
 בך. בוגד לא הוא לא.
 עד מעוצבן רק הוא

ש כדאי לכן מוות.
 אחרת השבוע. תוותרי

 הבא, החודש יהי
 בבית. גיהינום ממש

 לא שתיכננתם המסע
 יתבשל ואם יתבטל,

הב במקומו תבוא —
 תקריות קוסמת. טחה

 בקטטה, להסתיים עלולות בלתי-צפויות
היזהר. התחתונה, על וידך אתה תצא בה

 לני־׳ השבוע המחכה סרטן, אתה, צעירים.
יבואו. לא הם — לחכות הפסק סים.

★  ★  ★
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 תזדקק ! חזקים עצבים
 על שב השבוע. להם

 מבחינה וחכה. אחוריך
שיג סתם — רומנטית

טו כפוי תהיה אל רה.
וקרוביך! לידידיך בה
מבוקשם, את להם תן

 יכביד זה אם אפילו
בת־ את, במיקצת. עליך
בסבלנות. המתיני שור,

 וכשיבוא יבוא. בוא — ציפית לו המאורע
לך. תזיק לא מנוחה קצת למאושרת. תהפכי

 החיים !לשונן נצור
 הלשון. ביד והמוות

 שעל־ידי חושב אתה
ב תמצא־חן פיטפוט

טו אתה הזולת. עיני
 אותך יחשבו הם עה.

מתרב נודניק לסתם
 אל לביאה, את רב.

חד למריבה תיכנסי
 לגרום יכול זה שה.

ל ביציאות הרבי לגבין. קטלני למשהו
לכולם. בחביבות שם והתנהגי בילויים

 ,מד מבצעת שאת ההתעמלות
 הרומן לעצלות. תיתפסי

 עם מנהלת את אותו
במ ייפסק. מבוגר, ידיד

 הרפת־ לך צפויות קומו
 בני־ עם רומנטיות קות

 פנקי המקסימים. גיליך.
 בן־ אתה, חברייך. את

הח בפני עומד עקרב,
 ביותר. חשובה לטה

ש לפני פעמיים שקול
כל החלטה מחל־ט אתה
שעליך הפירוש אין שהי.

ואל יום

#11
עקת

בהססנות. לנהוג
לאיש. הזיקה לא עוד זהירות אומרים, איך

 בשבוע גם תימשך ביחסיכם שחלה הפשרה
מש שיווי על לשמור תדע אם המתקרב.

 ש־ הצרות למרות קלך,
תו בת־זוגך, לך גורמת

אידי בחיים להמשיך כל
 התגבר זיקנה. עד אליים

 בלבוש הבא הפיתוי על
 אל חכה, זרה. בחורה
ב לא שום־דבר תמהר.

 יודע, שאתה כפי רח.
חר היא המהירות פרי
 מצפה לך בת־גדי, טה.

 לא־נור־ הפתעה השבוע
אל הכלכלי. בשטח מלית

 • בדצמבר 21
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ה את תעקמי
לצידך. קופידון הרומנטי במישור גם פרצוף,

★  ★  ★

★  ★  ★
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מ בלתי-צפוייה מתנה
 ציפית לא ממנו אדם

 תשמח דבר, לשום
 לאותו גמול אותך.

 לו. שמגיע כפי אדם
מת בן-זוגך אם גם

או אוהב הוא רעם,
 מיקרית פגישה תך.

לכאו חשובה ובלתי
 רגשות בך תעורר רה,

שנר החדשה הידידות ביותר. נעימים
ותפרח. תלך אריה מזל ובין בינך קמה

1101ה
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 לא תיכננת, תו
נוספים מסעות

 שאירע מסעיר מאורע
ל לגרום עלול בחייך,

ב מרחיקי־לכת שינויים
הת אותו מאבק יותר.
 אל ויחריף. ילך׳ חלת

 אוזו־ך אטום ! תוותר
 משמי־ דברי מלשמוע

 חשבון של בסופו ציך.
 בת־ המנצח! תהיה אתה

או־ ארוך מסע בתולה,
ייאוש. אל אך לפועל. יצא

$באופק. נרא־ם ומסעירים
★  ★  ★

 אבל ותשתפר. תלך הלקוייה בריאותך
 המחלה מדי. יותר עצמך את תאמץ אל

והפ — לחזור עלולה
חריפות. ביתר עם

ו בעלך בקול שימעי
 יום אפילו תבזבז* אל

 צפויים הפעם אחד.
ביותר. קשים ימים לך

לחסון. לך כדאי לכן
 השימלח אם אפילו

לן. קורצת החדשה
ב לבדך תטיילי אל

 אם אפילו — לילות
 לך תעזור לא ההססנות צעירה. את אין

לא. או כן : ולתמיד אחת להחליט עליך

!י!

ההזדמ את החמצת
 האחרונה הגדולה נות
 ולוא להתנהג, נסי —
בצורה הפעם, רק

★  ★  ★

אנושית. יותר קצת

הת בה בדרך המשיכי
 שבועיים. לפני חלת

 אל עצמך. על שימרי
 מאכליס לאכול תתפתי

 על שימרי משמינים.
 תוכלי עוד את דיאטה.

הי בסרט. תפקיד לקבל
המ מבוגר מאדם זהרי
מש אותך. לפתות נסה

ה־ עם קשרייך על רי

!וווזנייס
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 לרווקות קל דיכאון
מיש לנשואות. קשה

 אף- ייעלם. יקר הו
 עשוי אתה על״פי-כן

 בת-הזוג את למצוא
ה לחיפושיך הודות בקרוב, האידיאלית

ליופיין. דאגי בת-מאזניים, את, שבוע.

 - בספטמבר 2;
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 לך. יוסיף רק בעצמן, ביצעת אותו שינוי,
על הקפידי גיזרתך. על לשמור המשיכי

 :ספקן תהיה ואל כפוי־טובה תהיה אל
חתום ובקרוב. יבוא, המתנת לו הכסף

____-_____ ש״ למרות החוזה, על
תוצ אך קשים, תנאיו
 שוות העקיפות אותיו

 מריבה המאמץ. את
 תסבך קלה משפחתית

 העיסקיים ענייניך את
 בן־ אם גם והאישיים.

 פעם, מדי מתרעם זוגן
 לאהוב ממשיך הוא

 בן אותן. ורק אותן
 עדיין החורף קשת,

 קרירים. עדיין בעיקר והלילות חלף לא
כיאות. לבש כגיבור, עצמך תשים אל

קשת
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 שבן־זוגך מה כל עשי
 באמת הוא ממן. מבקש

 אחרת הרבה. דורש לא
כמו ומציאה יברח הוא

 בכל מוצאים לא הו
 לו לתת המשיכי יום.

 ה־ בשטח פעולה חופש
 זה אם אפילו רומנסטי,

 אל בבריאות. לן עולה
 אליך יחזור הוא דאגה,
הש הגזמת בן־דגים, אחה דבר. של בסופו

יס לא הם ידידיך. כלפי בהתנהגותך בוע
 דבר לכל רב. זמן משגעונותין לסבול כימו

 רק התכוון באמת הוא בת־דגים, גבול. יש
אליו. אדיבה היי כוונות. שום בלי לטובתך

.
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 אקסקלוסיבי
ש חד
״יצהר.״ מבית

סביון- סבת  יצהר, של החדש ־
 נפלאה הרגשה יום יום לך יעניק

 וזוהר. נעימות רעננות של
 ־סביוו־ - ולעדנה לנועם לריד.
 נריח המבושם התמרוקים סבוו

מעודו. פרחים

יצהר של ״סביון" נהדר ה


