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לריגושים זקוק
 על־הכי- אשה לי ויש נשוי, ״אני

טו בבית ״היחסים לי. אמר הוא פאק,׳׳
 אחרי נשחק הרומנטי החלק אבל בים,

 זקוק אני לעולם. יחזור ולא שנה, 19
 רומנטי, קשר מחפש הללו, לריגושים

 חופשי, אדם אני וחשוב. עמוק שיהיה
זמן.׳׳ הרבה כזה לקשר להקדיש ויכול

 מיקצוע בעל ,44 בן הוא )1/2685(
ספור בסדר, נראה מטר, 1.78 חופשי,

 לי — קרחת שמפריעה (״ולמי טיבי
 אוהב ניגודים: של איש הוא אין״).

 שירי את לשירי וגם דיסקו, מוסיקת
 בפאבים, לבלות אוהב ארץ־ישראל,

 להגנת־ החברה עם ברגל לטייל וגם
ל וגם רציניים ספרים לקרוא הטבע,
 מישהי לפגוש מצפה הוא סתם. פטפט
ומ 30 מעל רומנטית, בלב, פנויה אשר
.45ל־ תחת

★ ★ ★
 אומר הבדרן, גולדברג, ג׳ינג׳י

 להאריד שלא מייעץ הוא שלחבריו
 זרות, בחורות עם בשיחות״טלפון

בטל קולן המיקרים שברוב כיוון
נפ וכאשר פעמונים, כמו נשמע פון

 כנסיה. כמו נראות הן גשים
★ ★ ★

משותפת יצירה
 יוצא־ מיכתב עליי נפל השבוע גם
אינט ,31 בן נאה, אקדמאי הוא דופן.

 עם ילד להוליד יסכים אשר לקטואל,
התחיי ללא אבל בכך, המעוניינת אשה

 בדקות שם, יהיה הוא מצירו. בויות
 ומה המשותפת, היצירה של הראשונות

 העניין כבר זה — אחר־כך שיקרה
שלך.

 אמר הוא ילדים,״ מאוד אוהב ״אני
 אהיה לא כלכלית מבחינה ״אבל לי,

 מישפ־ להקים הקרובות בשנים מסוגל
 נחמדה נאה, היא הבחורה אם משלי. חח

 ביני טוב קשר וייווצר ואינטליגנטית,
 דמות לשמש עשוי בהחלט אני לבינה,

הת בלי שוב, אומר אני אבל, לילד, אב
הוא אצלי מיספרו כספיות.״ חייבויות

. י/־)2<״״ . .
ואני בעלי ריברט: ג׳ואן של קטע

משרוולים
ארוכים

לגב
חשוף

 זמן. המון כבר אהבה עשינו לא
 צריכה הייתי אז וגם שנים. שלוש

 עשה כשהוא מתחתיו להתגנב
. שכיבות-סמיכה.

★ ★ ★

הכל לו יש
—

 ן צעיר ,49 בן גרוש, רואה־חשבון, הוא
 הכל לו יש מטר. 1.72 גובה ברוחו,
מסו חמימה, בת־זוג רק חסרה בחיים,

 רציני. לקשר ,38 עד 28 בגיל נאה, רה,
).3/2685(על אותי שאלי

★ ★ ★

ראשון ממבט קליק
בהמש סידרה להיות הופך כבר זה
 סיפרתי שעבר שבשבוע זוכרים כים.
ש ־פלוס,40ה־ בת הנשואה על לכם

 למיסגרת, מחוץ רומנטי קשר חיפשה
והודי מכולם, התאכזבה אחדים, פגשה

להת לה גרמו הללו שהאכזבות לי עה
בבעלה? מחדש אהב

 כיוון השבוע קיבלה העלילה אז
 שהיא לי הודיעה שהיא למרות חדש:
 הסכימה היא ההיכרויות, מסיפור יצאה
 מה חדש. מחזר עם להיפגש זאת בכל
 לעצמה, חשבה היא להיות, יכול כבר

אכזבה. עוד מקסימום
 אביר״החלומות, הופיע הפעם אבל

 ועכשיו ראשון, ממבט קליק שם והיה
 היא הבעל? עם ומה רומאן. ביניהם יש

בורח. לא שהוא אומרת
★ ★ ★

בעבודתן שקוע
 היה עכשיו שעד רווק, ,42 בן רופא

 1.80 מזוקן, בעבודתו, בעיקר שקוע
חכ טוב, ראש עם מישהי מחפש מטר,

 הופעה בעלת עדינה, סימפאטית, מה,
 גם אותו מעניינות לרפואה, פרט נאה.

 אותי שאלי קלאסית. ומוסיקה ספרות
).4/2685(על

אדסידון מימי
ד אח ממנה מזריר׳ם מ ה  אוסי־ מימי היתה 16 גיל עד

 דתיה-אדוקה. ,26 בת כיום דון,
 חיה והיא משגיח־כשרות, שהיה לאב מארוקו, במארקש, נולדה היא

בשר בצניעות, לבושה כשהיא ואחיות, אחים 9 עוד עם בבאר-שבע
היום. כל ומתפללת מברכת ארוכים, וולים

 היא יותר, לה מתאימים החילוניים שהחיים החליטה היא כאשר
 הלכה היא לגמרי. שונה מימי צצה שנה חצי ותוך הסוף, עד הלכה

 שנה בילתה בחיל-האוויר, כחשטלאית-מטוסים שירתה לצבא,
 דרך- בגלל עליה, כעסו ההורים לתל-אביב. הגיעה ואחר-כף בקבע,
 עם השלימו לא פעם אף אבל הזמן, במשך התרגלו הם שבחרה. החיים

זה.
 היא שאותם בגדי-עור, בעיקר אופנה, ויוצרת מעצבת היא כיום
 פעם ולא שלה, בדגמים נפלא נראית היא אחר. בגד מכל יותר אוהבת
 של הסימון לעצמה. אותו ולוקחת הבגד, את ממנה מורידה לקוחה

 נכון הגב. באיזור בעיקר מחשופים, הרבה סכסי, צמוד, נשי, הוא מימי
 הבעיה לא כבר זו אבל גובה, משר 1.75ו־ חטוב גוף יש אחת לכל שלא

מימי. של




