
1017/ גור העול□ #9^

ינאי אביגיל מאת
מאוזן

 );3(לגד שקרה הנם .1
ביסו המזכ״ל את קוברים .3

מ);5,4( דיות
);4(האזנה מבקש דוד מקלל .9

 );4( המשקה של סבוב עוד .10
);3(מוקדמת(ח) או טבעית .13

2724 תשבצופן כיתרון

);6(ווטסון! נו, .14
 במסדר מאמין אינו ביבר .15

)4,4(1
);4( במשק בה פגע קופידון .17
 );4(בא מקרוב לא זה חוקר .18
הכדור השאף חותם כיצד .20

 אריאלה ע"פ )4,4(אחריה?
דוידוביץ;

לאור פנים מסבירה ארץ .22
);5(השמועה על־פי חיה,

המת האבנים של שמואליק .24
);3( גלגלות

);4(לחפוי סכוי .25
 יותר לא אבל פתוח, בלב .26

);4(מדי
);5,2(בסכנה הכת עלון .28
).3(נכה שוטר .29

מאוגד:
);3(עלינו ירד הערבי .2
):4(לשתות יפסיק הידר .4
 מקבל וקצר, שנון מחזאי .5

)(ע״פ4מ4במטה?( שלמונים

.7

דוידוביץ). א.
 או 3,3( בבית־אל מחליקים

4,2;(
 בספרות אפורים צבעים אין

);4( ההשכלה
);5(ונזיר רב של בעיה .8
):3,4(ימ״ש בערר מת .9

בקטורה זעירא שירי ערב .11
)2;(

 עם המהדורה את פותחים .12
);6,3(הדרוש החית

 את ועזב מזימה רקם החנפן .16
 דוי־ א. על־פי )3,3,3( הבית

דוביץ);
 מחסדי נהנה לא שלמה .19

);6(אבישג
):5(העץ על צפים והוא היא .21
);4( האמנות סלוף .22
 היה ולא לשומאכר היה .23

);2(השם אל ביחס לדג׳יגאן
 של אכסניה על דרבנן חרם .24

);3(תורה לומדי
 לצלילי למחול הזמנה .27

).3(המחזמר

ת ילל האמת נ די ת ך כשלו ו׳לל ישראל מ גו ו צי ז  ו

רי מאת י ד ל ו מז י ל ד ד נ

:ר ספרי

ברפר^היי

״* 7־11־1 ד־ו 1̂1 ה ם/ ר־ץ 1̂ *י במד רפרא׳־ת "מאפיה

> הרדמה" ̂ "בל<

20,ב-ססס במוסקוה הרוסית בשפה הקרובים בחודשים לאור יוצאים עותקים. 0

ן או 5349.ת.ד בבאר־שבע בעברית הספרים את לרכוש ניתן  בטלפון להזמי

057-32245.
- מיוחדות הנחות -

לרות׳
י ח ח  הוא קופות הרבה יפה! תהיה ;

הביתה!" מביא
★ ★ ★ ן1ר

ת אהבה תי ת אמי יפה אכזוטי
 סטודנטית ,32 בת רווקה היא
 רזה, מטר, 1.73 שני, תואר לקראת
 לה אומרים ירוקת־עיניים, חטובה,

 גם היא מזה חוץ טוב. נראית שהיא
לא־שיגרתי. ראש בעלת מיוחדת,

אמיתי, קשר מחפשת )1/2726(
ו 35 בן גבר עם אמיתית, אהבה י

 באמת, טוב שנראה כזה נאה, יותר,
קשר רוצה כמוה, ואשר, מסודר,
★ ★ ★ יציני•

יופי גראית
אקדמאית, היא גם רווקה, עוד

 אמרה היא יופי, נראית היא .34 בת
שחר ספורטיבית, חתיכה, רזה, לי,

 אוהבת רגישה, חמה, גם היא חורת.
 פנוי, אקדמאי ומחפשת ילדים,
 לבנות שרוצה וחם, רגיש מסודר,

 ).2/2726(הוא אצלי מיספרה קשר.
★ ★ ★

 לקבלת בטלפון, רותי
 ולהכתבת הכותבים על מידע

 בטלפון עדיין מיכתבים,
221017*03.

