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 במראך קיצוני שינוי
 אולי יגרום החיצוני

 אופיך במעמדן. שינוי
 אותך דחה המרושל

 אנשים מחברת כה עד
 אם חפצת. שביקרם
 יימשך — ,בכן תמשיך

 מחלה הדברים. מצב
ל אותך תפיל קלה

תיא בפברואר. משכב
 ארוכה. די תקופה במיטה לשהות לץ
ב במיוחד מאושרת תהיה קשת בת

 היא רווקה היא אם אוגוסט. חודש
 תמצא היא נשואה היא אם תתחתן,

 צעירה. להרגיש לה שיגרום מאהב לה
להש עשוי קשת בני של הכלכלי מצבם

ההז את לנצל יידעו אם באפריל. תפר
 הם בדרכם, שתיקרינה הקטנות דמנויות
הכלכלי. מצבם את לשפר עשויים

ס
תאפ מרובה שאפתנות

תש בתחילת אנתך יין
תן ותזכה נה  בקידום או

 ההיפך העבודה; במקום
 הפרטיים. בחייך הגמור

ל הזמן מירב הקדשת
 לסיכסו־ תגרום עבודתך

 בת־זוגך. לבין בינך כים
ה מתח ירד כך בשל

 סיכסוכיס שלן. עבודה
 חיי ואת מנוחתן את יטרידו שכנים עם

 הראשונה. השנה במחצית שלן המשפחה
 על לרקוד שאי־אפשר להבין חייב גדי בן

כש הדבר לו יתברו בייחוד חתונות. כמה
ו ציבורי. במקום סקנדל לו תעשה מישהי
ת לשבת אותו תאלץ  ולפרוש מה זמן ביי

 זו שנה תהיה גדי לבת החברתיים. מהחיים
ומתונה. שלווה לכת, מרחיקי שינויים ללא

 לקחת לא לזכור נסה
 רבים בשינויים חלק
 הג׳וב אם גם מדי.
 אל עליך נמאס שלך

 אם ממנו. תסתלק
לה עשויים תתמיד,

 הרבה תפקיד לן ציע
 תום לפני מעניין. יותר

ה את תחגוג השנה
 של הנהדרות תוצאות

 אליך, קרוב אדם של השנה פעילותו
ה מפתיעה. בצורה בעסקים שהצליח

ל תזכי לגבייה. יקרה לא תהיה שנה
 ממנה בריאותך, צפויות. בלתי מתנות
 תשתפר הקודמת, השנה בסוף סבלת
 של וסערות-הרגשות דרמאטית, בצורה

 תמירה דלי בת יפוגו. שעברו החודשים
 נצ- בעיקבות בכותרות תזכה ושחורה

!בענוותנות לבשי כלשהי. בתחרות חון

מבול עצות, אובדת את
ל להתמכר ונוטה בלת,
 את לשפר כדי סמים
 זהירות הנפשי. מצבך

מ לן נשקפת סכנה —
 מן להשתחרר נסי הם.

 עלייך המעיקים הלחצים
 החברה שינוי על־ידי

ברא נמצאת. את בת
 לך צפויים השנה שית

תו יותר גלה שונים. במיבחנים כישלונות
 בת־ עם נקלעת אליו העדין במצב שייה
 אם רק הסבך מן לצאת עשוי אתה זוגן.

המבו לקולות תשמע ולא הססן תהיה לא
 שעבר בשיטות לסדרן המנסים. ממך, גרים

 שתרתיח ידיעה לך צפוייה הקלח. עליהן
את תשנה זו ידיעה השנה, בסוף דמד את
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ר ד ס ה ה  אודות סיפור הינו ,,
 דינמי פרסומאי - אנדרסץ אדי

 מבריק. סופר גם שהוא ומוכשר,
 מושפע אך לפלורנס נשוי אדי
כ גוון. הצעירה, מאהובתו מאד
 מאבד הוא בחייו הראשונה פעם
 את נוטש - בעצמו השליטה את

 - עבודתו ואת ביתו את אשתו,
 שכין וסתירות לניגודים קורבן

 אדי עכור לתשוקותיו. מצפונו
 ,43 ובגיל הסתיים. ככר ,,ההסדר
מתחילים... רק החיים
 השתוקקה שבאמת לנערה כוונתי לאהבה. הרעבה צעירה של טעמה מה שכחתי כבר כי ״גיליתי
 להכנם לבגידותי אפילו שהנחתי דומני לכלות. אני התאוויתי שאותה נערה פה, בכל אותי לטרוף

 שאף בשם, רק מאהבות פחות, לא מהוגן נערות של והרמון מהוגנת אשה של השיגרה לשיגרה.
 זו היתד, לא גוון אצל העיקרית הנקודה בענין. הטמונות לאפשרויות ערה היתד, לא מהן אחת

תר... הפגנתית או יותר תוקפנית יותר, נכונה היתד, שהיא  היא נפלא. דבר עשתה היא יו
 ומעולם מתי. או כיצד ידעת לא אך בה, לזכות עתיד שאתה ידעת ד,שיגרה. מתוך הכל הוציאה

לפני...״ כמו מידה באותה אחרי, בה, רציתי הסוף. מתי ידעת לא
ל״י. 12.— במקום ל״י 10.80 ההופעה לחודש מיוחד מחיר

מרגליות ראשית: הפצה
ת״א. ,2554 ת.ד. לאור, הוצאה ל״ביתך, שיק/המחאת־דואר בצירוף הזמנתך ושלח הקדם

י ו נ י — כתובת •
 •תבקש כתובתו תת לשגות המבקש מנוי

 על־טנת •רתש, שבועיים על־כך להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע
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