
 בן־טלה, רואה, תה
 לא השתלם. מאמץ

 אל לחינם. רחת
 — המתח את רפה

 לן ישתלם בעתיד
 תג־ עוד אתה דבר.

ש העיקר לשיא.
 מרץ. באותו משין

 מצפה בת־טלה, ן,
 ביותר. שיגרתי בוע
המש את לעבור השתדלי שינוי. ם

המצופה. המנוחה תבוא אחריו — י

¥  *  *

★  ★  ★

ב הצלחה של בוע
 במקום השטחים. ל

להער תזכה בודתן
 הממונים מצד ה

 ישוב בביתן לין.
 נחת השקט. שרור

 תאומה, לן, וילדין.
 הפתעה, השבוע צפה

 אריה, מזל בן וצד
 להר- ציפית לא ומנו

 את והראי אותה קבלי הקרוב. בזמן ,ה
ברגל. ובמסעות בטיולים הרבי ימחתן.

£'1111111

שאי עומדת סוף־סוף
 את בצע להתגשם. פתך

 ותראה עליך המוטל
 קרוב ידיד במולך. אור
שב קצר לביקור יגיע
בי מריבה תחול סופו
 האהבה בשטח ניכם.

 על עומדת סרטנית, את,
 המתקרב בשבוע הגובה

לעומת־ואת, אבל, ובא.
 ליבשי עבודתך. במקום קנונייה בך יגע
נאה. חיצונית הופעה על ושמרי בהיר ום

סוס1
ני ,  - ביו

ביולי 21
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★  *  ★

 אתה בה תקופה
 כל את להסדיר :ול

 צלול ראשן גיותין.
ל מסוגל שוב זתה

 המיכשולים על תגבר
 שעמדו ;מחסומים

 תתאמץ אם ורכן.
 יכול אתה מעט ן

 על הקערה את תפון
 מיקרית פגישה ה.

 ומלואו. עולם חבק סוער. לרומן הפון
היטב! בו החזק לאושר. בדרן תה

★  ★  *

 ־ בא,!גוסס 2;
ר י רי י ו ך מ ב 2;

 בדרך. לך עומדים הכמוסים פחדיך שוב
 מדחי הולך ואתה עליך מעיק השרבי החום

 סובל. הוא גס שלך העבודה כוח דחי. אל
 תשפיע אור קרן אולם

ה בסוף לטובה יך על
אותו אדם בדמות שבוע
תכיר
פחה.

 אבל בעסקים. הצלחה
 המשיכי תסתנוורי. אל

 הקרובים לאנשים לעזור
 יגרמו בני־משפחתך לך.
ה בשבוע נחת־רוח לך

 ילדיך ומתקרב. הולך
יג עוד והם — גדלים

 גאווה. ריגשי לך רמו
בש ממתינה שור, לך,
 היכרות המתקרב בוע

 יפה תעלה היא תחילה
סוערת. במריבה תיגמר

מש ידיד על־ידי
 אסטראטג היה

 צעד כיבושיך את ובצע
 ובביטחון. צעד אחר

 ועדין־ רומאנטי
 מנבאים הכוכבים

 לקראת רציני שינוי לך
 את בה הדרך העתיד.

 תביאך, הפזרנות יוקר.
בך. תפגע היא דבר של

★ ★ *

הייה
0נפש. נ״1חא !

ר 23 ב מ ט פ ס  ־ ב
בר 22 סו דז באי

בסופו
אל .

של
תתגרי

דבר,
בו.

# נ , . י

 עם הזמן כל לריב צרין באמת אתה נו,
להחליף לן כדאי לא הרי !בת״זוגן
יה שלא אין אותה. *

 חורגת התנהגותן יה,
 אתה המותר. מתחום

בעיי בעצבות, שוקע
וברחמים־עצמיים. פות

עו שאתה לן נדמה
 לצאת בדי הכל שה

נקלעת, אליו מהסבן
 הייה הדרן. זו לא אן

הליכות נעים אדיב,
 זה רוחב-לב. והפגין •

 הנפשי. המישקל שיווי את לן יחזיר
העיסקי. בשטח לן צפוייה רבה הצלחה

★ ★ ★

ת [!ן!

זשה1

סוף־סוף ומשתפר. הולך בעבודה מצבך
 על תחשוב אל הבוס. עם לריב הפסקת
 אתה אחר. עבודה מקום
 זמנך את מקדיש שוב

אינטלקטואל לעיסוקים
 הרומנטי במישור יים,
 מחזריך נפלא. שבוע זה

נר אתה אליך. חוזרים
 ובעל צעיר שוב אה

 תצעד אל עצור! מרץ,
 זה מופרז. בביטחון

 עצמך, רסן סדי. מוקדם
 ב־ שוב תשלם אחרת

 ובסופו הוגנת אינה בן־זוגך כלפי מתנהגת
החופשי. בזמנן לקרוא הרבי כיס. לחוסר

★ ★ ★

יש לכל. מעל השבוע שלן הרצון כוח
מרו לא אתה יסודיים. להגיגים מקום

ומהמ• מהעבודה צה ...
 מצב זה עלין. מונים

 השתדלי חולף. זמני
ה על יותר לחשוב

הסובבים ועל בית
לבלות, צאי אותן.

