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 חולמות אחרות נערות שבו גיל ך■
יום־ לטלילה יש חלומותיהם, נסיו על

וחצי. שנתיים בן ילד 20ה־ בת פי
בחברי מתפארות אחרות נערות בו בגיל

המש בעל יוספי לטלילה יש החיילים, הם
חובה. בשירות בצבא רת

 לנערות הכוכבים משמשים בו ובגיל
 מהוים הם רומנטי, לבילוי רקע אחרות

 היחיד, הקריאה ספר את יוספי טלילה עבור
עולם. רזי כל את בפניה הפותח

המק האסטרולוגית היא יוספי טלילה כי
היא ישראל. של ביותר הצעירה צועית

20ה־ בת יוספי טלילה
האסטרולוגית היא

בארץ ביותר הצעירה
 או בתואריהם אנשים אל מתיחסת אינה

 נולדו. בו המזל בכינוי אלא בשמותיהם
 הזה״, ״העקרב קוראת היא ראובן לבנה

 ולידי־ אהובי״ ״קשת קוראת היא לבעלה
 יקירי,״. ״דלי בנוסח כותבת היא דיה

 אינם הם חדשים אנשים מכירה כשהיא
 ״אתה בפניה. עצמם את להציג צריכים
 אחרי לבן־שיחה אומרת היא ?״ נכון סרטן,

 מיד לספר וממשיכה היכרות, רגעי כמה
 מיחושיו את בעיותיו, את המופתע לאיש
 יום אוכל אינו ילדה אם תכונותיו. ואת

חפי שתי של תוכנן את רק ולועס תמים
 ככל מתרגשת אינה היא סוכריות, סות
 לעשות?״ אפשר מה עקרב, ״הוא אחרת. אם

 ואינה מאמינה אינה היא אומרת• היא
 בשמיים. כבר וחתום נגזר הכל מקוה.

הכוכבים. במסלולי
̂ו ז  הבלונדי השיער בעלת היפהפיה, לילה ן/*

מא והתוהות־כמעט, החומות והעיניים
 שגזרו עצמם הכוכבים אלה היו כי מינה
 הייתי ״תמיד בהם. זמנה כל לעסוק עליה

 כבר 14 ״בגיל אומרת, היא יוצאת־דופן,״
באנג הורוסקופים של קטן בספר נתקלתי

 כיון לרוחי, המתאים נושא שזה ראיתי לית.
 הדברים את בדקתי דלי. במזל שנולדתי
 נכון. שזה וראיתי מכרי לגבי בספר שנאמרו
הכוכבים.״ לעבודת להתמסר החלטתי

הנמ במיסגרת שלה. ההורוסקופים ליד טלילהטלילה של המזלות
האסטרולו מסכמת אלה עמודים בתחתית צאת

 המזלות. משנים־עשר אחד כל לבני לדעתה האופייניות התכונות את והחיננית הצעירה גית
היא. אומרת דומיננטיות,״ הן אך המדובר, לבן־המזל יהיו דווקא אלה שתכונות הכרח ״אין

טלה מזל

 אנשים הם זה מזל בני
 ובעלי מרץ מלאי פעלתנים,

 כלל בדרך מנהיגות. כושר
 יש יזמה. ובעלי אמיצים הס׳
 בראשיהם להפגע נטית להם

 לראות אפשר כלל ובדרך
 עם טלה מזל בני הרבה

נו הם הפנים. על צלקות
ורוגז־ תוקפנים להיות טים

שור מזל

דיין משה

פורוש הרב
 לוקחים הס לעיתים נים.
 הרבה משימות עצמם על

נשק לכן כוחם, מכפי יותר
התמו של סכנה להם פת

 התמוטטות או גופנית טטות
 על מקפידים הס עצבים.

