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 חאהבי-תאהבי
 עצמך את
מוצר בסדרת

הר הרגשתן למרות
 שבוע לך מצפה עה,
 ושיגשוג. הצלחה של
 תיגרם בת-טלה, לן,

 בן־מזל מצד הפתעה
 לא ממנו — דגים

 טוב שבוע לדבר. ציפית
במ הרבו להימורים.

 לעיר מחוץ אל סעות
ש את סוף-סוף וקנו

 שלך, העבודה במקום נפשכם. חשקה
 מעבידך. של מצידו לשבחים תזכה טלה,
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ה לבעיותין תניח אל
ב לך להפריע שיותא

 את תגדיש פן עבודה,
 לחשוב במקום הסאה.

 שלך, הבעיות על היום
 עם היפגש לבלות, צא

נע אחרי וחדר ידידים
 שלא ותיק ידיד רות.

 עימו יביא שנים פגשת
 מאוד. נעימה הפתעה

שתג־ אליך, קרוב אדם
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 מאשתו היזהר
להכשילך. סה

של
 לפניך. נפלא שבוע בת־שור:

* * *
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 משפחתיים ביקורים
 מעורב, תהיה בהם

 טירדה, עימם יביאו
יש ארוך לטווח אן

 בסבל״ נהג לן. תלמו
ל היטב והקשב גות

תנ אל ממן. מבוגרים
ו שלן על לעמוד סי

 תנאים. לו להתנות
 להמשין לו תניחי אם

 תפחדי אל סבל. לן תגרמי עלין, לרכב
ממן. יברח לא הוא — תקיפה להיות
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מהמתי לצאת סוף־סוף מתחיל אתה השבוע
 מהעבודה מרוצה שוב אתה לן. שהיתה חות

 לא זה בידיים. עצמן את קח ומהבוסים.
 להוצאות מתאים שבוע

 הסכם מיותרות. כספיות
 בן־דוגן; של לתוכניתו

 קשור בלאו־הכי גורלן
 קצרה נסיעה בגורלו.

 של או שלן לים, מעבר
 תביא לן, קרוב מישהו

או דבר של בסופו לן
ובלתי־צפוי. רב שר

ב בריאותך על שמור
 ר־ אתה כי אלה, ימים
מאלה אחד להצטנן. ועלול זו בעונה גיש

מאוד. מכוער משהו זומם אלין הקרובים
* ¥ ♦

 בהשקפתן, חופשייה שאת משום דווקא
לת מאוד קל במעשייך, ובלתי־קשורה

תן פוס  במלכודת או
תן לחייב או לע או

רוצה. שאינן מה שות
או כימאי אתה אם

היז — מעבדה עובד
 חומרים מחומצות, הר

מ אף או מסוכנים
 ?קראת התפוצצויות.

לן, מצפה השבוע סוף
הרפתקה עקרב, בת ___________

מאד. סוערת רומנטית
 לבאות. סימן משום בה יחיה לא אן

לא. ותו חולפת, אפיזודה תהיה היא
★ ★ *

 תתקלקל, המתקרב לשבוע מתוכניותיך אחת
 אחרת, תבוא שבמקומה מפני נורא, לא אן

 הכאב יותר. מוצלחת
ה אותן שתקף בצוואר
ה בשבוע יעבור שבוע

תר ואתה היה כלא בא
 בריא שוב עצמן גיש

ל מרבה אתה ומאושר.
 בזמן נישואין על דבר

ע תהסס, אל האחרון.
 הגורלי הצעד את שה
 חברתן זה. בקיץ עוד

 המתאימה היא הנוכחית
חמש

עקע
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 הש־ ביותר.לד
יכזיבו. שלא

 לא בה ששקעת העצלנות
מקום. לשום אותן תביא

 מצויין זמן הוא השבוע
חד בפעילות להתחיל

 את סוף־סוף ולסדר שה,
שהזנחת. העניינים כל

 בך עם הטובים יחסין
גן  לן ויעזרו יימשכו, זו

 על תיטול אל לפעול.
ל שהן משימות עצמן

ל מנסיעות השבוע הישמר מכוחן. מעלה
הממונים. להוראות וציית ארוכים מרחקים

★ ★ ★

 לא דווקא המזלות
הש עבורן חיוניים

ל בוע, ה כוחותין אנ
 ולכן גדולים אישיים
ה על להתגבר תצליח

 יפקדו אשר משברים
תן לבי לן, השבוע. או

 השבוע מצפים אה,
המש בחייך הפתעות
תקב כנראה פחתיים.

תן. שטערין מאדם מתנה לי  כסף או
בקלות. אותו תבזבזי אן בקלות, ייכנס

¥ * *

 נרא־ם שעסקין למרות
המדרגה, בשפל השבוע

 הבא בשבוע תדאג. אל
 לן כדאי המצב. ישתפר
 עם היחסים את לחדש
 ולהשא־ר לשעבר, ידידה
ידידו מישור על אותם

ק נסיעה לן מצפה תי.
 בעקבותיה שתביא צרה

 השבוע טובות. תוצאות
 ש־ התתין דראסטיים. לצעדים מתאים אינו

בשבילן. לא הציבורי, במקום עתה, היכרת
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שלן, באינסטינקטים
♦ * *

 לילדין תשומת־לב מספיק מקדיש אינן
תן אוכל משהו ולמשפחתן.  מבפנים או

תן והופן  לאדם או
 טיולים סבלנות. חסר

 ומנוחה הצח באוויר
 יותר לעסקין יועילו

— בת-גדי מדאיגה.
 ידידתן אשר העצות

 לבוש בענייני לן נתנה
 ורעיונותיה טובות, הן

 בקולה שמעי נכונים.
 כל- להיות והפסיקי

 במישור שמרנית. כן
ביו נעימה הפתעה לן נכונה הרומנטי

אהבתו. לן יגלה חשקת בו הגבר תר.
★ ★ ★

ב המתחיל התנגשויות, ומלא חזק חודש
 לגרום כול אתה תריב: אל אלים. שבוע
 מערן שאתה לאדם

 רוסן ביותר. חמור נזק
בת* לן, מצפה סוער
 לן יהיו רק אם דלי,

ה את לראות העיניים
 כבלתי- לן הנראה איש

 בנסיעות תרבו אל נכון.
החו במשן זה. בשבוע

 תלווה אל הקרוב דש
 הקרובים לאנשים כסף
 קירבה תמיד לא לןו

מה אתה אם למהימנות. סימן היא נפשית
מהשחור. השבוע היזהר — בקביעות מר

* * ★

ל לן מותר סוף־סוף
 תיזהר אך התאהב,

הראש. את לאבד לא
 החלטית תחליט אל

כס בעניינים גורליות
ל תיכנס ואל פיים,

 עם מיותרים ויכוחים
 בת- לעבודה. חבריו
 הספקת לא אם דגים,
 הכסף כל את לבזבז

 זאת עשי — סוף־העונה במכירות שלן
הכוכ — בקניותין תיכשלי לא עכשיו.

יש השבוע בעדן. הם זה בשבוע בים
 כאבי״בטן — כבדים ממאכלים להיזהר

תן. לתקוף עלולים חריפים ושילשולים או
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