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נעל־בית; )5 רבה; אטיות )1
 )13 אביון, )11 לידיו; קבל )10

 )14 ותיקה; הברונית משפחה
 )16 הבל, )15 השדה; תבואת

 ל״ו (בראשית פרד )18 אומן;
 יחידה )21 נוטף; )20 כ״ד);

 לאחד כינוי )22 החנוך; במערכת
 ט׳): (איוב:ט׳ הכוכבים ממזלות

 )26 סוף; סוף )25 העדיף; )24
 )28 אחד; גוש עשויה תבנית
 )31 מאד; יבש )30 להטים; מעשה
 ליד הגבעול שעל הקטן העלה
 )35 כעמ )34 אדמדם; )32 הפרח;

 דרגא (38 השתטח; התכופף,
 שומן )39 הארבה; גלגולי בדדו

 )42 התורשה; יסוד )41 בעצמות;
 צער; קריאת )43 נוצות; מלא שק
 א. א. של הדב )47 נוזל; דבש )45

 )50 דברים; חלופי )48 מילן;
 )52 עבה; )51 צופים; מגדל

 מחתרת תנועת )54 גירושין;
 ;2ה־ העולם במלחמת צרפתית

 ציבור; שליח )61 הערכה; )57
 )65 גומה; )64 בעיקר; כופר )62

 קלף )66 הקראים; תנועת מייסד
 אכזב; נחל )69 קרש; )68 טוב;

 את נם )72 תקיפה; התנגדות )70
 נעים )75 עז; אדום )74 שנתו;
 זכות )78 מאזנים; )77 לאוזן;

 )83 יבש; נבל, )81 ההפרה;
 )85,הולנדיים; לשמות קדומת
 לעם בן )86 האלם!; שקוט!

 )89 גבול; רצועת )88 סקנדינבי;
 )91 מלכודת; תוך אל משיכה

 )93 הכום; של השמאלי הצד
 עשר ־ מידה )95 תנועה; איבר

 תפקיד )98 זהב; )96 איפות:
 )102 מוסיקלי; טון )100 צבאי;

 )104 לחכימא(ר״ת>; די )103 דר;
 המובאת מימרה חכם, של פסוקו
 שליחים. )105 ספר; בראש
ך:3מאו
 ירק )3 מאד; נקי )2 בגלל; )1

 השוואים מן )6 קיים, )4 מאכל;
 )8 חכם; כך כל לא )7 בדקדוק;

 החזה; בבית בלוט (9 הרגש; מרכז
 צעיר )15 בספק; מוטל אינו )12

 שוא־נע )16 חתונתו; לאחר
 )17 גרוניות; לאותיות מתחת
 (20 מסורס; )19 מובן; פשר,
 שווים משולשים שני )21 טהור,

 )24 שמח; )23 ההנדסית; בצורתם
 בת־ )27 חקוק; חרות, )26 בן;

 )30 בקר; דמדומי )29 קול;
 (33 שכזה; קוטר מין מתלונן.

 )36 מזוין; )34 מרומם; נישא
)40 הריח; חוש נטול )37 כפוף;

 ערי מחמש אחת )41 נועם;
 אלוהים; של שמו )44 פלשתים;

 )49 מוקש; )47 לנוזלים; כלי )46
 משתכר ״המשתכר שאמר הנביא

 )53 הביע; )50 נקוב״; צרור אל
 )55 במכונית; הצ׳וק )54 חג;

 )59 קוסם; )58 אנא: )56 אחרית;
 דרשן )60 לחייל; חורף בגד

 חובה תשלום )62 בבית־הכנסת;
 שיעור ללא )66 עמוד־מים; )63

תאווה בעל )68 );3,3( וגבול

 הגדולה )71 אש; להדליק
 הצרפתי התאטרון בשחקניות

 מילת )76 מטה, )73 ;19ה־ במאה
 עיר )79 פרוד; )78 המעטה;
 )85 תל־חרבות; )80 בשוויץ;
 מאיי )90 מופת; )87 טנטורה;

 )94 נבואה; )92 המזרחית; הודו
 )97 חמור־בר; )96 האופיום; פרח

 כלי; של ידית )99 שלום; קרבן
 )102 אדמה, של התנשאות )101

מספיק. )103 נחשול:
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המון דורש

 בחיים, לו שחסר ומה ,25 בן הוא
 נאה, הוא לחיים. שותפה זה כותב, הוא

 ומופנם שקט מטר, 1.67 גובה
 בהמשך, להיפתח נוטה אך בהתחלה,

 רגיש, לשקר, מסוגל לא לעזור, אוהב
 מיוחד, מיוחד(כל־כך חוש־הומור בעל
 אפילו במיכתב למצוא הצלחתי שלא
 אני מי אבל הנ״ל, לתכונה רמז

 בפיתוח עוסק המילה). את לו שאשבור
 צילום חובב אלקטרוניים, מוצרים

אמן״). אני (״בנפשי
 אותך רוצה הוא אלייך. — וממנו

 ״אני שכל. בצירוף אוהבת, מבינה, נאה,
 אומר, הוא המון,״ דורש שאני יודע
 להעניק מוכן גם אני זאת תמורת ״אבל
 20 בין להיות יכולה את מעצמי.״ המון

 כל אם אצלו קובע לא הגיל ,30ל־
 לי: מבטיח הוא ובסוף בסדר. השאר
 תהיי את משהו, מזה ייצא אם ״רותי,

 אופטימי.״ אני בחתונה. אורחת־הכבוד
 לבוא. מבטיחה אני יקירי. תודה,

 יכולה את קיומך ועל אבי, לו קוראים
 גבעתיים ,299 בת״ד לו להודיע
53102.

