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לרות׳
לפנק אוהבת

 גיזעית, תימניה רווקה, ,27 בת היא
 שהיא אומרים מטר, 1.70 מאוד, נאה

 בחברה בכירה כמזכירה עובדת חתיכה.
 וסרטים, ים אוהבת גדולה, תל־אביבית

 גם היא חברים. עם שקטים ערבים וגם
 סיבה צריכה רק והיא לפני* אוהבת

 ג׳תגון חגיגת לעשות כרי למסיבה
בבית. אצלה

 שמו, לא נאה, גבוה, רוצה היא אותך
 חם לב עם רומאנטי, רגיש, איכותי,

 ושיהיו אמיתי. — חשוב והכי ומבין,
 על אותי שאל רציניות. כוונות לך

)86/ 88.(

★ ★ ★

מחיפה קארייריסטית
 עם ״חיפאית שהיא לי אמרה היא
 ,28 בת רווקה, היא תל־אביבית". נשמה

 הפירסום, בענף עוסקת וחטובה, נאה
בעלי-חיים(מג אוהבת קארייריסטית,

 גבר להכיר רוצה קוקר־ספאנייל). דלת
אינטלק ,35 עד עצמאי, רצוי רציני,
 שאל ואוהב. מבין פתוה, אדם טואל,
).87/88(על אותי

★ ★ ★

כ החיפוש־אחרי״שלמות: חוד,
 הגבר את סוף־סוף תמצאי אשר

 עדיין הוא ש־(א) תגלי האידיאלי,
 (ב) האידיאלית. האשה את מחסש

 האשה עם התחתן הוא עתה זה
 מחפש הוא עכשיו (ג) האידיאלית.

האידיאלית. הפילגש את
★ ★ ★

לאהוב שאוהבת בתולה
 גובה ,30 בת חיפאית, רווקה עוד

 עצמאית, מלאה, נאה, מטר, 1.70
 מהזווית החיים את רואה בבנק, עוברת
 לא היא הנכונה הזווית (מהי הנכונה
 רציני שותף מחפשת היא לי). אמרה

 וגם רומאנטיקן להיות שיודע לחיים,
 מישפט לי אמרה היא בסיום מצחיקן.

 שאוהבת בתולה, מזל בת ״אני נחמד:
 מגיע שבאמת למישהו ולהעניק לאהוב

 כנראה והיא — על אותי שאל לו.״
).88/88( — מזל במיספר אצלי זכתה

★ ★ ★

גמיש טיפוס
 גרושה־ ,איכותית מאוד, נאה היא
 מבוססת בטיפוודיופי, עוסקת פלוס,
 ואהבו* חום להעניק יודעת למדי,

 על שיחות וריקודים, טיולים "אוהבת
 על מעידה קריאה. מעניינים, נושאים

 לא מאוד, גמיש טיפוס שהיא עצמה
 לא רצוי נאד* רוצה היא אותך עקשנית.

 אותי שאל איכותי. אמץ, פנוי, נמוך,
).89/88( על

★ ★ ★
 את לעצמו רשם לא עוד מישהו
 זה בטלפון? רווזי של המיסבר

.221017 עדיין

★ ★ ★

ספורטיבי טיפוס
 היום שולטות שנשים שמתכדלב

 בשיא־ לי, הכתיבה )90/88( במדור?
 ספורטיבי, טיפוס ,29 ״רווקה, הקיצור:
 מעוגיינת ומוסיקה, ריקודים אוהבת
 האוהב אינטליגנט, אתלטי, בבחור
 ניסיתי לא ומוסיקה.״ ריקודים חיים,

 כוח. לי אין לפרט. אותה לדובב
 תקבלו ככה לי, שתתנו מה — מעכשיו
בעיתון.

★י ★ ★

 להיות חייב חזן אס חזן שאלו
 ״מאוד־מאוד ענה: והוא נשוי,
 מה יודע לא נשוי לא נן־אדם רצוי.

