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ירוקות עיניים
 אני כאשר מעצמי מרוצה ״אני

 היא תלונות," לי אין במראה, מסתכלת
 מאוד, נאה להופעה פרט לי. אמרה
 ירוקות, עיניים גם לה יש כללי, באופן

 בעל חיים, שנות 38 גובה, מטר 1.68
ילדים. ושלושה לשעבר

 פרט רוצה, שהיא מה כל לה יש
 שיהיה, נחמד, איש עם רציני לקשר
 שיהיה שותף. חבר, אחר, דבר מכל יותר
 שאל נחמד. ייראה ושגם וחכם, טוב

).1/2679( על אותי
★ ★ ★

מצויץ כושר
 כ״איש עצמו את מגדיר ,42 בן הוא

 הופעה מטר), 1.93( גבוה פיננסים״,
 קרחת. ללא מיותר, שומן ללא נאה,

 בכושר נמצא שהוא עצמו על מעיד
 שימחת־ והרבה קורנת בריאות מצויין,

מעשן. אינו טיבעוני, הוא חיים.
 אסתטית, נשית, פנויה, אשה מחפש

 רק לא לדיאלוגים, ״חברה גם שתהיה
 בארצות־ שנים בילה הוא מושכת.״

 היא הישראלית שהאשה וטוען הברית,
הבחי מכל ביותר, המעולה מהאיכות

 את המחמאה, מן שנהנית אחרי אז נות.
 ).2/2679(על אותי לשאול יכולה

★ ★ ★
הטכס. של המיסתורין יש לכסף

זה. את עושים איך מספרים לא
★ ★ ★

שאיפות בעלת

 מטרה בעל משותף אירגון ״נקים
 כותבת היא מאוהבים,״ להיות אחת,

 מאיפה־שהוא, מוכר לי נשמע (והטכסט
 בעבר). אותו לי כתבה כבר היא אולי

 הפנוי ובזמן היחידים, הפועלים ״נהיה
 עם חברה נקים המנהלים. גם נהיה

 אבטלה נמנע חיובי. ומאזן שנתי מאגר
 אמון של תזכיר על נחתום מזו, זה

לזה.״ זה יפוי״כוח וניתן הררי,
 גבוה משכיל, נאה, אותך רוצה היא

תמ חוש־הומור. ובעל מטר) 1.77 (מעל
 תל־אביב ,22623 בת״ד אותה צא

היום טורח בכלל עוד מישהו .61226
★ ★ ★ לכתוב?

 נראה לא הוא בסושי־בר: נשמע
מי־יודע-מה.

 השאיר הוא רוצה, את מה טוב,
במיגרש־החנייה. שלו היופי את

★ ★ ★

לחתונה הזמנה
 לפחות זוגות ארבעה על יודעת אני

עלי שמעתי אבל חתי, בזכות שנוצרו
 משום־מה, הם, כי מיר־שניה, רק הם

 חשבו ולא לעצמם, הקליקים את שמרו
לדעת. לי שמגיע
אמי שימחה לי היתה השבוע אבל

 שאת מישהי אלי התקשרה כאשר תית
 היא שנה. כחצי לפני פירסמתי מיכתבה

 שענה אחד עם בפברואר, מתחתנת
 ,28 בני רווקים, שניהם שלה. למודעה

 הראשונה. מהדקה ביניהם עבר וזה
 לי, סיפרה היא עליי,״ כועס ״כשהוא

 למודעה!" אותך אחזיר אני אומר: ״הוא
 איזה לחתונה, הזמנה לי שולחת היא

אפר שלא ביקשה היא בינתיים שאלה.
 היא החתונה אחרי אבל שמה, את סם

 גם שם, רק לא לפירסום לי לתת תשמח
החתן־כלה. של תמונה

★ ★ ★

ששה צברית אחד, פלוס גרושה היא
 אבל 35 בת בחו״ל, רבות שנים תה

 אקדמי, תואר בעלת נאה, פחות, נראית
 ציבורי במוסד בכיר בתפקיד נושאת
שאי ובעלת נמרצת דינאמית, גדול,

אומ רבים. בתחומים ואמביציות פות
 וסימפטית, נחמדה שהיא עליה רים
בטלפון. לי נשמעה היא באמת, וכך,

ויצי חמה במיסגרת מעוניינת היא
 להעניק יודע אשר אמיתי, חבר עם בה

כלכ מבחינה מסורר משכיל, ולקבל.
 לה כתוב .45 עד 35 גיל בסביבות לית,

על אותי שאל או חולון, ,326 לת״ד
/3י 2679(• ★ ★ ★

 בעל״פה, יודע לא שעוד למי
 לקבלת לשירותכם בטלפון, רותי
- מיכתכים להכתבת או מידע

★ ★ ★ ־221017

חתונה ברי הריח
השבוע, מיכתבים של עודף לי אין

חתו עם התחלתי בשורה. עור הנה אז
בד שנה לפני להריון. עוברת ואני נה,
 צעיר גבר של מיכתב כאן התפרסם יוק

 אבל אותו, מעניינת לא שחתונה שאמר
 ילד. לו שיהיה זה רוצה באמת שהוא מה
 עד רץ הוא אליו שפנתה הראשונה אל

לה כדי לחיפה, צפונית מרוחק, איזור
 רצה לא הוא איתה זה, היה לא זה כיר.

ילה. לעשות
לי עד רץ הוא השניה הפניה אל

 כבר היא זה. בריוק היה וזה רושלים,
הש ראיתי. במו־עיניי החמישי. בחודש

 לתל־ עברה היא בינתיים. חסויים מות
 דואג הוא אבל בנפרד, גרים הם אביב,

 אולי יודע, מי ובסוף, בה. ומטפל לה
ילדים. ועוד חתונה, שם תהיה

ה5 מאזהבים להיות
 .£ רגישה, שברירית, נשית, נאה, היא

מש ,30 בת כמעט רווקה, מטר, 1.72
 כאב־ לי עשתה והיא אירופית, כילה,

 הבאה בפעם שלה. כתב־היד עם עיניים
טוב? אלי, צלצלי

 לקל מהמם, יופי לה יש
 49 בת הולנדית יאו״דן־ברק,

 עם בקריית־ביאליק, עכשיו גרה
 היא כי זמני, די באופן ידיד,
 למישפחתה, מתגעגעת מאוד

 בעיר רה
אמסטרדם.

ואך־דדברק־ קלאודיה
בלגן ובלי ס־לוונוה בלי

 גם מזלה את לנסות רוצה היתה והיא בהולוי, דוגמנית היתה היא
 מושלם. וגוף מטר .ג73 ירוקות, עיניים בלונדי, שיער לה יש כאן.

 ״יש כי יפה, הכי לא ובכלל בהולנד, במיוחד בולטת לא היא לדבריה,
 את בולטת. בהחלט היא כאן בלונדיות.״ והרוב יפות, הרבה שם

והבלגן. המילחמה את לא אבל אומרת, היא אוהבת, היא הישראלים
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