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מקפידיםאנחנוהרציונל.אתהבנתיהזמןעם

ההחלטה.בלבוגמלהשכברמיאתרקלקבל
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$DN2$.משחזרת$DN2$בשבילך׳בחורלי׳ישאמרהשלי"חברה
,20בןשלה,דודבןשלתמונהליוהראתה
להדריךטסהשאניידעההיאבברוקלין.שחי
שעלוהציעהבפלורידההב"דשלקאמפבסאמר
חניהעשיתיוניפגש.בניו־יורקאעצורהדרך

תשעארכהשלנוהראשונההפגישהיומיים,של

יומייםאחריברידג׳.לברוקליןמתחתשעות

לאהםלשם.הגיעווהוריילפלורידההמשכתי
הטיסהלפניאבלהחופה,לפניהחתןאתהכירו

הבירורים".כלאתעשוהם

לשניים,ואם22בתכשהיאשנים,ארבעלפני
"רציתימשפחתי.לביקורארצהקפצההראל
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בניו־יורק.שליהחייםאתלבחוןהתחלתיהעמק
עמותהעלהראשונהבפעםשמעתימאחותי
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