 רווק לבכות. צריך וחזן צרות, זה
הנשמה." כל עם לבכות יבול לא

★ ★ ★

פרטית דירה
 נאה, ,29 בן ״בחור קצר: מיברק עוד

 פרטית דירה בעל מטר, 1.70 גובה
 יפה, בחורה להכיר מעוניץ בהרצליה,

 הוא רצינית.״ למטרה וחמודה, נחמדה
 השעות בץ רצוי ,052־550097 בטלפון

בערב. 9 עד 6
★ ★ ★

חמה אשה
 ונאה, פנוי ,50 כבן גבר הנך ״אם
 אשה לך ממתינה סוב, הכלכלי ומצבך

 שותף המחפשת יפה, נאמנה, חמה,
 היא ככה ומענגים," מעניינים לחיים

על אותי שאל בטלפון. לי הכתיבה

★ ׳,י״•׳■״
 אמרה קולט הצרפתיה הסופרת

אינטלי שהיא החושבת שאשה,
 זכויות לעצמה דורשת גנטית,

 אשה הגברים. של לאלה שוות
דורשת. לא אינטליגנטית

★ ★ ★

ענייני טיפוס
 הנה מברקיה. כמו מרגישה כבר אני

 טיפוס מורה, ,33 רווקה, אחד: עוד
 למטרה בחור להכיר מעוניינת ענייני,
 הוא אצלי מיספרה בלבד. רצינית

)92/88.(
★ ★ ★

 סיפורים מספיק לי יהיו שלא עד
 רינונים של שלם מדור לאכלס כרי

 כולנו), את שמייבש הזה, הקיץ זה (אולי
 המגיעים לרינונים הזה במדור אשתמש

 אסור בקיץ (הרי במיקרה אלי־
להתאמץ).

 במישרד־פיר- מישהי שאלתי
 ומה שלומה מה תל״אביבי סוס

 אמרה היא אז במישרד, נשמע
 יש אבל תודה, טוב, מרגישה שהיא

שבו לבבות של מגיבה שם להם
 לקופי־ שיין אחד שבור לב רים.

 .22 בן ליגור, אייל רייטר(רעיונאי)
 רקדנית עם נהדר רומאן לו היה
 הידועה הרקדנית של בתה יפה,
 יחד. גרו אפילו והם שיינפלד, רינה

 לתקופה ללונדון, עזבה היא עכשיו
 מדוכא מסתובב והוא ארוכה,

 יכול לא שהוא אומר במישרד,
בלילה. לישון

 עובד, עופר הוא השני השבור
 לא-מזמו שנסע בכיר, תקציבאי
 של הוריה את להכיר כדי לאירלנד,

 מה מספר לא הוא כאן. שהכיר זו
 התפוצץ, העניין אבל קרה, בדיוק

עצוב. הוא וגם לבד, חזר והוא
★ ★ ★

נפלא נראית
 גובה ,3 בן פלוס גרושה ,31 בת היא

 סימני גפלאר ״נראית מטר, 1.60
 לספר לה בא לא שלה, הם הקריאה

 היא אז וספרים, מוסיקה אוהבת שהיא
 עצמה היא הכל". ב״אוהבת מסתפקת

בספרות. עוסקת
 היא זמתמיר,״ מאז תל־אביבית ״אני
 לאלה שייכת ״ואני בטלפון, לי סיפרה
 העיר את לכבוש צורך להם שאין

א!.״ ולהיות בסערה
 ,16 בת הסתה שמאז לי אמרה היא
 השאלה מישהו, לה להכיר רצו כאשר

 הוא חכם? הוא היתה: שלה הראשונה
 עוד אותה עניין כך אחר שנים מצחיק?
 מאוד מקווה היא ליכודניק? הוא משהו:
).93/88(אצלי מיספרה לא. שאתה