★ ★ ★
 המשגעת שחקנית־הקולגוע

 הסקסי הקול עם זאת טרנר, קתלין
 לי ״אין אומרת: פריצי, של מהכבוד

 הרגליים אבל מי״יודע־מה, חזה
 יודעת אני אחר. סיפור זה שלי

 כוח לי כשיש מסויימים, שבלילות
 עצמי על לשים מסוגלת אני ורצון,
 מקום, לאיזשהו וללכת בגד, איזה
 עליי, מסתכל שלא גבר שם יש ואם

הומו." שהוא סימן
★ ★ ★

ולשתוק לדבר
 בצורה )5/87( מתחיל לילה,״ ״זה

 יבוא יגמר, הזה ״וכשהלילה פיוטית,
 .34 בן אהיה אני שבהמשכו הבוקר

 מסטוציס לי די החלטה. לידי והגעתי
 רוצה כאלה. מיני וכל ובארים ופאבים
 בחורף, בבית, סטארי אשה חתונה.
 לא מטר, 1.67 ובכלל. בבוקר, בקיץ,
מוסיקה אוהב מדליק, רזה, לא שמן,

 25 שבין בטווח שתהיי רוצה וסרטים.
 שתהיי קטן. ילד עם אפשר ,35ל־

 לדבר טוב, ראש עם כזאת, בסדר
 לא נאה, דברים. המון על ולשתוק

שתס אשה. רגישה, אטומית, פצצה
 המון רוצה שאני כמו לקבל כימי

לא? חמוד, לתת.״
★ ★ ★

אנרגיה הרבה
 הרבה גבוהה, נאה, גרושה, היא

 הרבה עם כן גם שניים, פלוס אנרגיה,
 ופיר־ כתיבה בתחום ,43 בת אנרגיה.

 קלאסית, ומוסיקה חיות חובבת סום,
חאקי. בצבע עיניים מיוחדת,

 להתעלם אי־אפשר אותי ״כשרואים
 לא באמת ״ואני כותבת, היא ממני,"

 לי חשובה בני־אדם. אוהבת שחצנית.
 צריך אדם כל קורם עצמית. מודעות
 לאהוב יכול הוא ואז עצמו, את לאהוב

 גבר, הייתי שאם לי נדמה העולם.״ את
 אבל משהו. לי עושה היה של המיכתב

 עם גבוה, וגם כן, אתה אם לא. אני
 בן לחיים, חיובית וגישה חוש־הומור

 בעזרת אצלי אותה תמצא ־פלוס,43
).6/87(המזהה מיספרה

★ ★ ★
 שמנה, אמריקאית קומיקאית

 שום יגיד לא לי, נדמה כך ששמה,
 ״לא אמרה: כאן, אחד לאף דבר

 שוקולד. באכילת להפריז כדאי
 מונח בו המקום ליד לתלות מומלץ

 כאוות אכול - פתק השוקולד
 בן־ את קילו, 75 ותאבד נפשך
זוגד."

★ ★ ★

בכיר קצין
 ספורטיבי גרוש, ,52 בן הוא )7/87(

 בכיר(לשעבר) וקצין טייס חיים, ואוהב
 בכירה מישרה בעל כיום בחיל־האוויר,

 יפה, אותך מחפש הוא גדולה. בחברה
בין בגיל וחוש״הומור, טוב ראש בעלת

.45ל־ 30
★ ★ ★

מהכל לטעום
 שתיים פלוס גרושה ,41 בת היא
 חוש־הומור. הרבה עם גיזעית, וכלבה
 במיקצוע עוסקת החיים, את אוהבת

 מהכל: לטעום ואוהבת תיקשורתי,
 יפים. דברים טוב, אוכל לחו״ל, נסיעות

 ג׳ינ־ תלתלים בעלת מטר, 1.67 היא
כו — והכלבה הבנות ״האמא, ג׳יים.

מכריזה. היא גיזעיות,״ לנו
 חכם ויותר, 42 בן רוצה היא אותך

 מטר 1.74 מעל חוש־הומור, עם מאוד,
 אצלי, מיספרה לפי אותה תזהה ונאה.

)8/87.(

צחור עטרה
הסנרוז האחזת של בדרכה

 קצוץ, חום שיער מיוחד, יופי לה יש
 גובה מלוכסנות, קצת כחולות, עיניים

 את מזכירה היא לי מטר. 1.68 של
 צחור, עטרה לה קוראים לורן. סופיה

בלהיות עסוקה בסד-הכל. 17 בת

ת!
שבוע בסופי

 חדש בתימן שמינית תלמידת
בבת־חר. בלט ובלרקוד

 במישפחה. היחידה היפה לא היא
 שנים שמונה שנולדה ענת, אחותה
 יפות הכי השחקניות אחת היא לפניה,
 באר־שבעית הצעירה, צחור כארץ.

 בתל- אחת שנה של ותק ועם במקור,
 רוצה היא מה יודעת לא עור אביב,

 מצטרפת היא לפעמים בעתיד. לעשות
 צופה להצגה, חזרות רואה לאחותה,
סרט. צילום בתהליך
 בצורה אשחק במישחק, אבחר ״אם
 אומרת. היא ענת,״ כמו לא אחרת,
 ל,דברים יותר נוטה היא שונות. ״אנחנו

 — חבר רצינית.״ יותר אני משוגעים',
 מבין להיות חייב שיהיה הזה היה.

 נערה עם עסק לו שיש להבין וסבלני.
 והריקודים הלימודים עם מאוד, עסוקה

 יכולה היא חדשה להודעה עד שלה.
בסופי־שבוע. רק תשומת־לב לתת


