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מ בלתי״צפוייה מתנה
מ או משפחה קרוב
או קבלי קרוב. ידיד
כג לו והחזירי תה

מצ טלה, לן, מולו.
חוו מלא שבוע פה

 אותה פעולה יות.
במה בבר מתכנן אתה

____________ ה- תתבצע חודשים,
 רצונן. לשביעות שבוע

 ארובות. לנסיעות מתאים השבוע סוף
בן. שהצטבר המתח את יפיג גם זה

* * *

 תיכננת אותה נסיעה
השבנע, סנף לקראת
ש סיבנת בגלל תידחה

נו לא בך. תלויות אינן
 לך צפויות עוד רא.

 עיסקה רבות. נסיעות
שות הייתם בה גדולה,

לפועל. תצא לא פים,
 אם לכן, באשמתכם.

 להמשיך אתם מעונייניס
להת יהיה מלינם בחרתם, בו במיקצוע

רע. וייעשה ילך הכלכלי מצבכם אחרת אמץ.

★ ★ ★
ל הלקוייה בריאותן
 ותשתפר. תלן אחרונה

 לאמץ תעז אל אבל
 מדי. יותר עצמן את

 את תקלקל אחרת
 תאומה, לן, הכל.

 בן עם פגישה צפוייה
זו פגישה אריה. מזל

____________ חיין מהלן על תשפיע
העבו במקום בעתיד.

להת תצליחו אם התקדמות, צפויה דה
בדרככם. לשים שינסו מיכשול על גבר
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 את מערכים הם
במסירות עבוד

★ ★ ★
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ה בקאריירה הצלחה
 בחיי כישלון אישית.

 צדדי רומן המשפחה.
 התגלה ניהלת, אותו

לע ינסה הוא לבעלן.
ה לסדר כן על בור

 לא הוא אבל יום.
 מטריד הדבר יצליח.

 כועס הוא מוחו. את
 השבוע בסוף עליו.
 יבוא ואז בליבו, נקמה מחשבות יצופו

 לבינו. שבינן ביחסים הסופי המשבר
★ ★ ★

3

 מת זה חזקים! עצבים
השבנע. צריך שאתה

וחכה. אחוריך על שב
 מעל לקפוץ לא השתדל

 במה השתמש לקורקבן.
 תגיע אחרת לך, שיש

 תצא לא ממנו למצב
לשעת! חסוך בקלות.

ב עומדת היא כי צרה.
ה חכם, הוא ומי פתח. י־ •׳

ה מראים בתולה לך, הנולד. את רואה
רבים. ובילויים אהבה של שבוע כוכבים
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 במראה שחל השינוי
 לך יוסיף סרטנית, פניך,

 אם חברתית. מבחינה
 ה־ על לשמור ברצונך
 — החברתית .הצלחה

מר את לטפח המשיכי
 מצפת סרטן, אתה, אך.

מע מצד להכרת־תודה
 לך יתנו לא הס בידיך.
זה למרות אבל אותה.
בסבלנות. התאזר עבודתך.

הפירות. את תקצור ועוד

 תבוא — יתבטל ואם יתבטל, לא המסע
או גדולה עיסקה קוסמת. הבטחה במקומו

 לפועל. סוף־סוף תצא לבצע, החלטת תה
 רווחים תישא גם היא

 להשתמש נסה גדולים.
נו פעם שתרוויח בכסף
 אל בזהירות. אבל ספת,
 לסנוור להצלחה תתן

 צעד כל ושקול אותך
 את, אותו. ביצעת בטרם

ב עירני מאזניים, בת
הק כל את זה שבוע
____________ במישור שתיכננת. ניות

 צפוייה אומנם הרומנטי
האמי האהבה חולפת. היא אך הצלחה, לך

הוותיק. ידידך לך שמגלה זו רק היא תית

★ ★ ★

 ברגיל. רבה עבודה למדי. שיגרתי שבוע
 שטח יחסי״אנוש, פושרים. די אהבה חיי

 ישאו מצטיין, אתה בו
 מרחיקות- תוצאות

השבוע. לא אבל לבת.
 תהפון פושרת ידידות
לן, לוהטת. לאהבה

ה מנבאים עקרבית,
אה של שבוע כוכבים

או הסובבים מצד דה
 לנצל השתדלי תן.

 אן לטובתן. זו אהדה
ב זאת שתעשי רצוי • -

 את בן לא שאם ובטאקט. טעם טוב
משתועילי. יותר לעצמן להזיק עלולה

★ ★ ★

 שתדע בתנאי רק אבל בעבודה. התקדמות
 העבודה. במקום שלן הבוסים רוצים מה
 לדרישותיהם, תיכנע אס

ברי מצב נישכר. תצא
 משתפר. הלקוי, אותן

 עוד להיזהר המשך אבל
 בת את, ימים. כמה

 ליהנות השתדלי קשת,
 היא חדשה. מהיכרות

ל השתדלי לכן זמנית.
 במחיצתו. רגע כל נצל

או לשכוח מנסה אתה
 עולה הדבר אין אך תה

 שתסבול אחת תמצא היכן ובצדק. בידך.
וזהו. אליה חזור מצבי־רוחך? כל את

★ ★ ★

מש שהיא למרות אותן. אוהבת חיא
 ליבה הקשוחה, של התפקיד את חקת

מח לן. ורק לן שיין ״.
לפ עתידה קלה לה

תן קוד  לקראת או
 הימנע השבוע. סוף

 מהבית רבות מיציאות
 אתה בערבים. בעיקר

 ואז שוב לחלות יבול
בקלות. מזה תצא לא
ה מצפה לן גדי, בת

 לא-נור- הפתעה שבוע
 מאדם דווקא מלית.

 אינן מדוע לבלום. ציפית לא ממנו אשר
אותן. אוהבת היא שלן! לקטנה מאמין

★ ★ ★
ל ותיפרח תלך שגילית החדשה הידידות

לקל תוכלי לא תרצי, אם אף ניפלא. משהו
 דלי, בן אתה, אותה. קל

 ארוכה. לנסיעה התכונן
 לאישיותן. תוסיף היא
 לכיסך. גם תרצה, ואם

 לעבודה חבר של קינאה
 את לשבש תצליח לא

 ייכשלו סיכסוכיו דרכך.
דוו יתנו שלך והבוסים

עליו הג׳וב את לן קא
____________ עבר שחור חתול חלמת.

.ב והיחסים שניכם בין
 אן כן על מצטערים שניכם התקלקלו. ניכם

והודח. גבר היה בכן. להודות מתביישים

★ ★
 לקית בה קלה, מחלה

תע השבוע, בתחילת
אח להשאיר בלי בור
ה בחיי עקבות. ריה

 משבר חל שלן אהבה
תתגברי. עליו גם קטן.
 תדעי אם רק אבל
 פנקי להתנהג. אין

 להבין לו ותני אותו
 ויחיד האחד הוא כי

 לעזוב עלול עוד הוא אחרת בחיין.
תצ לא יבש. שבע צפוי דג, לן, אותן.

 בחיי ולא בעבודה לא דבר: בשום ליח
 להשקיע אלא ברירה לן אין המשפחה.
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