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 ראשית: ובבן, מפוברק: לא המדור אם האחרון בזמן אותי שאלו מטומטמים כמה

 מכתבים של כאלה נוראיות ערימות לי יש כרגע שנית: אמיתיים. המכתבים כל לא.
 השתגעתי שלא לבסיף), יגיע, שתורכם יודעים שאתם, מקווה (ואני בתור שמחכים
מפוברקים. מכתבים עליהם להוסיף

 שכל שלי הכבוד מילת את לקבל יכולים אתם שקטים: להיות יכולים אתם אז
 אמיתי מכתב הוא הבאים, המדורים בכל ושיופיע זה, במדור שהופיע ומכתב מכתב

 אחוז. במאה לגמרי.
טוב: נרגעתםי בסדרו

יותר. קרים יהיו לא שלה הארוכים רפים
★ ★ ★

מוסיקה. ואוהב — קרבי חייל
בוגר״ ),1.80( וגבוה ושחום, ואתלטי,

ויפה. תיכון
)!5/1588( הוא זה וכל

★ ★
 אינה — תונחה עינוה שאין ״אהבה ©

אהבה.״
רבד.) (בראשית

★ ★ ★
איך וחתיכה. ירוקות עיניים עם בלונדית

זה?
 לא עצמי בטחון )6'/1588ל( לה, יש ואם

 בפרט להסתמך, מה על לה יש הרי נורמלי,
 (וגם חכמה שאני ש״טוענים טוענת כשהיא

מצב״ לפי רק שנונה אבל כך) טוענת אני
הרוח.״

★ ★ ★
מכ זה - השכוע מכתב לא זה
 היא עליו, תענה שלא ומי השנה, תב
משהו. או דבילית בטח
 גבוה מקסים, ירושלמי גבר הוא )7/1588(

 ללמוד לנסוע עמד הוא .23 בן ),1.87( מאד
 על ויתר הוא המלחמה בגלל אבל בחו״ל,
בארץ. ונשאר הנסיעה

נפצע. הוא ובמלחמה
בבית־החולים, שכב הוא חודשים שישה

 שהכל הדברים מטבע משם. יצא עכשיו ורק
בודד. קצת והוא השתנה,
ירושלמית, להכיר מעוניין הוא אז טוב,

ו ונאה. שקטה תרבותית, סטודנטית, רצוי
 פיקח גם הוא לכל שנוסף יודעות אתן אגב,
רגיל? לא חוש־הומור ובעל

 נאה, עוד וגם צעיר לרפואה, סטודנט שוב
הא בעיר באיטליה, לומד והוא לכך, נוסף
סיינה. עלי, הובה

 מה לחופשה, חוזר )1/1588( הקיץ אבל
 שתכתובנה, לאלה טובים סכויים שמבטיח

לא? כדאי, הדיסטנץ. בגלל תמונה. בצרוף
★ ★ ★

הסי בכל נמו אותי. עזב הוא בן. ״אהבתי
 בודדה בודדה. אני ומאז העצובים. פורים

ועצובה.
 בכליוך ומחכה המכתב, את שולחת ״אני
ב איישם האלמוני, אתה, למכתבך עיניים
ארץ.״

 ש־ ונכון כמובן. ,17 בת היא )2/1588(
מקסימה?

★ ★ ★

סטו ״סתם ולדבריו ורגיש, צנוע, הוא
וחצי." 23 ובן ב׳, שנה רגיל דנט

 סתם. אחת רוצה לא הוא אבל מרוצות?
הישנה.״ מהאסכולה ״בת מעדיף הוא
).3/1588( הכבוד כל

★ ★ ★

 מהותה יודע תקווה ללא האוהב ״רק •
אהבה.״ של

שילר) (פרידריך
★ ★ ★

ו לתיאטרון סטודנטית ״אני ).4/1588(
קרים.״ חורפים 20 עם אנגלית
 היתר ״ועל נאה, תמירה, היא מזה וחוץ

 ״פיקח, יהיה ש״הוא״ בתנאי ישפוט.״ הוא
הרבה.״ ויודע בעל־נשמה

שהחו־ הזמן שהגיע חושבת מצידי, ואני,

בי־ג־י. של הפרווה
 העניין שבלונדון הרי, יודעים אתם

 כל־כך לא הוא המינים חלוקת של הזה
 כשהחזה חיצונית. מבחינה גם מדוייק.

