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 הממונים עם יחסיך
 ומתער- הולכים עליך

 בעט- לא־מעט ערים,
ב שליטה חוסר ייך.

 עשתונות, איבוד מצג,
ב שאינה חוצפה או

 אפילו עלולה מקומה,
מח לפיטורין; להביא

 התוצאה על שבה
 בת תועלת. רק תביא
 אוהב באמת הוא כי ספק אין ;טלה

 כלל. פנים מעמיד הוא ואין אותך
* * *

הישגת ברכות! צרור
ב ני אם מנורתך, את

 הבט אך הקשה. דרך
 עברת בה הדרך אחורה:

 רמומות גוויות רצופה
 בהם ופגרים על־ידך,

 לא ללא־רחם. התעללת
קשיחותך היתח תסיר

אנו מעט שור! במקום,
 תגדיל במעשיך, שיות

 הזעום המיספר את ובעיקר מכריך חוג את
״חברים״. מכנה אתה אותם אלה של

* ¥ *

 מדי יותר חושב אתה
בעיו- ועל עצמך על

 שאתה למרות תיך,
 כל יודע זאת מצליח,

 שקט מחבריך אחד
 לקראת תשיג נפשי
 זה אולם השבוע סוף

אח אהבה בך. תלוי
 ופורחת, גדולה רת,

בק באופק. מסתמנת
 כל חלמת עליו חדש תפקיד תקבל רוב

הפיסגה. לראש להגיע עומד אתה חייך.
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בפו שהועלתה הצעתך,
— ונבחר מצומצם רום

לד הנימוקים נדחתה.
אותך, שיכנעו לא חייה

ברירה: כל לך אין אך
החלטה, וזיא ההחלטה

 נסה אותה. לכבד ועליך
 או אחרת, דרך למצוא

 בת למצב. שונה פיתרון
לך, קוסם הוא סרטן:

 בטרם חזק, בו תיפסו בכך. פלא ואין
 אחרת. של לחיקה חייך מאופק ייעלם

* ★ ★

■ נמצאת בת״זוגך  בכו
 ואולי נוראה, בוכה

 ממש במשבר. אפילו
ל הצלחת שלא מוזר

 כה. עד בכך הבחין
מ לחלצה לנסות כדי

 אותו הקשה, מצבה
להס מתאמצת היא
 תסתער אל ממך, תיר

 אם כי חזיתית, עליה
 ביצוע תוך ממושך, באיגוף לבחור רצוי

 היעד. אל ותגיע והסחה הטעיה פעולות
★ ★ ★

 העתיד לחסוך. התחל
 קשים. ימים לך צופן

ל שתיפול פרוטה כל
 ותר בצד. שים — ידך
 תינננת. אותו הטיול על
 מצפה בחולה, בת לך,

 מזל מבן הפתעה השבוע
 נשואה את אם דגים.
 מובטח — לילדים ואם
 נחת מהם שתירוו׳ לן

תיכננת אותה הקנייה

 כי מאזניים, בת מאמינה, את באמת האם
הכ במישחק סוף אין עד להמשיך תוכלי
 חודשיים, חודש, במשך לרמות אפשר פול?

 במשך לא אבל שלושה,
 את ולא תמימה, שנה

 הסובבים האנשים כל
 יהיה השבוע אותן!
 או לכאן להחליט, עלייך
 הגבר יהיה מי לכאן,
 לא אם באמת. שלן

 עוד את זאת, תעשי
מ קרחת לצאת עלולח

מאז בן ומכאן. כאן
 העיסקה את דחה ניים,

 אין יותר. מאוחר לזמן לעשות שהתכוננת
וספורטיבי. קל לבש לכן. מתאים השבוע

* ★ *
 אותותיו את נותן העגום רוחן מצב

 אינם הם במגע. איתן לבאים ביחסן
סי לן יש כי יודעים

 מאוד מוצדקת בה
ועצ ממורמר להיות

אי גם הם ולכן בני,
 את לשאת מוכנים נם

לש או התפרצויותין
ב גערותין. את מוע

 בחרת לעבודתן, יחס
 הייה הנכונה. בדרן
 מבלי לוויתורים, נכון

 אז עצמך, להשפיל
 הזמן הוא עתה שתצליח. לך מובטח

ממש. של למנוחה אבל לחופשה, לצאת
★ ★ ★

 ישפיע עיסקך, נקלע אליו הכספי המשבר
בק האישי. הכספי מצבך על קשה בצורה

מלע היזהר לכן, שר
 נמהרים, מעשים שות

 עלול עוד אתה עליהם
יותר. מאוחר להתחרט

ב להודות תתבייש אל
 מצב כי ידידיך אוזני

לעומת־ גרוע. עיסקך
 לנסות תעז אל זאת,

 הסבך מן מוצא לחפש
לן. הכפופים אלה בין
 תגלי השבוע קשת, בת
 אס לך. חסר הוא וכי אותו אוהבת את כי

פתוחות. בזרועות יקבלך הוא אליו, תפני

★ ★ ★
 ב״ יביא בחייך שיתחולל חשוב מיפנה

בהגי התנהג במעמדן. שיפור עיקבותיו
 והרבה לבת״זוגן נות

 לבילויים איתה לצאת
לך, לה. מגיע זה —
סכום ייכנס גדי, בת

או בזבזי רציני. כסף
בפזרנות. לא אן תו,

כס יזרמו לאחר-מכן
 בשטח נוספים. פים

ה על את האהבה,
אך, זה. בשבוע סוס

 את תרימי אל כמובן,
 ליפול עלולה עוד את מדי, יותר ראשן

לעיר. מחוץ בנסיעות הרבי הסוס. מעל
★ ★ ★

כיש נוחל בקלפים המצליח כי שאמר מי
 אופן בכל צדק, — שלו בחיי־האהבה לונות

 באמת אתה אם לגביך.
 לבסס תוכל כי מאמין

 תוך הכלכלי עתידך את
בבק — מזל מישחקי

ש יהיה כדאי אן שה,
 פעם שוב זאת תשקול

 אתה השבוע היטב.
חמו נערה לפגוש עתיד

 את בפניך שתעמיד דה,
פוקר. או היא הברירה:

 מצלצלים דלי, בת לן,
 להכניע הצלחת האהבה. פעמוני השבוע

אהבתך. לחסדי נתון בידיך, כולו והוא אותו

שנו;
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 את בצעי השבוע.
החיצונית. צורתך על הקפידי רב. זמן מזה

★ ★ ★

המי משני דגים בני
 השבוע זהו — נים

 בו תראו אתם שלכם.
 להם טובים דברים רק

לן, מתאווים. אתם
 ב- מיפנה מצפה דגה,

הדי בעיקבות חיין,
שרכשת. החדשה רה

 בן תלוי הדבר עתה
 חיים בה לבנות כדי

 שבוע דג, ואתה, מבוססים. משפחתיים
 בשטח עלייה תחילת עבורן יסמן זה

 ידן מושן אתה אם והחברתי. העיסקי
והרבה נצלהו פורה. שבוע זהו בעט,

רגיל. שבוע הרומנטי במישור בכתיבה.
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