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עמיחי איתן
מזיקים הדברת

 ם),וותיקנים(נ׳ןק להדברת מומחים
ובגרים, ספרים חרקי עץ, תולעי
 למניעת לארועים מיוחד עירפול

מעופפים. וחרקים יתושים ^ 4
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פילפר הרבה
 עם חכמה, ,1.62 נאה, ,28 בת היא
תכלי אמיתית, רגישה, פילפל, הרבה
 ובאנשים, בספרים קשור עיסוקה תית,

ותיאטרון. טיולים ספורט, אוהבת
 אדם רגיש, מאוד, חכם רוצה היא
 לא .40 עד 30 בגיל ועצמאי, מעוצב
 וילד שקט ביישן, אתה אם לה מפריע

בהר לה לכתוב מבקשת היא בנשמתך.
 .61176 תל־אביב ,17655 לת׳׳ד חבה
 על אותי שאל לכתוב, לך בא לא אם

)1/2669.(
★ ★ ★

בשטח עצמאי
 תל- כיום לשעבר, קיבוצניקית היא

 ,1.63 נשית, נאה, ,29 בת אביבית,
 שמנה, לא הנכונים, במקומות מלאה

 פתוחה, אחד, באף תלויה לא עצמאית,
 שימחת-חיים, הרבה לה יש חברותית.

 לפעמים,״ עצובים ש״כולנו למתת
כדבריה.
 שהוא גבר בנתת מחפשת היא

 מבין אסתטי, נאה, כמוה, תמאנטיקן
 לא בשטח, עצמאי טוב, ראש עניין,
 היא כי ומעלה, 35 בן קמצן, ולא מפונק

 בא בוגר צעיר ילדים. עם מסתדרת לא
 הרבה עם קשר מאוד לה חשוב בחשבון.

 מספיק פגשה כבר היא ויושר. אמון
 ).2/2669( על אותי שאל שקרנים.

★ * ★
דומה
גובר, לקים

 היתד. היא ,20 בת היתה כשהיא
 וכולם וירוקת־עיניים, בלונדית יפהפיה

 אז שהיתה למי רומה שהיא אמרו
כיום, נובק. קים גדולה, כוכבת־קולנוע

נובאק קים
,פעם של המציאות את .ישקף

 נשית יפה, עדיין היא אחרי, שנים 29
 אלגנטית, מטופחת, מושכת, מאוד,
 עדיין מגילה, שנים 10ב־ צעירה נראית

 לא ,1.60 ככה) נולדה (היא בלונדית
שמנה. ולא רזה

 מוסמכת אחות בלי, גרושה היא
יסו בצורה פיסול למדה במיקצועה,

 (אנגלית, שפות ארבע דוברת דית,
 יצאה היא ועברית). ספרדית צרפתית,
 גירושיה אחרי בחיים, למדי מסודרת
 היא טקסס. מדינת תושב מבעלה,
ומעוניינת ונסיעות, בילויים אוהבת

 מבוסס, ,58 עד 50 בן עם רציני בקשר
 מתעניין אשר איש־העולם־הגדול, רצוי

 קלאסית. ובמוסיקה בג׳אז באמנות,
 הסכימה, לא היא תמונה, ממנה ביקשתי

 קים של תמונה אמצא שאם אמרה אבל
 את ישקף יותר או פחות זה נובק,

 הוא אצלי מיספרה פעם. של המציאות
)3/2669.(

★ ★ ★

רופפים עצבים
 רותי של דרישה, נכון יותר בקשה,
 להכתיב רוצים אתם אם בטלפון:

 אתם מה שתיים או רקה תחשבו מיכתב,
 במיכתבים לעיין רצוי לומר. רוצים

 די, וכיוון. השראה ולקבל שהתפרסמו,
 לא האחרון. בזמן רופפים נעשו עצביי
 סתומים עילגים, עם לדבר יותר מוכנה
 לכל ו׳. בכיתה בית־הספר ועוזבי

.221017 עדיין הוא הטלפון האחרים,

★ ★ *

גירושי! בהליכי
 לא אני אבל אותי, עיצבן נורא הוא

 הוא בסיכוייו. לחבל לא כדי למה, אגיד
 עד נחמד, די אפילו בסדר, ממש נשמע

 הנה, לפוליטיקה. הקשור משהו שהעיר
דק. כל־כך לא רמז נתתי

 נמצא לשניים, אב ,31 בן הוא
 דרך (.בלי מתקדמים בהליכי־גירושין

 ורגש ומן לו יש .1.73 נאה, חזרה״),
 נאה, בחורה עם וטוב חדש לקשר

 אשר ילדים, ללא עדיף פנויה, נחמדה,
 מיספרו מוסיקה. לחיות, לבלות, אוהבת

).4/2669( הוא אצלי

★ ★ ★

בסו
סיאמית חתולה

 רומאנטיקה רגיש, מחפשת היא
 ,50 עד 40 בגיל ברות מאוד צעיר

 טבעת בלי חברה, ורוצה ציוד שאוהב
 רזה, לא נאה, בלונדית, היא וחוזה.

 חתולה של (.כמו ירוקות, עיניים ,1.57
חתו (.כמו פינוקים אוהבת סיאמית״ו

 גם היא לשרוט״). לא מבטיחה אבל לה,
 כבר לה ונמאס ותיקשורתית, חברותית

).5/2669( על אותי שאל לבד. להיות

★ ★ ★

 ההגדרה על שמע לא שעוד למי
 ״אין של ראשי״תיבות זה לאיידס:

סתם". דפיקות יותר

★ ★ ★

מאוד חמוד
 לי. הודיע הוא מסטוצים!" לי ״נשבר

 ושנונה. חטובה יפה, לך, מחכה ״אני
 שאני אומרים נאה. אקדמאי, ,29 בן אני

 לת״ד לכתוב יכולה את מאוד.״ חמוד
 על אותי לשאול או תל־אביב, ,17446
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לב! פתק
הש צילצלה הליכוד מטעם סוקרת

 אם לדעת רצתה היא דירתי. בדלת בוע
 שהיא ואחרי לה, אמרתי ומה. אצביע,
 שאלתי הזה, החשוב המידע את רשמה
תצביע. היא מה אותה

 הזאת והחביבה הצעירה הסטודנטית
 שאלתי לבן. פתק תשים שהיא אמרה
 שחיתות שיש מפני אמרה: והיא למה״
 אץ למעסיקים נאמנות המיפלגות. ככל
בשעה. שקלים חמישה רק כאן,


