מלא ולעיתים ורפה חלש הוא
 במאמצים חוסך לא תשוקה.
 השיכנוע כוחות כל יחסים. ביצירת
 - המטרה להשגת יוצעדו והפיתוי
 אחרת. מטרה או הנערה" ״כיבוש
 למעשה להיות עלולה לריב הנטיה

 לשכנע - הדחף של המוטיב
2461 הזה העולם אחרים.


