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לרות׳
גובה מטר שני

 תיז־ באוחה לנגן יכולים .אנחנו
 רק לא לתת, אוהבת את גם אם מורת,

 הוא דרכי. אלייך, פונה הוא לקבל,׳׳
 תחביבים המון לו יש החיים, את אוהב

 מוקדש מזמנו וחלק ופעילויות,
 החברה לטובת התנדבותית״ לפעילות
חי. הוא שבה והקהילה

 הפרא־רפואי. בתחום אקדמאי הוא
 ובפירהוס, תעשייתי בצילום גם ועוסק

 אצל הנמצאת לבת, אב גרוש, ,35 בן
 מטר. לשני כמעט מגיע וגובהו אמה,
 מבינה, אותך רוצה אחד. סנטימטר חסר

 המייחסת חוש־הומור, בעלת תוססת,
 ומוצא גיל גובה, האדם. לאופי חשיבות

 אריאל ,607 לת׳׳ד לו כתבי משנים. לא
 על ושאלי אליי צלצלי או ,44824

)37/88.(
* * *

בקנדה עסקים
 ,35 בן הכלכלי, בשטח אקדמאי הוא
 נאה, שהוא אומרים מסר, 1.79 גרוש,
 הוא רומאנטי. מאוד שהוא אומר והוא

 הדברים אחד היא שכנות חושב גם
 אנשים. עם כמערבת־יחסים הבסיסיים
 בקגדד״ חי הוא האחרונות בשנתיים

 מתי ברגע, ברור, ולא עסקים, בענייני
 לחזור, משתוקק הוא אבל סופית. יחזור

קרובות. לעתים לכאן ומגיע
 גם משתוקק הוא מידה באותה

 ילדה, לא ויותר, 25 בת מישהי, להכיר
 ו^א למעשה, ממנו. מבוגרת לא אבל

 הזה. בנושא כללים שאין לכר מודע
 שתהיה טוב, תיראה שהיא לו חשוב
 שלו?.אס לחברים אומר הוא איך נאד״

מס הייתי ברחוב, אותה רואה הייתי
 מה היודעת אחת רצוי אחריה.״ תובב

 השכלה ובעלת בחיים, רוצה היא
).38/88(על אותי שאלי אקדמית.

★ ★ ★
ת שתי רו ס  מ

מתנגשות
 עם שלם אני הרווקות, עם לי .כיף

 מרגעי .חוץ לי, מודיע זה,״.הוא
 עיניו ,29 בן מישפטן הוא הבדידות״״

 .מתיקי מסר. 1.84 וגובהו ירוקות
 רואה אני מטפל, אני שבהם הגירושין,

 אקסי־ להיות יכול הזה הנושא כמה
 האלה .התיקים ממשיך. הוא דנטלי,״

 כמו תאונות־דרכים. לתיקי קצת דומים
 בתיהן, מתנגשות אשר מכוניות שתי
 על שמר לא לפחות, אחד, שצד כיוון

חוקי״התנועד״״
 על מעיד מוסיקה, מאוד אוהב הוא
 כל .אכל ומוסיף: רגיש, שהוא עצמו
 החונק גם כזד״ שהוא חושב אחד

 מהמא* ההיפר הוא )39/88(מבוסטון."
 מעניינת, אשה מחפש הטיפוסי״. צ׳ו

 בנושא שאפתנית באישיותי״ עשירה
 אם נאה. חומרנית, לא שלה, הקריירה

 בבקשה. על־ידו, לא — מעשנת את
 אצלי. לך מחכה שלו מיספר־הטלפון

★ ★ *

שרף ראש מ
 אצלו, הילדים שני גרוש, ,39 בן הוא

 הופעה מסד, 1.77 חופשי, מיקצוע בעל
 ולכן מטורף, ראש לו שיש אומדים נאה.
 כזד״ ראש עם תהיי את שגם מאוד רצוי

 שגת עם ממוסדת, לא פתוח, מאוד
שיגעונות.

וסר מוסיקה אוהב רומאנטי, הוא
ולר ילדיו עט להשתולל ואוהב טים,
 חדישה, הכי המוסיקה לצלילי קוד

מס הוא ואגב, אוהבים. שהם המוסיקה
 של והחברות החברים עם נהדר תדר
 על אותי שאלי .15 בת הגדולד״ הבת

 מיספר־הטלפון את ותקבלי ),40/88(
שלו.

