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 שהפכתי לכם לספר שמחה אני
 החדש השרות בזכות בינלאומית.

 אצלי העולם כל בטלפון רותי של
 להגזים, צריו לא טוב, הקו. על

 ולוס״אנג׳לס. מינכן רק בינתיים
 בן גרוש, איש־עסקים היה הראשון

 ומקסים גברי בקול שהתעניין ,36
 אחת אל מגיעים אין במיוחד

אליי. הכותבות
★ ★ ★

יש כבר ששר

 פעם, מדי להשתגע לעצמה שתרשה
 לחיות שמוכנה .40ל־ 25 הגילים בין

 אני ובלונדון. בבוורלי־הילס כאן,
 על וחולם באיטליה, גם הרבה נמצא

 קלאסית מוסיקה אוהב ביפו. יפה בית
 גץ.״ וגם ויוואלרי, מוצארט, —

 ).23/87( הוא אצלי ״מיספרו
★ ★ ★

השבועית התיזמרת
 רשם לא שעדיין מי לטובת

 מיכתב מכתיבים אין לעצמי
 בקשר מתעניינים אין או בטלפון,

 המיספר הנה הכותבים, לאחד
 תל־אביב. ,221017 שוב:

★ ★ ★
 מלוס־ ,הלילה באמצע היה, השני
 איש־ שהוא לי סיפר הוא אנג׳לם.
 אחרי בעבודה, רציני מצליח, עסקים
 לשכוח אוהב הוא העבודה שעות

 אבל בנכסים, עשיר .אני מהרצינות.
 יש כבר ״עושר לי. אמר הוא ברוח,״ גם
 אושר. על חולם אני עכשיו אז לי,

 נשוי הייתי מישהי. עם להתחלק מוכרח
 ברוח האושר אבל לישראלית, בעבר,

 ילדים, שני לנו יש בינינו. נדבק לא
 בגיל נישאתי בלונדון. אמם עם שחיים

שנה. 15 כעבור והתגרשתי ,19
עצמאית, אשה להכיר רוצה ״הייתי

 מעניינת, עצמה, משל עולם עם
 איתה. ולהתווכח לדבר שאפשר חריפה,
 1.80 אני כי ומעלה, מטר 1.60 שתהיה

 אוהבת חטובה, שמנמונת, לא מטר,
החול אחת זו באוכל. ומבינה לאכול

 לא אני אבל מיסעדות. — שלי שות
מרובעת, תהיה שלא קילו. 70 רק שמן,

אשה־ידדה
 בת פנויה להכיר נפשך את יש ״אם

 בכיר בתפקיד עובדת אקדמאית, ,46
 אישי: כרטיס הרי ממשלתי, במישרד

מגי בהרבה וצעירה נאה הופעה בעלת
 ילדה־אשה. של שילוב אומרים. כך לה,

 באמנות, מתעניינת מטר, 1.65 גובה
 נושאים. של גדול ומיגוון טיולים

 שותף מחפשת תקנה. ללא רומאנטית
 נשמה עם ,55 עד מסודר, לחיים, רציני
 אלה צנועות לבקשות שעונה מי חמה.
 ירושלים ,954 לת״ד לכתוב מוזמן

.״7ד־ עבור ,91008
★ ★ ★

 פעמיים מתבייש שגבר לי סיפרו
 כא כשהוא הראשונה, בפעם בחייו:
 ובפעם השניה, בפעם מסוגל

 בפעם מסוגל לא כשהוא השניה,
• הראשונה.

כץ מעיין
1לפד 5 התז בין

ספרדית יודעת וגם יפה גם
ת ביום מעיין. לה קוראים  מעיינות, כמה בגגי״הילדים מסתובבו

 השאלה מישהו, מכירה כשהיא נדיר. די היה זה שם שלה בשנתון אבל
 היא שלי, לשם להתרגל צריכים לן!״ לקרוא ״איד לפעמים, היא,

^ אומרת.

 במגמה תיכון תלמידת ,18 בת חיא הרצליה, תושבת כץ, העלמה
אומר בעיצוב״אופנח. השתלמות על חושבת והיא חברתית״כלכלית,

 קילו 47 גובה, מטר 1.60 גם לה יש זה. בשטח כישרון לה שיש ים
ל אני מה (״תלוי ירוקות או כחולות עתיים בהיר, שעיר טישקל,
חן. והרבה-הרבה ובשת.״)
 אביה, ובאקוודור. בקולומביה מחייה שנים שלוש בילתה מעיין

כשח ספרדית. יודעת היא מאז בשליחות. שם היה בדק, חברת איש
 באן הלימודים רמת כי להתאמץ, צריכה הימה ט', בכיתה לארץ, זרה

 עם יוצאת היא בחזרה. השתלבה היא מהר די אבל יותר, הרבה גבוהה
 שהיא כמו בחיים, לה חשוב והכי יותר, מבוגרים לא ,19-20 בני

 זה שלה החדש השיגעון ליהנות. בקלות, דברים לקחת אושר, אומרת:
 לטייל לנסוע רוצה וכשהיא הראשונה, בפעם הטסט את עברה לנהוג.
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