ופשרנית אדיבה היי .
ולידי- משפחתן לבני

ן1.-ן<■ו לן. זקוקים הם דין. ו■6.ו^ן^
 בהחלט זה גדי, בן
להימורים. שבוע לא

מזל בת עם שלן הקשר מהם. התרחק
כתום. לבש פירות. ומניב הולן דגים

★ ★ ★
 חלף. שעבר בשבוע שרוי היית בו המתח

 העיסקי הרומנטי, בתחום שקט, שבוע זהו
 שוב אתה והמשפחתי.

רגשו את לווסת יודע
מה לרגעים צפה תיך.
 מסו־ להצלחות ואף נים

ה בשטח בעיקר יימות,
 העת עכשיו רומנטי.
ולש העתיד, על לחשוב

 צדדי כל את מחדש קול
ב זאת עשה אישיותן.

_____________ ובאובייקטיב־ רוח קור
 להשלות תנסה אל יות.
במופ בתערוכות, לבקר הרבי עצמך. את
חום. ליבשי ובמקומות־בידור. ציבוריים עים

* 4־! *

ר 20 א ו נ  - בי
אר 18 בפברו

 במלוא לעבודה נכנסת
 מראה עבודתן המרץ.
מובהקים. הצלחה סימני

 הינן זאת לעומת אך
קוד התחייבויות מזניח
 כאבים סובל אתה מות.

 את תזניח אל בגופן,
כר זקוק אתה עצמן,

ומח כוחותיך לכל גע
 שתלך מוטב שבותיך. י י,

 בנות הגופני. מצבך את לברר כדי ופא
ליבכן. בחיר את למצוא הזמן זה :ולה,
■ וזו 1■

בת-דגים, תתרגזי אל
 רק זה יעזור, לא זה

 בינו המתח את יגביר
 אומנם הוא לבינן.

כר אותן מבין לא
 אוהב הוא אולם אוי,

 להסתפק ועליו אותן
באהבתו. זח בשלב

 שלא פניין על שימרי
ור- עייפות תיראנה *׳ ־׳

להש ועליו ירוד מישקלן עות-מראה.
 פעם אף החיון במישקל. לעלות תדל

מתבה השמיים כשמחייכים מזיק. לא
 מנוחות. מי על יהיה השבוע סוף רים.

מהצטננות. היזהרי אהבה. עליו הרעיפי

 לי כתבה מצחיק,״ להישמע יכול ״זה .׳
 פגישות המון ביטלתי ״אבל מירוחם, י.ד.
 יודעת שאיני בגלל רק בחורים, הרבה עם

 ותוהה ערה שוכבת הנני להתנשק. כיצד
הקוד במיקרים טיפשה מעצמי עשיתי אם

ל צריך כיצד חושבת אני הזמן וכל מים.
 ואני כל־כן אותי מטריד הדבר התנשק.

תשובה.״ מהר רוצה
ה הנשיקה רק ישנה תשובה:

חו או ספרים קיימים לא רגילה.
ה לכן, להתנשק". ״איך של קים
 הדרו הינה ,להתנשק ,כיצד דרו

חש שלף. לרגשות בהתאם שלף,
וב חיוך, על כמו הנשיקה על בי
 הינך - הרעיון את תפסת בר

מרגישה. שאת כפי מחייבת

60/70
 למשמע שתצחקי בטוחה אני

 נער אל לחייו ,כיצד השאלה:
.,אלייך? שחייך

★ ★ ★

ומרגיע חם
 הוא 58/70 אבל לסכסך רוצה אנ׳לא

ה בין אי־שם משרת היה ואילולא רב״ט,
 בעדיפות אצלי זוכה היה לא הוא חולות

פר על אפסח לא וזכה, מאחר ראשונית.
 וכלשונו: ככתבו הנהו טים,

 ומשרת ,21 — שגילו חייל אני ״ובכן
 שחור צהוב, כולי לכן, החולות, בין אי־שם

 ס״מ, 162 יחסית, נמוך גובהי היתר. וכל
 בארץ בנות זאת בכל שישנן דומני אך

זה. במובן אלי שמשתזזת הזאת
 על מעבירני ושבתות בחגים ״השעמום

 שירים בכתיבת סיפוק מוצא אני אין דעתי.
 יוצא שאני (ברגע חיים ואהבת ופיזמונים
מכ לקרוא צורך מרגיש אני כי לחופשה),

