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לרות\
מישפטי רקע

 זה איך — אותי שואלים .תמיד
 מאמין לא אחד אף נשואה? לא שאת
 בת רווקה לי. אמרה היא לבד,' שאני

 ,1.70 נשית, טוב, נראית גאה, ,35
 דגים, מזל ירוקות, עיניים בהיר, שיער

 מישפטי, רקע נעלת נאמנות, עוסקת
 בנושא. ועובדת מישפסיס לימוד סיימה

 עם רציני קשר מחפשת )1/2666(
 אינטליגנטי, אותה, ישעמם שלא אדם

 העיקר כמוה. רומאנטיקן אסתטי, גבות
 אתה כזה, אתה ואם בנאדם, שתהיה

 היא בסוף מתכוונת. היא למה יודע בטח
 ותארים כסף אותי מעניץ אמרר״.לא
אקדמאים.'

★ ★ ★

לק לרשותכם, מזלסון חיתי
 הכותבים של הטלפון מיססר* בלת

 לשני או מיכתב, להכתבת או
 ב־ כתמיד - ביחד הדברים
.03־221017

* ★ ★

בגיריוו־ק בית
 מוכנה שתהיה מישהי מחפש ״אני
 אמר הוא בארצות־הבדית,״ איתי לחיות

 ננידיורק רבות שנים כבר חי .אני לי.
 בארץ, בית לי דש שם בית לי יש

כאן." או שם לחיות אם לבחור ואפשר
 אם דשמח לחופשה, לכאן הגיע הוא
 אם גם אבל קשר. איתו ליצור תזדרזי

 ישמח הוא אז כי נורא, לא תזדרזי, לא
(גו ממרחקים צילצול סמן־ לקבל

 יליד ,מכירות מנהל ,41 בן הוא ביינה).
 נשים נאת תימני, ממוצא הארץ

 גרוש אטרקטיבי, שהוא לו אומרות
.1.78 גובה טרי,
 לאמריקאית. נשוי היה )2/2666(
 ישר כן, והוא בחיים, היטב מסודר הוא

 רציני, לקשר רוצה, הוא אותך ואמיתי.
 ישרת ביתית נאמנה, נאה, נבונת
 רצד ,35 עד 25 בגיל הומור, חוש בעלת

 מעדיף הוא תימני. ממוצא ילדים, בלי
 אלמנה. ובסוף גרושה, אחר־כך רווקה,
 .אני נחמד: משהו לי אמר הוא לסיום
 לי ויש ומסוגל, רוצה מוכן, פנד,

הכל.״״ על קבלות

★ ★ ★

 הפ־ אמיר, מציץ ששמעתי קמע
 והרווק): הידוע(והמקסים ליליטט

ב מצלצל לבחורה, מגיע אחד
 מי אותו: שואלת היא אינטרקום.

 אומר והוא אלייי הגעת איך זהז
 שלד האינטרקום את קיבלתי לה:

מחבר.
★ ★ ★

באושר לא נשואה
 לה חסר באושר. לא נשואת היא
 גבר עם רצוי נפשי, גם יפת קשר בחיים

 אחד ריגשית, פנוי אבל נשוי, במצבה,
לאהוב. שיודע
 10 נראית אבל ,40ה־ בתחילת היא
 ),1.70(גבוהה נאת יותר, צעירה שנים

 אם לה מתאים אתה משכילה חושנית,
 צייר מדען, אינטלקטואל(.רופא, אתה
 חוש־ בעל ישר, גמור״), בסדר זה —

 שלה, כמו משוגע, קצת ראש עם הומור,
 40 בן הגדול, העולם איש אמנות, אוהב

).3/2666(על אותי שאל ומעלה

★ ★ ★

נורמלי שיהיה
 נאה, אקדמאית ילד, עם גרושה היא
לה שחסר מה .1.64,34 בת סוב, נראית

 רגיש, גבר עם רציני קשר זה בחיים
 חוש- בעל אינטליגנטי, אנושי, עדין,

 לא מוסיקת אוהב נמוד, לא הומור,
 לא רצוי ומעלת 30 בן מקשר, פוחד
 לי, אמרה היא נורמליז' ״שיהיה חוק.
 לא מזמן נורמלי? איזה מכירה .את

