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9.30וב־ 6.30ב־ 27.4 מוצאי־חג, ב׳, יום

 המשפחה בני לכל כרטיסיו מיד הבן
המשרדים וביתר - ״רוקוקו״ אצל

בלקין פרסום

 מכל שתשתחרר כדאי
ה הקטנות הבעיות

 ואינן אותן מטרידות
ב להתרכז לך מניחות
בא החשובים דברים

יו לך יועיל זה מת.
מא שאתה ממה תר

 בלתי-צפו- פגישה מין.
 נסיעה עימה תביא יה

 שתוצ- ונעימה, קצרה
תה אל נעימות. פחות תהיינה אותיה

לך. תוצע אשר נועזת הצעה לקבל ססי
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ממוש הפסקה לאחר
 לעצמך. חזרת כת,
ה השלווה את נצל

אתה ממנה יחסית
 את לקדם כדי נהנה

 פקח בעבודה. מעמדך
ועל שותפיך על עין

 ואל לך, הכפופים
 להם להעיר תהסס
 מתרשלים. הם כאשר

ליחסים תניח אל — הרומנטי במישור
אותך. להדאיג בבית קצת המתוחים

המש־ למריבות האשמה
נעו האחרונות פחתיות

 לא נסה בן. רק צה
 האדם שאינן לשכוח
 ולגלות בעולם, היחידי

 אל לזולתן. הבנה יותר
להתק ברצינות תתיחס

 הקרובים של הזעם פות
 היטב הקשב אלא אלין,
 לומר להס שינו למה

 סרטן, בת בעצמם. וםולטים שקטים מוחם
חברתן. של לעסקיה אפן את תתחבי אל

★  ★  ★

המשפחת הביקורים
מעו תהיה בהם יים
 טיר- עימם יביאו רב

 ארוך לטווח אן דה,
ב נהג לן. ישתלמו
 היטב והקשב סבלנות

 אל ממך. למבוגרים
 שלך על לעמוד תנסי

 תנאים. לו ולהתנות
להמ לו תניחי אם
תפ אל סבל. לך תגרמי עליך, לרכב שיך
יברח. לא הוא תקיפה, להיות חדי

★  ★  ★

3.

ו תיקפוץ אל סבלנות.
 הכל להשיג תנסה אל

 בשקט עבוד
 עליך המוטל
 זו ששיטה

 את
אתה

 בבת־אחת.
 את ועשה

 ותיווכח
 בעקבותיה תביא

עליהן התוצאות
ט 21 ס ו ג ז א ג
גדזסטויבר 22

 המגיעה פורמציה
בתולה, בת לפיה.

 להאמין הפסק חולס.
 לן, שמספרים מה לכל

 האיג־ את היטב ובחן
 פועל שאתה לפני אלין

לך. שיעזור אדם תפגשי

מאזניים
ר 23 ב מ ט פ ס  ־ ב

ר 22 ב ו ט ק ו א ב

 צעד כל לתכנן תפסיק
כן, כל רבה בקפדנות

 של מהצל לפחד והפסק '
 והעזה מקוריות עצמן.

 שתבאנה התכונות הן
 חשוב גילוי הצלחה. לן

 הקאר־ יאת לקדם עשוי
ש בתנאי שלן, יירה
 כיאות. אותו לנצל תדע

כ — הרומנטי במישור
אחרת, לליבה. להבין ותר  .שתשתדל דאי

חבל. וזה אחר. מישהו לה תחפש היא

 חושב? אתה מה להגיד מפחד אתה למה
 מאוחר יהיה זמן, מדי יותר תתאפק אס
 לתקן ולנסות עלין שטעיק מה לומר מדי
 להיות נסה היחסים. את

 קרובים אנשים עט כנה
אי איזה ותראה אלין
מאז בת תשתרר. דיליה

ל משהו עשי — ניים
 ה־ שלך. ההופעה מען
 והקילוגר־ מתקרב קייץ
 שצברת המיותרים מים

ביט את יערערו בחורף
 יכולה את העצמי. חונן
 התסרוקת את לשנות גם

 כדאי לא השבוע יותר. ורענן עליז למשהו
האדום. הצבע על ואופן פנים בשום להמר

★ ★ ★
 שהתחלת, כמו בדיוק להתנהג המשך
 זכור מצפה. אתה לה להערכה ותזכה

ל מקום בעולם שיש 1
 מוצלח מאדם יותר
 של ושהצלחתם אחד

 מזיקה אינה אחרים
חושג. שאתה כפי לך

— הרומנטי במישור
 אחריך לרוץ לה תן

 לה תתן ואל קצת,
 היא אם עליך. לרכב

לפגי לאחר ממשיכה
 לה תחבה אל — שות

 את ויגביר יעזור זה דקות. מעשר יותר
אותן. לכבד תתחיל ואף אליך, אהבתה

★ ★ ★

ס * * ׳

 מה כל לומר פירושו אין הגון אדם להיות
 ש־ רוצה אינן אם במיוחד חושב, שאתת
״ יתחילו לעבודה חברין
 הגיע רגליים. לן לשים
 על לעלות שתפסיק הזמן

אלי וששתייחס אנשים,
 בת ובהבנה. באהדה הם

 לשבת תפסיקי — קשת
 איננו הוא אם גם בבית.
חי לו הסוס על הנסין

 אותו להכיר נסי — כית
 שהוא ותגלי טוב, יותר
 מאשר נחמד ינתר בעצם
 סכנה — קשת בן זאת, לעומת לך. נדמה

להרע. רק כוונתה אשר מיועצת, לן צפוייה

★ ★ ★
 אן תתקלקל, לשבוע מתוכניותיך אחת

 אחרת, תבוא שבמקומה מפני נורא, לא
פחות. לא מוצלחת

 לא אותו ותיק, ידיד
 יביא רב, זמן פגשת
נעימה. הפתעה עימו

 השבוע — גדי בת
סוף־סוף. אותו, תפגשי

— כשורה תתנהגי אם
חש ליבו. את תכבשי

 מה כל על היטב בי
אומ או עושה שאתה

לן. ישתלם זה רת.
ב והשתמשי בהעזה לנהוג תהססי אל

יכזיבו. לא הם — שלן אינסטינקטים

★  ★  ★
 ל־ ■הגיעה השמועה אם שוב שתבדוק כראי

ב בטוח ■תהיה עד נכונה. אטנם אוזנין
 תעשה אל — נכונותה

 הטובים היחסים כלום.
 אלין קרוב אדם עם

 לשלווה ותזכה יימשכו
 — דלי בת חיכית. לה
 כטף, לבזבז תפחדי אל

ל לידידותין תניחי ואל
 ■־ האהבה בחיי הפריע

 סומכת שאת למרות לן.
 לגלות עלולה את עליהן,

 לן לשיט מנסות שחן
 בלתי־ הכנסה צפויה העסקים לאנשי רגל.

בגודלה. קטנה כי אם הקרוב, בעתיד צפוייה
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★  ★  ★
 מחכה אתה לו מכתב

הפ יביא רב זמן כבר
לנ למד נעימה. תעה

ה האפשרויות את צל
 ומה לפנין, פתוחות

 להבחין חשוב, שיותר
 בת הנכון. במועד בהן

 לב שימי — דגים
 את ושפרי למשפחתן,

 הקרובים עם היחסים
באח להתחשב לא תמשיכי אם אלין.
 מאוד. לן היקרה ידידות תפסידי רים,

 קני — זוטות על כסף לבזבז במקום
 חולמת. את עליו הגדול הדבר את לן

בהחלט. רגיל שבוע — הרומנטי במישור


