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עבורך. מאוד יפה חודש מתחיל הכל, בסך
 החתיכים חברתית. מבחינה תבלי בייחוד

 אפילו לך יקרה החורף. בעונת פורחים,
 אותך יעייפו שהם מדי, רב יהיה שהביקוש

 זה עבורך, לנשואים: תתפתה אל מוות. עד בפברואר 18 — בינואר 20
ולנזקים. — לעוגמת־נפש תגרום גבכם מאחרי רכילות לבצע. לא לתכנן, זמן

★ ★ ★
 כל־כד לא השבוע. מתחיל ממוצע חודש

 הן בת־דגיס, צרות, לך היו אם מעניין.
מברי פתרונות בלי השבוע. גם נמשכות

 הכיס על רק לא יעיק רציני ביזבוז קים.
 יכניסו אורחים מצב־הרוח. על גם אלא

מצב־רוחך. תשפר בהכנסותיך עלייה בדיפלומטיות. בהם נהג אבל לביתך. מבוכה
★ ★ ★

גמור, בסדר תוכניותך המוח. את תבלבל אל
יסב רק הרגע־שלפני־האחרון של ופיקפוקים

לבריאותך, דאג פנימיים. במאבקים אותך כו
 פשע זה בשקט שלשבת תחשוב אל ובהקדם.

 ההכרחית האקדמה זוהי לפעמים שיעמום: או
הוא־בן־קשת. אם שלך, הגדול הסיכוי הוא

★ ★ ★
 אל שיגרת־חייך. כל משתנה השבוע
 לזה זקוק הוא סעד, לו להגיש תהססי

ה מן בודד תהיה בךשור, אתה, נורא.
 עם לצרות לך יגרום זה בנפשך. רגיל,

 חודש בלבד. פרי־דימיונך חלקן הבריאות,
פורייה. אבל — מרובה תהיה העבודה התאפקות. של חודש להיות צריך זה,

★ ★ ★
ה מתחיל לכיסך הזורם רב כסף של חודש
 משהו תקבל כהרגלך, ביזבזת, אם שבוע.

חדשים, אופקים לך יפתח סוער רומן בתמורה.
 לך יגרמו בעבודה אינטריגות בת־תאומים.

מאוד־ נחמדה להיות תדעי לא אם כאב־ראש,
תוכניותיך. על כלל לדבר ולא
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תפשי אותו,בת־טלה: להרפתקה.
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בשקט׳ לתכנן תהססיאל שם. לאויבייך מאוד
★ ★ ★

 נצלי — לטיול לצאת הזדמנות לך יש אם
אופטי ויחזיר הרגעה לך יביא זה אותה.

 קל שיפור במקצת. שקפאה לגישתך מיות
 בלתי- הכנסה אושר. לך יגרום בבית

 בחיים מזל שיש להאמין לך תגרום צפוייה
השבוע. תחשבי, כך אם לחלוטין צודקת תהיי ואומנם, לצידך. ושהכוכבים
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 עלייה השבוע. מסתמן, במצבך נוסף שיפור

 צדדית הכנסה על ידיעות או במשכורת,
 צפי שני מצד מדאגותיך. חלק יחסלו רצינית

 מיד באה הסערה לאחר בן־זוגך. עם למריבות
ט 21 — ביולי 21 ס גו או  זהו בירח־דבש־מחודש. המלווה התפייסות ב

לפעם. מפעם קשוח, קצת להיות תדע אם — מאליהן נעלמות בעיות הרבה בו חודש
★ ★ ★

1סו נתונה
ט 22 ס גו או מבר 22 — ב בספט

 עשוי הוא הבא. שבת מיום מאוד הזהר
 חדשים ידידים צרורות. צרות לך לגרום

 ידידות ולך לך. יתגלו ובלתי־צפויים
 מרכ־ רק לך שיש שחשבת איפה טובות,

 ריקות: בידיים יבואו לא הם קנאיות. לות
שכן. היא התשובה לך. מגיע זה אם עצמך תשאלי אף לפעמים למתנה. צפו

★ ★ ★
כבעבר. חשוך הבל לא השבוע. התקדם, משהו

1 1 בענייני־כספים. עדיין להזהר יש זאת, עם ^ י 8
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לנצח. שלך שהוא תחשבי אל את, אותה.
קבא 22 בספטמבר 23  הוא שבת יום עבורך, גם עליו. לעבוד צריך טוברי

כחשוב. מתגלה מוזנח מכתב קלות. לתאונות שנוגע במה בייחוד מסוכן, תאריך

★ ★ ★

ה העבודה את קבל — אידיוט אתה אם
 למסע צא — לא אם לך. המוצעת נוספת

 בייחוד ביותר, המתאים השבוע זה קצר.
תתביישי ואל נועזת, היי השבוע. סוף

הקמ שהוא שמה לן להוכיח בר 22 נכןן< — וו טו  בנובמבר 22 ק
אליך. ורק אליך יתקשר הוא כך רק השפלה. שזוהי לך יגידו אחרות אם גם

★ ★ ★
 שריפה השבוע. מאש, — כמו מאש הזהרי

 אם עלייך. המאיימת העיקרית הסכנה היא
 הם אחרת עליהם, שמור — ילדים לך יש

 מלבד עצמם. את יסכנו וגם עניינים לך יעשו
כסף יפה, עולה הכל בו שבוע זהו זאת, בדצמבר 20 בנובמבר 23
בתבונה. מעשיכם ולכלכל ההזדמנויות, את לנצל שתדעו בתנאי — ובילויים אהבה

★ ★ ★

 גם ישבש הוא קרוב. או ידיד על אבל
 אישיות תוכניות יטשטש רוחך, מצב את

 בצידה. ופירות — רצינית עבודה אחרות.
 בלתי־ ילד זה יהיה השבוע, תלדי, אם

 בריאותך על שמור כביר. עתיד ובעל רגיל
פנים. הכוכבים לך יאירו — בידיך עובד אתה אם בקלות. דבר כל תקח ואל
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