★ ★ ★

שול קבלה ובי
אירו מוצא אקדמאי, ,42 בן הוא

 וב־ בקבלה בקי אינטליגנטי, פי,
ומו ספרות אוהב אסטרו־פיסיקה,

 חוש־ בעל חברותי, סולידי, סיקה,
 מחפש לבשל. גם אוהב הומור,
 אישיות בעלת טובת־לב, נשית,

 מכבדת בשיוויון, מאמינה מגוונת,
 לצדק שואפת בן־הזוג, פרטיות את

 מילים: בשתי או התחומים, בכל
 את ירושלמית. רצוי אשה־חברה.

ירוש ,27288 לת״ד לכתוב יכולה
 ).3/2726(על אותי לשאול או לים,
 אבל גובהו, מה לי לספר שכח הוא

 מהנמוכים. לא שהוא נדמה
★ ★ ★

 השדרן סיאס, יוסי של אמא
ש אומרת ג', רשת של הרווק

 יתחתן, כבר שהוא רוצה היא
 ״עקרת-בית, שהיא אשה עם

וש* אותו, שתבין צנועה בחורה

כרטיס
ביקור

,21 בת גר־גחום, סיגי
 באר־ ילידת מטר, 1.72 גובה
 כיום בצבא, נח״לאית שבע,

תל־אביבית.
 בחנות עבודה(זמנית}:

 למכשירי-כתיבה.
מתוכננים: לימודים

 יפה, פחות, נראית ,30 בת היא
 תימני, ממוצא חטובה, אכזוטית,

רוו מטר, 1.60 ארור, שחור שיער
רומנ טיפוס כמזכירה. עובדת קה,
 לצאת שאוהבת ביתית, בחורה טי,

למיסעדה. לסרט, פעם מדי
 לא נאה, פנוי, להכיר רוצה

ספורטי טיפוס מטר, 1.80מ־ פחות
 מאוד, נאה הופעה בעל כמוה, בי,

 הוא קרחת. בלי עודף־מישקל, בלי
אח בשנים ממנה צעיר להיות יכול
 לי יצא במיקרה .40 עד או דות,

 אז יפה, באמת והיא אותה, לראות
על אותי לשאול — קדימה

)4/ 2726!( ★ ★ ★
 מדי יותר יש האחרון בזמן

 הכלור. באספקת מים
★ ★ ★

אחרים שידוכים
ל החליטו אחר מדבר החברה

 מדור״שידו־ ולעשות בי התחרות
קטעים: שני הנה כים.

 חוש־ בעל ורגיש, עדין בחור •
ושי טיולים ספורט, אוהב הומור,

 מחפש הלילה, לתוך ארוכות חות
 להכיר שמעוניינת מתאימה בחורה

והילדים. אשתו את
 יוזמה, בעלת צעירה את אם •

ב במוסיקה, מתעניינת עשירה,
 יפה ספרות אוהבת ובקולנוע, ציור
 טסה את ימים כמה עוד בטח אז —

הביתה. מכאן
★ ★ ★

 להיות יותר כדאי בהחלט
 נאלצות שבחורות בעוד בחור.
 הבחורים בחורות, עם לצאת

 (עירית בחורות. עם יוצאים
לינור)

בר־נחום םיו.י
הסמויח שם על הכלבה

ביולוגיה. פיסיותרפיה,
 לבית־ להתקבל חלום:

לרפואה. ספר
 עד כדורסל, ספורט:

 בזמן במישחק, רגל שנקעה
הצבאי. השרות

לנהוג אוהבת גלגלים:

 המישפחתית(״אני בלאנצייה
חולת-הגה!״)

כלבה מטפחת חיות:
 ששמה גרמני, רועה מסיג

המכונית. על־שם לאנץ',
 את למצות חשוב: הכי

שאפשר. מה
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