 על אותי שאל כזת" אחר פגשתי
)4/2666.(

★ ★ ★

בחלומות במו
 גרושה(אבל ודא וגם ,34 בת היא גם
 היא בעצת אקדמאית. היא וגם בלי)

 נורמלי, שמחפשת זאת של טובה חברה
 טלפון בשיחת עצמן על לי סיפרו והן

 לציין, חייבת אני שהיתת אחת, ארוכה
 אני הזמן, רוב צחקנו במיוחד. נחמדה

מה על זוכרת לא כבר
 בלד מאוד, גאה ודא )5/2666(אז
 הנמנים. במקומות מלאה ,1.63 נחת,

 כמו הכיפאת טוב(.על קשר רוצה היא
אינ ומעלה 30 בן עם בחלומות')

 רגיש, גאת חוש״הומור, בעל טליגנטי,
מארת

* ★ *
 ידידה לכם. אומרת אני חלם,

 לעירייה פנתה תל-אביבית, שלי,
 שלה לאיזור תווית-חנייה וביקשה

 שאזלו לה אמרה הפקידה ).1(
שא היא הזה. לאיזוד המדבקות

 והתשובה אעשה! מה אז לה:
 אל חניה, דו״חות תקבלי היתה:

 ובחודש אותם, תאספי תשלמי,
 אז - מזה וחוץ אותם, נבטל הבא
מדבקות. נקבל בבר

★ * ★

להתוות! לחוצה לא
 נאה (.אומרים נאה , נשית היא

 שמנה, לא בהיר, שאטני שיער מאוד"),
 בת בקרוב ,1.70 שחיפית לא גם אבל

ת ,37  חזקה אשה הרצליה. תושבת גננ
 לא וקינאה, תלות שונאת ועצמאית

בזה. אותך ורוצה באחרית נתמכת
להתחתן, לחוצה לא טוב, קשר רוצה

 מקווה הזה. במוסד מאמינה כל־כך לא
 כמוה, רמשני, לא שהוא אחד להכיר

ח יותר נכנס שלא חומרני, לא  לחיים מ
 הלבד את אחד לכל ״שיהיה השני. של

ח שלו,  היא סוב,״ יהיה שהביחד כ
 חום, יושר, גם לה חשובים אומרת.

וט ג׳אז, בעיקר מוסיקה, אוהבת עניין.
).6/2666( על אותי שאל יולים.

★ ★ ★

בלוגדו? בליינד־ד״ט
 שדת סולי מכר, השמע פגשתי

שנ מזה תל־אביבי, מיסעדן לשעבר
 נכנס הוא לא־מזמן בלונדון. חי תיים

 שותף להיות והפך לגביו, חדש, לעסק
 הלוג־ הסניף ומנהל שידוכים במישרד

 סופחמפואר, מישרד המישרד. של חני
 רמי־הרשמה, לירות-שטרליגג 2300

 רופאים, — מצליתנים של קליינטורה
רופ ואולי אגשי־עסקים. עורכי־דץ,

 שכחתי הלאה. יכן עורטת-דיז אות,
 השידוך הנשים. עושות מה לשאול

 .היא שדת• לפי האחרון, המוצלח
 שניהם סר, תואר בעל הוא ברונית

 לב־ ער מאוהבים ,50ה־ בסביבות
השמיים.'

 הלב עם עשיתי, מה תאמינו לא
 מישהי על לו סיפרתי ישר שלי. הטוב
 מסופחת אמיתית, ליידי מכירת שאני

 יהודי־ מצליחן דעתי שלפי וחכמה,
 לה(והיא שיתאים מה בדיוק זה בריטי

 הבטיח פרטית לש? סולי לו). תתאים
 שהיא אסרה מצידה, היא, לספל.

 בשדודהתעופה לבליינר־דייס מסכימה
לונדון. של
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