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 )21 חומה; )20 אביון; )18 פי:
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 נכבד שבט )72 דפק; )70 בתורה;
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הב אליל )86 (ש״פ>; ישראלית
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 בסולם )58 נקישה; כלי )56 לים;
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 קורס בימים.אלה עושה ,32 בן הוא
 שיער מטר, 1.78 גובה במלונאות,

 נשוי, גם והוא נאה. שפם, קצר, שאטני
 עאינם דברים מחפש ״אני ילדים. בלי

 ״קצת לי. אמר הוא לי,״ שאין קיימים,
 התרגשויות — אותם להגדיר קשה

 אתה כאשר בלב, הזה הטיק אין, שכבר
מישהי. לפגוש הולך שאתה יודע

הני מוסר נגד דבר שום לי ״אין
 כאשר שקורה, מה זה אבל שואין,

 לא כשעוד מדי,׳ צעיר בגיל מתחתנים
 ־ טוב מה יודעים לא אנחנו מעוצבים.

 אני קשר. לקשור ממהרים וכבר לנו,
 מה לי לתת שיכולה זו את להכיר רוצה
על אותי שאלי מחפש״. שאני

. •־/״״״ * . 
אלכסיס כנח

 אחד איך מבין לא שהוא אמר אברי
 הולך הכי־טוב״, את להשיג ש״יכול כזה
ולדע הזאת", המפוארת ״הגרוטאה עם
 ולשתות בצרפת בייקב לבקר כמו זה תו
הספונג׳ה. של המים את

 זה אבל אברי, עם מסכימה לא אני
 שרציתי הנחמד הקטע כרגע. משנה לא

 שמעתי שבו שבשבוע הוא לכם לספר
קנ עשיתי אלכסיס, את משמיץ אותו
 אחד ומאחורי בתל־אביב, בשקם יות

שק מישהי ראיתי מדוכני־התמרוק׳׳ם
אותה. לי הזכירה צת

 לה שאמרה הראשונה לא אני לא,
 פעמים חמש לפחות לה קורה זה זה. את

להתק במקום אנשים, ולפעמים ביום,
 המקום על נתקעים לקופה, בתור דם

 ציפי לה קוראים מבטים. בה ונועצים
 בערך והיא ירוקות, עיניים לה יש עיני,

 לצפות אוהבת היא אלכסיס. של בגובה
 הלבוש סיגנון את אוהבת בשזשלת,

 היא כסף, הרבה לה היה ואם ההיא, של
לה. רומה יותר עוד נראית היתה

★ ★ ★

 היה שזה חושבת (אני גילעד אברי
 צה״ל בנלי שעבר בשבוע אמר הוא)

גילעד קולינס. לג׳ואן בקשר משהו

נשואה עדיי!
 אבל נשואה, עדיין אני זה ״בשלב

 הרבה עוד יימשך לא שזה הרגשה לי יש
 נעים, בקול בטלפון לי אמרה היא זמן,"
 נאה, ,41 בת צברית, היא נעים. מאוד

 איכותית, גובה, מטר 1.65 ירוקת־עין,
 אוהבת מאוד, אנושית אינטליגנטית,

 חופשי, מיקצוע בעלת ואתגרים, חיים
 ואם ותיאטרון, קלאסית מוסיקה אוהבת

כדבריה. ״מקסימים״, ילדים, לשני
 יפה לידידות להכיר, מעוניינת היא
 לשלה, דומה בסטאטוס גבר זה, בשלב

 רגיש, אינטליגנטי, גבוה, נאה(באמת),
 אתה וחוזק. אמינות איכות, המקרין

 אם ).2/2680( על אותי לשאול יכול
 על עונה אכן, שאתה, אותי תשכנע

 עליה), לשמור לה (הבטחתי הנתונים
בעבו שלה מיספר״הטלפון את תקבל

דה.
★ ★ ★

עיני ציפי
ב״שושלת״ וז1לצפ אוהבת

 גם תמיד, כמו בטלפון, רותי
ם להכתבת .221017 - מיכתגי

 הוא היום שבאותו כיוון אליה, התייחס
 אל־ של החדש שהמחזר בעיתון קרא

 ועשיר, יפה צעיר הוא ,55ה־ בת כסיס
.29 בן

* * * * • * * * • * ■ •■ אהבה ש •י
1בא

 אגד־ מאוד, מיוחד שם לה יש
הפי מה אותה תשאלו ואל לה,

 ההורים יודעת. לא ?;יא כי רוש,
מ יווני, הוא שהמקור לה אמרו
 ניר, אנדלה דורות. הרגה לפני

ב ותל־אביבית בעבר ירושלמית
 מאוד שאני זמרת, היא הווה,

עליה. ישמעו שעוד מקווה
 מטר, 1.66 חטובה, יפה, היא

 לא יפה היא - שהתרשמתי וכפי
 מאוד, חרוצה גם היא מבחוץ. רק

למ הצליחה היא קשה ובעבודה
 אריד-נגן, של הפקה בעצמה מן

 מילות את אלה. בימים היוצא
אס עבורה כתבה הראשון השיר

מים יש נקרא הוא שמיר. תר
ניר

״בינת״□. יבשים של־ .הסיס .

מאנדלה ביקשתי אהבה, על מרמזים הזה, במיקרה שמים, וכיוון כאן,
שורות. כמה לי לשיר
 מה כל בי והבשיל בשבילך, נתתי הפרי מיטב ״את ככה: הולך זה

ם. לו עובר הזמן, עובר לחינם. מתמהמה ואתה לך, שחיכה ת  בוא ס
 מן אלי בוא ומנוכר. בודד יושב אתה שם מוכר, הלא המידבר מן אלי

 שם היבשים, השדות מן אלי בוא כאן. מים יש כי והמוזר, השומם
המתישים." מהשדבים אלי בוא קשים, ימים רק עליך עוברים
 מצא-חן אסתר של הטכסט אבל ,נסחפת? שקצת יודעת אני טוב,
 ומקום מיכתבים, מדי ביותר הוצפתי לא השבוע גם מזה, וחוץ בעיניי,

 והיא הרומאנטי, בשטח אצלה קורה מה אנדלה את שאלתי בשפע. יש
 לא עוד אחד אף בינתיים, יבשים שלי ״המים השיר: ברוח לי, ענתה
לבאר.״ הגיע
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