בחו להיות אמור זה — שטוח זה של
זה — ארוך זה של וכשהשיער רה,

באלה. וכיוצא בתור.
 די לא כבר זה תלתלים גם אבל
באנ חלוצים כמה התחילו לכן משכנע.

 הגבריות. בשביל מחצאיות, ללבוש גליה
לאז יפה,

 הכי החידוש הכל. לא עוד זה גם אבל
 של חדשה הכי הלהקה הוא אחרון

לוב כבר הם חדשים) (שלושה לונדון:
 חמודים, כאלה, נשיים פרווה מעילי שים
הלאה. יבוא מה יודע ומי

מענ שם גם יש הזאת ללהקה :ואגב
 הטוענים יש אבל בי־ג׳י. להקת יין:

מי. יודעים אתם שם על לא שזה

 בדרך לידי התגלגלה ש״התמונה כותב אתה
ב נתלשה והתמונה היות למדי.״ מיקרית

 מה מעניין כלשהי, תעודה מתוך בירור
 פעם, לי תסביר הזאת. הסיקרית הדרן היתה

טוב? בהזדמנות.

תמונה: שמצא חייל הנה
.״.  המלבב, והחיוך שבעיניים, האושר .

הת אם יודע איני תשומת־ליבי. את משכו
 לראות הרצון אולם ישנה, או חדשה מונה

הכריע.״ — האובייקט את
אחד: דבר רק זה אותי, שמעניין מה

 מדי יותר תסמוך אל
 יום הוא ד׳: יום על

 לבני־מזלדלי. בלתי־יציב
 בך, תתעניין לא היא

 לא שזה דע אבל השבוע:
 ונשך המתן סוף־פסוק.

 תחשבי אל בשרך. את
 הוא קר, כל־כך שהוא!

 כליות מחלת מנומנם.
 ברגישים, לפגוע עשוייה
 מפח־נפש, תגרום מוגזמת עיקשות השבוע.

קטנה. מתנה שקבעת. מהדרך אותך תסיט

★ ★

בהת יגבר, שלך המרץ
 טוב לא ד' יום מדה.

 טוב פחות עוד לבריאות,
תג אל חדשים. לעסקים

 עין ופקח בתוכניות, זים
 נאה מסיבה שותפיך. על

לפ לן תאפשר ו׳ ביום
להכי שרצית איש גוש
 עשוי הוא מקרוב רו.•

 בניגוד לקסום, או לאכזב
 רע לנשואות, טוב פורה. שבוע זהו לצפוי.

רצינית. לא* הצננת אספירין. קח לרווקות.

★ ★ ★

הת בו העולה הקו
 שעבר, בשבוע חלת,

 מי״ גם ויתמיד, ימשיך
ה ויתר חושי״העצבים,

 אס- ייעלמו, חוליים
 תצפה אל אט-אש. כי

ב אתה בקר לביקור,
 תחמיץ אחרת : עצמך

כ אחת, הזדמנות עוד
 יזמן א׳ יום בעבר. מו
או קח תיחפז, אל כלכלית. הזדמנות לך
כלשהן. ערבויות לך יש אם רק תי!

★ ★ ★

שכח? שהוא חשבת
ה מכל שנפטרת חשבת
 עיקשות שטויות. עניין?

מצוייר, שלך כמו כזו
תר אל אחרים. אצל גם
 בני־מזל עם בפגישות בה

 המריבה השבוע. טלה,
 שעבר מהשבוע הקלה

ר למשהו תתפתח לא
מילד, או כוסית, ציני.

 פגי- אי־ההבנות. את יסלקו טובה, טלפונית
 אלא לך רק לא ברכה תצמיח שת־עסקים
צער. לך יגרום מרחוק מכתב לאהוביך.

★ ★ ★

לש מסוגל אינן מדוע
 את ולבנות בשקט, בת
 הנה,שוב שהתחלת? מה

 במא״ מחבל אתה פעם
 מזל־תאומים! בן מצן,
יו העזה רק שכן, כיוון

 לך תאפשר גדולה תר
ה על העניין את לסיים

 הזהר יותר. הטוב צד
 חשמל, מתאונות־עבודה:

 השבוע. בריאותן, את מסכן במיוחד,
 על שמרי לידיים. עצמך קחי בת־תאוסים:

קרובה. נסיעה על חשוב ונקיונן. הופעתן

★ ★ ★
 לבכות טעם אין לא.
 אתה שנשפך. חלב על

ל שיש להבין מתחיל
 שנראו בדברים התמיד

ושלפע ארעיים, לך
 להיות יודע אתה מים
ש״ מכפי קשה יותר

 מעודד די זה שיערת.
אותך. ומעצב אותך

ל לכל, מעל תתן, אל
 על לוותר כדי תירוץ לך לשמש זה עצב

 יזרום וצפוי בלתי-צפוי כסף תוכניותיך.
לבסוף. תפוג, העצבנות השבוע. אלין,

★ ★ ★

הכ על היטב שמרי
 מיל תבזבזי ואל נסותיך,
 מתחדדים החודש מיותר.