שר רצחזק אפ
 נתנייתיית ,32 בת מורה,רווקד״ היא

 רצינית, רזד״ סימפטית, נחמדה, נאה,
 אוהבת וסולידית, שקטה כיתי, טיפוס

חב אוהבת וקריאד״ סרטים ריקודי־עם,
 מעת- )41/88(איתר״ לצחוק אפשר ״ה

 לא ,36 ער 32 בן עם רציני בקשר ייגת
ההור מתחום מישהו רציני. נאד״ נמוך,

 מיספר־הסלפון לדעתד״ לד״ יתאים אה
 שתסלחו מקווה אני אצלי. נמצא שלה

או לעשות ניסיתי הזד- המיבתב על לי
ליכו גם גבול יש אגל מעניין, קצת תו
שלי. לת

* * *

רוחי את !*והב
ש שאני למה האמנתי לא פשוט

 רביב יוסף מדמת־גן, אה־ קורא רמז.
 לסיכתביס כתב בריא, לי תהיה שמו,

 מסימזביס מתפעל שהוא למערכת
 מרתק(לדעתי, הכי חה.המדוד לחמי.

 באמת זה נו, הזה.״ שלם בה לפחות)
 אתם לך. תודה השבוע. את לי עשה

 אתה!השקל. לא מוזן. לא — מבינים
 אוהב. הכי הוא וזתי *ז רחל. לא אפילו
 רביב, הקורא הודיע מיכתבו בסוף

 לי, ידוע אינו אגב, המישפתתי, שמצבו
 שלי, קביעה מאיזו מסתייג שהוא

 האנשים בעניין משהו קטנד״ אימרה
 מתעצבנים. הם ממה יודעים, שבאמת
באנ הקיר, על תלויה אותה מצאתי
 שבן עורך-דין, של במישדרו גלית,
 רק מדי, יותר בה התעמקתי לא שלי.

תרגמתי.
★ ★ ★

המטוס על
 חמימה כתף למצוא מנסה ״אני
 לי. אמר הוא ראשי,״ את עליה להניח

 לבלות, איתר״ לשוחח שאפשר .מישהי
 ,38 בן הוא נאה." בתברתד״ ליהנות
 1.74 מגילו, צעיר נראה נאה, הופעה

 מצב וכחדל, בארץ איש־עסקים, מטר,
 לא רינשית, מבחינה פנוי איתן, כלכלי
 גברים שבהם המשכלות לשעות צמוד

 מסתובב בבית, להיות אמורים נשואים
בעולם. הרבה

 איתו, עולה שאת לי אסר לא הוא
 הרגשה לי היתה אבל המטוס. על מייד,

 אליי, צלצלי יתכן. זה גם שאצלו
 והשאירי תל־אביב, ,221017ב־ כתמיד

).42/88(עבור הודעה לי
★ ★ ★

הש את ראה שלא ניי בל לטובת
ה רש הב  - אלן וודי של ומילתמה א

 יהודיות נשים מדי: שם, אומר הוא
הגישו- אחרי בשכש מאמינות לא
* * * י־אי

בדוטראל נישואין
במ התארח לא עוד הזה המיקצוע

עו שהוא מה זה בן, רב־חובל. הזה: דוד
 מעניין ארם נסלפון נשמע בחייט שה

ספורטי מסר, 1.78 נאה, ,40 בן מאוד.
או ולא מעשן לא לבריאותו, מודע בי,
 הופעתו על לידו. מעשנים כאשר הב

 מבס־ יותר ״נראה אסר; הוא החיצונית
דר.״

 קצת. ממש נשוי. קצת הוא מה, אבל
 הוא בניוסראל,״ הם אצלי .הנישואין

 איגטלש רקע מעט מגע, .מעט אומר.
 אץ בעצם שיגרה. מדי יותר טואלי,

 לי יש והילדים. לשיגרד״ פרט דבר שוס
 אוהב לצחוק, אוהב אני לתת, הרבה
 רוצה רומאנטי. טיפוס חושני, חיים,
 נמצא אני שבהם לחורשים טוב קשר

 עבור הודעה אצלי השאירי בארץ."
וכנה. חכמה יפר- אשה את אם ),43/88(

★ ★ ★
 במחלת־השי־ רע דבר שום אץ
ם לחה. ה במחלה חולה אתה א

 אנשים הזמן בל מכיר אתה זאת,
חדשים.