נמ זה מזל בני על ההופעה.
 מנחם הרב ידין, יגאל נים:

 ליאו־ צ׳פלין, צ׳רלי פורוש,
 ויוהאן וינצ׳י דה נרדו

באך. סבסטיאן

 בבני הבולטות התכונות
 מתמידים, היותם הן שור

נר הס ורכושנים. יציבים
 אבל ושלוים, סולידים אים
מתפר כשהם מסוכנים הם

של ההתבטאות כושר צים.
 טוב אך בעל־פה חלש הם

 מזל בנות הנשים בכתב.
 יפות, כלל בדרך הן זה
 מהירה. תפיסה" להן אין אן

 ולשאר למוסיקה נטייה מגלים
נמ רבים זמרים האמנויות.

 בדרן זה. מזל בני על נים
המצי טיפוסים אלה כלל
 צנועה מטרה לעצמם בים

 בעיקר משיגים הם אותם
 בני על ההתמדה. בכוח

 ויליאם נמנים שור מזל
 פרויד, זיגמונד שקספיר,
 דיין משח ביקל, תיאודור

מאיר. וגולדה

מאימים מזל

אינטלי הוא זה מזל בן
אינ מעביר מבריק, גנטי,

מת הוא לכן טוב. פורמציה
הר העתונות, למקצוע אים
 התיקשורח אמצעי או דיו

להתב יודעים הם האחרים.
 מהירי בכתב, בעיקר טא,

 להתרוצץ, אוהבים תפיסה,
 בעניניהס ומתענינים פקחים

למח נוטים הם אחרים. של
וזרו כתפיים ריאות, לות

 אינם קלי־דעת, הס עות.
 ולשום אחד לאף נאמנים

 יודעים הם בעולם. דבר
לעי בחיים. היטב להסתדר

לגלות ניתן קרובות תים

וייצמן עזר
 מוערכת זה מזל בני אצל

מב בולטים לקויח. עצבים
 וייצמן, עזר. זה: מזל ני

קנדי. וג׳ון מונרו, מרלין

עופרים אסתר
 בזכ־ מחונן הוא מפותחים.

 הם זה מזל בני טוב. רון
 ופקחייס, ממולחים לרוב

 הם עסקים. בעניני בעיקר
 בתוך מכונסים להיות נוטים
 החיצונית צורתם עצמם•

 ובדרך עגולה להיות נוטה
 ונוטים חיוורים הם כלל

או שמאפיין מה להשמנה.
שרי חסרי שהם הוא תם
 ירח פני ובעלי רים

 קיבח למחלות נוטים
 בין הרגישה. קיבתם
 את למצוא אפשר

 אסתר לולובריג׳ידה,
 או שאגאל, מארק רים,
ווד. לי

הם
בשל
אלה
ג׳ינה
עופ־
נט־

 ומסו־ דייקן נקי, מאוד הוא
 להיות נוטה הוא דר•
קט פרטים על ומקפיד אנט
 מצטיין הוא ביותר. נים

 ויחד מהירה בתפיסה
הוא זאת

טופוד חיים
 להם יש היפוכונדר.

 בדרן והם בעיניים אירוני
 מב מאוד. ביקורתיים כלל

 הם חיצונית חינה
 מאורך ואף מחודדים תוים

 וחשוב וישרים הגונים
 בעינ נראים הס כיצד מאוד

 מזל בני בין אחרים.
 סו ג׳ונסון, לינדון נכללים

 קשת, סילבי לורן, פיה
טופול. חיים קנדי ז׳קדין

נו הם גרנדיוזית. בצורת
הק בענינים להתעסק טים

 הם והנהלה. בארגון שורים
 בן וטבע. ילדים אוהבים

 הנאמן הטיפים הוא זה מזל
מי זה מילה אצלו והיציב.

 רב, במרץ מצטיינים הם לה•
חז לצבעים נוטים ובהדר,

 כלל. בדרך ובריאים קים
 משום זה אז חולים הם אם

ל למחלות. נטיח להם שיש
ביו להיזהר עליהם כן

רא סימנים הופיע עם תר
 בחזה. כאבים של שונים

 גם נמנים זה מזל בני מל
הש קנדי־אונאסים, ז׳קלין

 מנחם פרס, שמעון רים
שאו. ברנארד וג׳ורג׳ בגין


