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 ריג־ פנוי אולם רישמית, נשוי ״אני
 גובה ,40 בן ״אני כותב. הוא שית,״

 אירופי, ממוצא הארץ, יליד מטר, 1.80
 עניין, ומבין חוש־הומור בעל אקדמאי,

שאיתי. לאשה טוב לעשות אוהב
 — טוב ראש עם ידידה ״מחפש

 לאהוב, כיף, של שעות ביחד להעביר
 חשוב זה גם כן, לשוחח. וגם להעריץ

 ״רותי, מסיים: והוא הקשר." להשלמת
 ההיענות היתה מה לך לספר מבטיח

 מצידך נחמד מבוקשי.״ את מצאתי ואם
 אפשר לדיווח. מצפה ואני אותי, לשתף
 ראשון־ ,422 ת״ר חיים, אליו: לכתוב
.75106 לציון

★ ★ ★
 חבר למישהי להכיר ניסה אחד

 אמר הוא שמן,״ קצת ״הוא שלו.
 והיא נחמד." נורא ״אבל לה,

 אף נחמד. שהוא בטח ״נו, אמרה:
לה לעצמו להרשות יכול לא אחד

 אנטיפט.״ וגם שמן גם יות
★ ★ ★

המון להעניק
 בדרום בנפרד, חיה ,36 בת יפה, היא
 ״אני חוש־הומור. אינטליגנטית, הארץ,

 לי. אמרה היא לבד,״ להיות רוצה־ לא
 טוב, לי שיעשה מישהו להכיר ״רוצה
 מאוד, נאה איש־שיחה, אותי, שיפנק

 גבר הראש, על שיער עם ושפם, זקן בלי
 מה חשוב. לא המישפחתי המצב מושך,

 בעיות יהיו שלא זה לי, חשוב שכן
 יש כי מישפחתיות, ומועקות כספיות

מבטיחה ובסוף משלי." מספיק לי

 אני בינינו, יידלק זה ״אט ):1/2693(
המון.״ להעניק יכולה

★ ★ ★

 אני כאשר מדריך־ירי: לי סיפר
ה של ההישגים את להגביר רוצה

 במיטווח״האימו- שלי תלמידים
 מוטיווציה, יותר להם לתת נים,
 תמונה להביא מהם מבקש אני

 סובלים, לא שהם מישהו של גדולה
 את מביאים הרוב עליו. לירות כדי

נשו נשים החותנת. של התמונה
 הצד, מן רומאן להן שיש אות

 של אשתו תמונת את מביאות
המאהב.

★ ★ ★

* ★ להיצמד בלי ב1ראה
 1.73 נשית, מאוד, נאה גרושה, היא

 עורכי־ במישרד בכירה מזכירה מטר,
 של בקוקטייל מעוניינת ,45 בת דין,

 סימפטיה חוש״הומור גובה, גבריות,
 ולהעניק, לקבל שיודע גבר ונדיבות.

 בלי להתקרב להיצמד, בלי לאהוב
מס .והיא נשמה. — בקיצור לפלוש.

 באותה בערך אני תדאג, ״אל יימת:
 ,1047 לת״ד אליה כתוב המתכונת.״

גבעתיים.
★ ★ ★

 לקחתי נהג־מונית: לי סיפר
 על איפור המון עם אחת, חתיכה
 לתל- מחוץ מקום לאיזה הפנים,
 שלה, המיקצוע מה שאלתי אביב.

 כאשר בפירסום. אני אמרה: והיא
 לה שאמתין ביקשה היא הגענו,
 שהיא בטוח הייתי שעה. במשך

 לוקח זה בדרך־כלל נערת־טלפון,
 שאלתי חזרה בנסיעה שעה. אצלן

 בפירסוסן שאת אמרת למה אותה:
 בפירסום, שאני בטח אמרה: והיא

בעיתונים. מודעות מפרסמת אני

אדרון שרי
במגירה ושירים הומור חוש

ת לאהוב היו נאהבת ;ל
 לבתי-עסק, הקשור בשטח אשת-מכירות ,28 אורון, שרי נתונים:

דבש. בצבע עיניים מטר, 1.70 חטובה, יפה,
 או אלגנטי לבוש משגע), לבן פרסי חתול לה (יש חיות אוהבת:

 פעם אף למכולת. הולכת כשאני טיפ-טופ(״גם טיפוח ספורט״אלגנט,
 פגשתי שלי הגדולה האהבה את פוגשים. מי את לדעת אי-אפשר

בסופר-מארקט.״)
 במגירה. רומנטיים שירים חוש־הומור, לוט יש

 אבל בכיוון, מתאמצת לא היא מישחק. כישרון לה: שיש חושבת
 לא. תגיד לא היא לה, יציעו אם

נאהבת. ולהיות לאהוב חשוב: הכי


