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לדו
נעמי

בלב שיר
 כל שקמה אקדמאית, גרושה, היא

 לפגוש תשמח והיא בלב, שיר עם בוקר
אופ מציעה היא איתו. לשיר חבר,

 חוש־הומור תקנה, ללא טימיות
 פנוי, שתהיה ממך ומצפה ורגישות,
 אוהב ונאה, גבוה ,50ה־ בסביבות

 רגיש לצפות, רק לא בספורט, לעסוק
 ספורטאית, חברה׳מנית, היא וחכם.

 גוף בעלת מטר, 1.70 גובה מטופחת,
 על אותי שאל צעיר. וראש טוב

)77/88.(
★ ★ ★

המים מישפחת
 אמנותי־ במיקצוע עוסק ,41 בן הוא

 הוא (ככה 10 נראה עצמאי, תיכנוני,
 חוש־הומור, בעל מטר, 1.74 לי), אמר
 קודם־ לו שמתאימות טוען סרטן. מזל
 — המים ממישפחת מזל בנות כל

 יכולות הן רק עקרב. או דגים סרטן,
 יכולה מרגיש. שהוא מה להרגיש

 מהמזלות בדיוק לא מישהי להיות
המים. למזלות זיקה רצויה אבל האלה,

 בהירת־עור, עם רציני לקשר מצפה
 גבוהה יותר לא מלאה, מטופחת, נשית,
מת המיטבח, איפה שיודעת ממנו,

 ובפוליטיקה, בפסיכולוגיה עניינת
 אותי שאלי כאן. קורה מה לה ואיכפת

).78/88( על ׳
★ ★ ★

 כמו לשרותכם בטלפון, רותי
.221017ב״ תמיד,

★ ★ ★

חיק־הטבע עד לה בא
 ובת שמונה לבן אם גרושה, היא

 מטר, 1.60 מאוד, נאה מעניינת, שנה,
 ולחיות קיבוצניק להכיר רוצה ,34 בת

 שרוצה עירונית היא בקיבוץ. איתו
שלה. הפינה את רוצה שקט,

 אמרה היא חיק־הטבע,״ על לי ״בא
 רפת של ריח רדינג. של העשן ״בלי לי,

 מוסיקה אוהבת היא לי." נעים וחציר
 על לנגן אוהבת — וג׳אז קלאסית —

 לחינוך יזכו שילדיה חושבת אקורדיון,
 היא בעיר. מאשר בקיבוץ יותר טוב

 שהבן שפת־הרחוב לשמע מתחלחלת
 35 בן להיות יכול אתה הביתה. מביא

).79/88( על אותי שאל נאה. ,40.עד
★ ★ ★

 לגן־עדן. מגיעות טובות ילדות
מקום. לכל מגיעות רעות ילדות

מוחלטת הבנה
 1.80 גובה ,29 בן קיבוצניק הוא

ובס במוסיקה בקריאה, מתעניין מטר,
 ראש בעלת מישהי לפגוש מצפה פורט,
 הבנה בינינו ו״שתהיה ויציבה, פתוח

).80/88(על אותי שאלי מוחלטת.״
★ ★ ★

יפהפיה שהיא אומרים
 ,45 בת חבר־לחיים. מחפשת היא

 מטר, 1.70 חתיכה, .35 נראית אבל
 אומרים ירוקות, עיניים אדמדם, שיער

 חם, בית מחפשת היא יפהפיה. שהיא לה
 וגם ושקטים, רגועים חיים מיסגרת,

 ילדים, ארבעה לה יש ולטייל. לבלות
מת אתה ועצמאים. גדולים כבר שהם
 עד וישר, טוב אדם אתה אם לה, אים
).81/88( על אותי שאל .50 גיל

★ ★ ★

 עד צפרדעים הרבה לנשק צריך
הנסיך. את שמוצאים

★ ★ ★

טוב! מזל
 שני על לכם סיפרתי שבועיים לפני
 ולא הזה, המדור דרך שהכירו הזוגות

 מה כך. על לי להודיע אפילו טרחו
 השבוע נחמדים. כולם לא לעשות,
 ששמעה זאת שלי, המקור אלי העביר
 פרטים מחברה, ששמעה שלה, מחברה
 היא להתחתן: שהחליט הזוג על נוספים
 הם ,42 בן מהנדס הוא ,40 בת מזכירה

 יש אחד ולכל הארץ במרכז מתגוררים
טוב: מול ילדים. שני

★ ★ ★
ולמאהבת לאשה מתנה
 יצא שלי ה״רינונים" מדור
 אז מקווה), אני (זמנית, לחופשה

 קטן: רינון לאיזה המקום כאן אולי
 מהמצליחנים. איש־עסקים, הוא

 לסוכנות נכנס הוא באחרונה
 לקנות רוצה שהוא ואמר סרצדס

 שה־ תנאים: בשני מכוניות, שתי
 וששתיהן מיידית, תהיה אספקה

 הצבע. ואותו הדגם מאותו יהיו
ל מיועדת אחת שמכונית התברר
 אמרו שלו. למאהבת השניה אשתו,

 אלף 130 עולה כזו מתנה שכל לי
שקל.

 משתחוות
מהצבא

ל עומדת היא שבועיים בעוד
 לא עדיין אבל מהצבא, השתחרר

 לעשות. רוצה היא מה לה ברור
 חיים, שיותר מה ברוד: אחד דבר
קור בארצות-הברית. טיול כולל
 במיפקדת הצבאי השרות את בילתה והיא ,21 בת אופיר, ורד לה אים

 חיל זה חיל־הים אופיר, סמלת לדברי המחשב. מסך מול חיל״היס,
 זיכרונות לה יהיו אבל מחיל-האוויר. יותר אף קשה מאוד, קשה

 היא המדים, את מחזירה שהיא לפני האחרון ברגע עכשיו, טובים.
למזכרת. הצטלמה,

אופיי ודד
למזנרח צילום
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