ב הפינאנסיים, העניינים
 הזה. השבוע מסוף ייחוד

 לך תתן חטופה פגישה
 הרפתקת־אהבים. לטעום

ות תקודד, תיהנה, אתה
 זכרון לפעמים אך פסיד.
כש התמדה. על עדיף

לנצרכים. נדיבה, ביד חן מזל־גדי. בבני מדובר

★
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הא בזמן בך, שאחזו ושאט־חנפש הדיכאון
 דמות או ידידה לשיא. השבוע יגיעו חרון,
ב תסבול קרובה נשית

 עוול לא על כן, של
 תזהר, לא אס בכפה.

 גם לך תקלקל אתה
 טובות, הזדמנויות כמה
לנ למישהי תגרום ואף
נ זאת, לעומת בן. קום
נהד הפתעות לך כונו
 הפינאנסי: בתחום רות
ב זורם בלתי־צפוי כסף

 משתיית הזהר שפע.
 לחשוש! לך אין מדבקות. וממחלות מופרזת

החזק. הוא אתה מדומה. ידיד של מהתנכלות

★ ★ ★
 ? כן לא איתה, כך על לדון יכולת באמת,

 מחליט שאתה לפני תדע, שהיא מוטב
המשו לדברים בקשר
 מסיבה לשניכם. תפים
ב הנוח המקום אינה
 חופ- את לבלות יותר

תפ :השבוע שותיך,
 אלה כל את בה גוש

בעצם, רצית, שמהם
 לך יש אם להתחמק.

 להגיע נסה — בעיות
בהחלט, זמני לפיתרון
ה היום. לסדר ולעבור

 מתנה בזאת. תיווכח מאליו, יסתדר כל
תן תחייב יקרה כסף. ולהוציא להגיב או

 זה התחלת בו מיפעל !ביותר יוצר שבוע
תן יביא מזמן,  על או

 חדשה. תקופה של סף
 רק לא לך תביא היא

 תהילה ישירה, ברכה
היכרו גם אלא וכסף,

מ ולפנים חדשות. יות
 הש- לפי הדין, שורת
 עם פגישה — קפתך
 בחייך, השליט האיש

 אם הקרובים. בחודשים
 להתייחס תצליחי גם

 תקבלי — ולשגיאותיו למחדלייך בהומור
 הרבה- לשבועות המוביל מושלם שבוע
תפגעי, — אחרת טובים. יותר הרבה

★  ★

 על אסון. אף ואולי תאונה, תמנע זהירות
 אתה כלשהי. בדרך לנקוט תמהר אל כן,

זרי״הדפנד, על לנוח יכול
 תירי בת־קשתים: שלך.

ו בזהירות, חיצייך את
דב תכתבי אל בעיקר׳

או לסבך שיכולים רים
כר, אינה ידידתו תך.

חו שאת כפי ידידותית
— פחות ועוד שבת,

הסוב אלה שומרת־סוד.
 חייבים בלב מפגמים לים

זה, שבוע כי להיזהר:
 לחולי־ מסוכנים הזה, החודש כל ולמעשה

מעוננים. בבקרים ממיפגשים גם היזהרו לב.
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★ ★ ★

 רעה, לא הכנסה מפוארת, פגישה סוף־סוף!
 של מצירו התחייבות

 חשוב בעניין לעזור ידיד
יפ מוחך גם מאוד. עד
 ב־ טוב, יותר הרבה על

 השבוע. בתחילת יחוד
 ה׳ ד׳, ג׳, ימי את נצל
 תיכנונים להחלטות, ו־ו׳

תר אם אבל וסיכומים.
במזי מזימה לסכל צה
 תהיה אתה רק — מה

 לו קני בת־גדי: הטובל.
 להיות שכדאי שבוע זהו כרצונו. ועשי מתנה

 (סגיטר־ גדי שלן. הכי בלאו הוא רכה: בו
ול אלין, קרוב נמצא (סטורן) שבתאי. יוס):

בכל. הכל על להמר יכולים אתם החודש כן


