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 לך צפוייה השבוע סוף

 מקסימה. לביאה עם מאוד נעימה פגישה
בגלל העצמי בטחונך את תאבד אל

ש בידידים אמון ותן שטחיים/ קשיים
 לשחק הפסק בעבר. עצמם את הוכיחו

לעצביך. חמור נזק מביא זה בקלפים.

¥ ¥ ¥

שגי החדשה הידידות
ל ותיפרח תלך לית

 אס אף נפלא. משהו
לקל תוכלי לא תרצי,

שור, בן אתה אותה. קל
ארו לנסיעה התכונן

לאי תוסיף היא כה.
 גם תרצה, ואם שיותו.
 חבר של קינאה לכיסך.

לש תצליח לא לעבודה
 סיכסוכיו דרכך. את בש

את לך דווקא יתנו שלך והבומים ייחשלו
 בין עבר שחור חתול חלמת. עליו הג׳וב

שני־ התקלקלו. ביניכם והיחסים שניכם
מתביי אך כד, על מצטערים לס

והודה. גבר היה בכך. להודות שים

¥ ¥ ¥

 בחסכנות. לנהוג נסי
בש גם אפשר לבזבז
 אבל אחרים, בועות

 הקלה לא. השבוע רק
מ בעבודה, מסויימחי

 יכולה בטיול, לווה
 אופקים בפניך לפתוח

 ממזי- היזהרי חדשים.
חב נגדך שחורשת מה
 יותר גלה מדומה. רה

אותך לסובב עירנות
 החברה עם הקשר את מאבד אתה —

מסביבך. היום־יומית המציאות ועם
¥ ¥ ¥

 הצעה כל היטב בדוק
 על ולך אליך, המגיעה

 מה את תסכן אל בטוח.
 עיסקות למען שבידך

 המבטיחות מפוקפקות,
 להיות מכדי רב רווח

 תזכה השבוע הגיונית.
ה אצל רבה להצלחה

מ היזהר השני. מין
 בת וטלה. בתולה בנות
מתאו הזהרי — סרטן

 הגבר עם שלך הידידות יחסי ומקשת. מים
 את לאבד לא הזהרי לאהבה. ייהפכו הנשוי

ובטוחים. ישנים ידידים תעזבי ואל הראש,
¥ ¥ ¥

ז מתבטלת את למה

תפ אל טבעי. באופן
 יכולים לא חם — לעבודה מחבריך חד

 של נסיעה ינסו. אם אפילו רגל לך לשים
 צרות טובות. לתוצאות תביא קרוב אדם

 דבר של בסופו יגרמו הכנסה מס עם
לטובתך. הדעת על מתקבל בפתרון

¥ ¥ ¥

 הפתעות לך יהיו אם
 כולן יהיו חן השבוע,
 אחרי סוף, סוף טובות.

להח תגיע היסוסים,
 השתדל חשובה. לטה

 אחריותך את להוכיח
ב צא כשרונותיך. ואת
ב לטיול השבוע סוף

להי יש החופשי. אוויר
 אתה מהצטננות. זהר

 תתמיד ואם — מאוהב
 לקראת הנכונה בדרך נמצא אתה באהבתך,

 לב שים כך. כל לו זכאי שאתה האושר
נבון. כאדם מעריכו שאתה גבה״קומה, לידיד

יכשילוך. הן השבוע, לעצותיו תשמע אל

 אותך, להטריד העבר מן לדמויות תניח אל
 מנערות במיוחד והיזהר

 ל־ תתן אל היסטריות.
להש הכרונית עייפותך

 תזדקק כי עליך, תלט
 רצונך אם מרצך, לכל

 החדש. ברומן להצליח
 לשבת נטייתך למרות
 לבלות, צא — בבית

לד האל, בשם ותפסיק,
 לעסקים. הזמן כל אוג

אותו. תפגשי השבוע
¥ ¥ ¥

 אשר זעזועים לך צפויים האהבה בחיי
 למר- אך לך, ינעמו לא

הכל יסתדר המזל, בה 8ןן8ן1יי>^*<ן:ן̂■וו

 כלפי מגלה שאתה נות
יגרום לעבודה, חבריך $

 אל חמור. די לסיכסוך
 יתר חשיבות תייחס [§!§□§§1]

שית- ותיק ידיד לדברי

 היא להתקפה הסיבה
בת קינאה. פשוט

 ייפתר. הסיכסוך זה שבוע חילת
¥ ¥ ¥

 לא־ הפתעה השבוע מצפה קשת, בת לך
 לא ממנו אשר מאדם דווקא נורמאלית.

 מדוע לכלום. ציפית
 זו־ לבן מאמינה אינך
 אותך. אוהב הוא גך?

 משחק שהוא למרות
ה של התפקיד את

 לך שייך ליבו קשוח,
 קלה מחלה לך. ורק

 אותך לפקוד עתידה
 השבוע. סוף לקראת
 רבות מיציאות הימנע
 בערבים. בעיקר מהבית

בקלות. מזה תצא ולא שוב לחלות יכול אתה
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¥ ¥ ¥
 במתנה אותך תזכה עברו מימים אהבה

ומעניינת. צפוייה בלתי
 ייפתרו ראשון ביום
ש בעיות״עסקים כמה

 מנוחתך את הטרידו
האחרונים. בחודשים

 שבשלושת בתנאי אבל
 של הראשונים הימים
 מלוא תשקיע השבוע
 השכימי בעמל. מירצך
ם:  ברא יוטו, ברא קו

 גם אבל — פרנסתו
הצחריים. שעות לפני

¥ ¥ ¥
 זה אין אהבתו, את מגלה לא הוא אס

 אלא לאדישות סימן
צי דלי, בת לביישנות.

ה תבאנה לא פיותיך
 חסכי סיפוקן, על שבע

ואל האכזבה את לך
 לך צפוי לכלום. תחכי
 נפש חשבון של שבוע

ידי" יחס מנוחה. ואי
 ישפר צפוי בלתי דותי

 והעתיד רוחך מצב את
יותר. ורוד לך ייראה

¥ ¥ ¥
באו קצרה רומנטית הרפתקה — דגיגה,

 ולרבים לך המשותף חדש תחביב ״
 עניין יעניק חוגך מבני

 ויוציא לחייך ותוכן
ממנו מהשיעמום אותך

ב יעמוד השבוע רב. /3|

 ידידים רכישת דתיים,
 מחדש והידוק חדשים

■ ■8]* ■ ■  שהתרופפו קשרים של ■
אי השבוע מכבר. זה

 שאתה לחופשה דיאלי
תופתע. שקט, למקום סע לקחת, מהסס
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