 ומרגיע.״ חם תב
כן? לא במיקצת, רגשן

★ ★ ★
ונאווה היא שחורה

5ל־ כתוב 9 / 7  רוצח לא היא ? טוב 0
האוהב נחמד שתהיה העיקר הרבה, ממן

 מורה שלך העיתים ושמחוג ולטייל לבלות
.40ל־ 28 בין השנים אחת על

 שחרחורת, נערה לן מובטחת בתמורה
ירושלים. ובת נאווה

★  ★ את? מי★ 
 עם להתכתב תרצה את בעדך אעצור לא
 רואה אני מאידך, אבל +, 19 כבת נערה
 עלולה שהיא בך להתרות לעצמי חובה

 קץ אין והעזות נדיר ביופי אותך להפתיע
 ״תמונת־בריאות״ אלי לשלוח כדי עד —

זו. מעין
 ״אני עצמה: על מכריזה היא חת ללא
 את לי שלחה לא היא אבל ,גזעי׳״ ממוצא

חו היא שכן, מה שלה. היוחסין תעודות
 צילומים מושבעת. ממש צילומי־עירום בבת

 מכף נרקיסיסטית היא אכן, כמובן. שלה,
 לעסוק ממנה מונע שלא מה ראש, ועד רגל
 בשירטוט למישנהו אחד עירום צילום בין

פנימית. דקורציה
 אבל אלמונית. היא 60/70 לגבי אפילו

 — מצלמה לך אין שאם לי, שברור מה
סיכויים! לך אין

★ ★ ★
הירה לאור עירום

 בכלל זה אז יודעים, לא עדיין אתם אם
 אני כי יקירתי/ ,רותי לכתוב מקובל לא
 אולי, מאשר, חוץ אחד אף של יקירה לא
 לי להדביק מותר לה ורק האמ׳שלי, של

לה. רק אבל כזה, כינוי
 מכוונת אני הזו הארוכה ההקדמה כל את

61 אל  עיניים שתי על־ידי המאופיין 70/
הש גוונם בתוך יפה המשתלבות ירקרקות

מנ כבר והוא הוא. כדבריו פניו, של זוף
 כזה אתה תשאלי, ״בטח תגובתן: מה חש

 רגע, פה?״ מחפש אתה מה אז מוצלח?!
 כותבים עקומים שרק חושב אתה רגע,
מעיזים!! לא אלו אלי?

מח שאני היא ״התשובה ממשיך: והוא
לה חייבת ש,היא׳ משום מחפש. גם פש
 תוכל לא היא כן, שאילמלא מיוחדת, יות

דרישתי.״ על לענות
לו?? יש דרישה איזו שמעת ואילו

 היא כן, כן, שלי: המיוחדת ״הדרישה
 לאור עירומה איתי לשחות לאהוב צריכה
״הירח . . .

 והוא ,22/175 הם מימדיו שכחתי, כימעט
 כדי עד מגזים, לא בכלל שהוא סבור גם
 בגוף כתובתו את לציין אפילו ששכח כן

המכתב.
כתובתך, את מהר אלי שלח ,61/70 אז

מועמ המון שתהיינה מנחשת כבר אני כי
(כמבוקש). שנה. 30 לגיל מעבר גם ולו דות

★ ★ ★
חיפה או תד-אביב

 של מעטו הרבה להציל יכולתי לא
 שהנו הוא להבין לי שנתן מה כל .62/70

 נערה להכיר המעוניין בחיל־הים, חייל
 חיפה. העיר או תל־אביב מהעיר רצינית
 ״המתקשרת מבטיח: הלבנים המדים לובש

תתחרט״. לא
 לך: דעי לכתוב, מתיישבת שאת לפני
 ס״מ 182 לגובה מתנשא המיועד גיבורך

שנים. כ״א לו מלאו וכבר
הכל. זה

★ ★ ★
מהר כתוב

בפ להציג משמתה מתפוצצת פשוט אני
63 את ניכם /70:

וחטו ירוקת־עין בלונדית, יפהפיה ״אני
אברים, בת

 סיפורים וכותבת וריקודים קצב ״שוחרת
ושירים.
 מחיל- חייל אתה אם ורק אך לי, כתוב

צנחן או טייס הים,
ש רצוי לחיין. העשרים שנות בסביבות

ויפה־תואר, מזוקן תהיה
 תהיה לא והספרות בדמן, יזרום שהקצב

לרוחן. זרה
מצפה!!!״ אני מהר, כתוב

 את מלא מה, דבר השמיטה היא אם
החסר!

בעיות? יש


