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מקוסטה־ריקה
 מקוסטה־ריקה אליי צילצל הוא

 שנים 7 כבר שהוא סיפר הרחוקה,
 אבל לא-יהודיות, עם לו הולך שם.

 יהודיה, רוצה הוא רצינית למטרה
 רזה, נאה, ,29 בן ישראלית. רצוי
 ההלבשה, בענף מצליחן מטר, 1.79
חנויות. כמה בעל

ו לארץ, יגיע הוא יוני באמצע
 רזה, — אותך להכיר רוצה הוא

ער בעלת רצינית, נחמדה, חטובה,
 .26 גיל עד מעשנת, לא כים,

).1/2699( הוא אצלי מיספרו
★ ★ ★

לעי קושניר, (הבטלנים)אבי
 מאיבר אותו ששאלה תונאית

 ב־ מאיפה ״מתל-אביב״. הוא:
ו לדעת, רצתה היא תל״אביב,

 זה איפה יודעת את אמר: הוא
 בית־הח- מול אז בית״החיילז

צהו גבוהים בניינים יש ייל
 למעלה, פנטהאוז יש נכוו! בים,

 מהפנטהאוז אז עוקבת! את
שלי. הבית את לראות אפשר

★ ★ ★
אמיתית יפה

 אמיתית, יפה ,28 בת רווקה היא
אקד מטר, 1.68 חטובה, בלונדית,

 אם בתיבת־נוח, אותן ״רוצה מאית,
 מיק־ בעל או עורו־דיו, רופא, אתה
 פרטים אחר.״ מעניין חופשי צוע

 אם לך, לספר תשמח היא נוספים
 הוא מיספרה דרכי. אליה, תתקשר

)2/2699.(
★ ★ ★

 ב- עדיין בטלפון, רותי
מקו עייפה־משהו ,221017

 אינטליגנטית רמה בעלי לות
האומ להגדרה, ניתנת בלתי
 להכיר שאפשר לי אמרו רים:

 ראו לא הם לא, הזה. בטלפון
המדור. את מעולם

★ ★ ★
חתולים על מת

 שרמא־ נאה, ,38 בן גרוש הוא
 מת ת׳חיים, אוהב מטר, 1.73 נטי,
 ״אם ותשבצים. ספרים חתולים, על

או גם מעניינים האלו הנושאים
 ונתחיל ״צלצלי אומר, הוא תך,״

 תשבץ.״ בפיתרון
הפ את אליי שהעבירה ידידתו,

 מטריף, ש״הוא הוסיפה עליו, רטים
עו הכל הלב, כל עם אוהב פתוח,

 היא איך חם.״ איש הלב, מכל שה
ונש בעבר, איתו יצאה היא יודעת?

 על אותי שאלי טובה. חברה ארה
)3/2699.(

★ ★ ★

וחום רגישות
 רכיבה (טניס, ספורטיבית היא

 ,28 בת ריקודי־עם), סוסים, על
 ויש מאוד, חכמה מטר, 1.63 נאה,

 מעוניינת שימחת־חיים, הרבה לה
 עד רווק, או גרוש עם רציני בקשר

 רגישות חוכמה, המון מבקשת .40
אליה, שכותבים אוהבת היא וחום.

 אז בחזרה, לכתוב אוהבת גם והיא
 בת״ד היא לך, מתאים זה אס

.61176 רמת־אביב ,17655
★ ★ ★

משמעותי קשר
אינט מאוד, נאה אירופית, היא

 1.60 גובה ,36 בת גרושה ליגנטית,
 משמעותי בקשר מעוניינת מטר,

 פנימית איכות בעל אירופי גבר עם
 ,2978 לת״ד לה כתוב וחיצונית.

חולון.
★ ★ ★

שלום, לי: אמר בטלפון הקול
 זיהיתי. לא אותי! מזהה לא את

 בצרפתית! משהו לך שאשיר
 זאת לשיר. והתחיל הקול, שאל
 לא, ניחשתי. קזביאנקה! מיה
ני זה נעלב, קצת הקול, אמר
סרוסי. טים

★ ★ ★

אופציה יש
 מטר, 1.66 רזה, נאה, ,30 בן הוא
 בהליכי־גירושין (מיסחר), עצמאי

 עד מישהי למצוא רוצה אחד. פלוס
 מצב בכל בנאדם, שתהיה ,35 גיל

 לא זה אחד. פלוס אפשר מישפחתי,
 הוא מתחתנים, ארטו־טו של קשר
 יתפתח שזה אופציה יש אבל אמר,

 הוא אצלי מיספרו רציני. לקשר
)4/2699.(

★ ★ ★

 חיל-האוויר מבסיסי באחד
 הגדילו חוף־הים. לאורך צילמו

חו כלי״רכב ראו התמונה, את
 אוהל ראו עוד, הגדילו נה.

 בפוזה זוג ובפתח לרכב, צמוד
 על התמונה את תלו אינטימית.

 ״מיקום: וכתבו: לוח־המודעות,
גט- האם שאלה: ב...; חוף־הים

. ־!" . .

בפרצוף אנדוף
שעבר, בשבוע בעיתונים היה זה

 חברתו־ לדירת שפרץ ההוא על
 ידיה את קשר אותה, היכה לשעבר,

 אותה הטביע כמעט רגליה, ואת
 את לקח הוא אחר־כך באמבטיה.

 לי, השייכים והווידיאו, הטלוויזיה .
 לבית־ אותה והוביל לטענתו,

חולים.
שנה. חצי לפני אותה פגשתי

 שיטה על שאכתוב רצתה היא
 איך המציאה, שהיא ״פסיכולוגית״

בלו היא והרבה. מהר כסף, לעשות
שי טעון היה אפה רק נאה, נדית,
ני עשתה היא לפני־כן חודש פוץ.
 לה הכניס שהוא האגרוף באף. תוח

הני הלך האף. את לה הרס בפרצוף
תוח.

★ ★ ★

ספונטנית אקדמאית
 חוזר שידור אותי ביקשה היא

 צחת־ ,39 בת גרושה מיכתבה: של
 מטר, 1.65 וכחולת־עיניים, פנים

מי מחפשת ספונטנית, אקדמאית,
 פנוי, החושים, את לה שידליק שהו
 ישראלי משכיל, נאה, ,50ל־ 40 בין

 על אותי שאל מעשן. לא שורשי,
)5/2699.(


