
 שהסיסחך אוסר כשאחד ונדה, את חוטפים הערביים סוחרי־העבדיםהחטיפה
שבדבר. הסיפוק על מדבר והשני יותר, כדאי ברזל בגרוטאות

ומין נפט
נפט,' ״זכיון בידיו

 משמאל כרגיל. העסקים — מוססאפה השייך של בהרמונו
 מחזיק כשהוא לכלא, מערבית חברת־נפט של מנהל נגרר

לשוק־העבדים. שלו המשומשות הפילגשים את סוסטאפה שולח מימין

 לך. מחפח נפלא שבוע
 ההול- ניחסיך בייחוד

 עם ומשתפרים בים
 שהחליטה בת״זוגתך

 איתך. בסדר להיות
 בזרועות אותה קבל

הפי במישור פתוחות.
כשו מתנהל הכל ננסי
 לבזבז, המשיך רה.

עו וכה כה בין אתה
 אחת בבת לזכות מד

ב לעבוד המשך כסף. של ניכר בסכום
מערי שלך הבוסים ובמסירות. נאמנות

 שבוע מצפה טלה, בת לך זה. את כים
זה. את נצלי תענוגות. רצוף שכולו

ב ותראה, סביבו הבס
 ליום חכה סוב. כי עצם,
לפ להתחיל כדי שבת
ד׳ או ,ג ביום — עול
לת לאחרים תיתן אל

 לענייניה אפם את חוב
בוויכוחיס תרבה אל

 שאתה בהם תתרים ואל
כשזה גם — הצודק

ימות־ ברוב כך, יהיה
תח־ אל מאידך, השבוע.

שור בת מעניינת, פגישה אף מיצי
היוזמת. להיות להסס לו ואל

 להקדיש הזמן עכשיו
 תשומת״ליבך כל את

ל מאמציך כל ואת
 — לא אם עבודה.

להפ גם עלול אתה
 סוף לגמרי. אותה סיד

 יום ובייחוד השבוע,
התוכ את מביאים ד׳

ל שלך הגדולה נית
 מאז השיא. נקודת
 תוכל לא שוב ואילך
 הכל שתתכנן מוטב ולכן דבר, לשנות

 רומן מנהלת את אם בקפידה.
מייד. אותו הפסיקי נשוי, גבר עם
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 אתח בו הזמן עכשיו
 אס בפח, ליפוח יכול

ה כל טל תשמור לא
תש ולא שלך קשרים

 כל פעמים אלף קול
הר שאתה נכון הצעה.
 גם נכון באופייה פתקן

 לדברים זקוק שאתה
 שילהיבו כדי חדשים,

מחדש. פעם כל אותו
להגזים. אפשר אי אבל

 אל כלכלית: מבחינה מסוכן הוא ה׳ יום
 פעילות. של בשבוע דווקא בזבזן תהיה
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 למו- ואולי להפתעתך,

 הסמוייח, רת-רוחך
 ח־ העניינים מתחילים
 — להסתדר עיסקיים
 חייב אתה להפליא.

 בת- של בדעתה לשאול
 תקבל לא גם ואם זוגך,
 דע — דבריה כל את

טו את שוחרת שהיא
 הרבה ורואה בתך,

 מסוגל שאינך דברים
 :לביאה ריתחת-חושים. מתוך לחשיו/

מספיק. חזק אינו שלך הרצון כוח
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 קץ לשים עליו השבוע

תו זמן כמה !לבטלנות
 ולחלום לשבת עוד כל

 לעשות ומבלי בהקיץ,
דב אותם את אפילו

 טל לך המוגשים רים
 שבוע זהו ? הכסף מגש

 לטווח לתיכנון סצויין
 בעוד ;ובינוני קצר

 תוכל שלושה, שבועיים
 ובקצב למעשים, לעבור

 מיכ־ סילוק על הקפד ובלתי־רגיל. נמרץ
 וסור־ קסנים חובות ושלם הדרך, מן שולים
ארוכות. לנסיעות לצאת תרבה אל דניים.

 לא מאזניים, בת שלך, האהבה חיי במישור
מרעי שינויים יחולו
 בגסות תידחי אל שים.

למ הנלהב, מחזרך את
 כלפיו חשה שאינך רות
 לזמן תני משיכה. כל

 או שלו; את לעשות
 בכל תשתנה שהרגשתך

 יתייאש שהוא או זאת,
למ מאזניים, בן ממך.
 אתת הנוח, אופייך רות

להתפרצויות. נוטה
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 בחוסר-בי- הכרוכה הטבעית, יהירותך
 אם שאולה, אותך תוריד משווע, טחון

 את לרסן תדעי לא
 להם ולהוסיף שניהם

 חוש- של אמיצה מידה
 מ- אחת שהוא הומור׳

ביו היפות תכונותיך
 לא שהוא לא זה תר.

ש זה :אותך רוצה
 לא שאת בטוח הוא

— אז אותו. רוצת
 את לו גלי !קדימה
 כוח-ההרתעה האמת.

הת לבלום עשוי חזק מתנגד של
לא״מוכרות. מתרופות היזהר קדמותך.
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מנ בסודי שמור יתר; מפיטפוט היזהר
 עובד אתה עליו הסיבצע פירטי את רות

 שתיזהר כדאי כרגע.
חו שאתה מזה דווקא

 הטוב ידידך שהוא שב
 אורב אחר ולא הוא —

 מפיך, שייצא רמז לכל
 או מיקרית, טעות לכל
 שתעשה. מישגה לכל
 יהיח לכן, בודד, אתה
 באתגר לעמוד עליך
 גיבוי ללא לבדך, הזה
 — תצליח אם איש. של
 את שיעטרו הדפנה זרי
מסת מזעיר מעט־ רק יהיו

ןן1ון!ו
קודקודך
שיבוא

מבילויים. תימנעי אל קשת: בת אחר־כך.
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 אינה הסתבכת, בה הטיפשית המריבה
 מצב- את ומקלקלת אחד, לאף מועילה

 זמן להקדיש נסי רוחך.
 ולעי- יופייך, לטיפוח

ב בתחביבייך, סוק
כת על לשאת מקום
 בעיות כל את פייך

 לקראת הזה. העולם
 עלולה את השבוע סוף

 אישי קשר לנתק
 בדיחה בעיקבות חשוב,

ב שהושמעה מעשית
 אלה בנוכחות אוזנייך,

 מוטעית. בצורה אותת יפרשו שלדעתך
 זח בסופו״של״דבר, כי זאת, תעשי אל
לקניות. תצאי אל השבוע ישתלם. לא

מבחי הן וסוער מעניין שבוע לכם צפוי
 מבחינה והן פיננסית נה

שתע אפשר רומנטית.
כתו או בעזרת כסף שו

 רומנטי מקשר צאה
רו שהרפתקה ואפשר
ב לכם תעלה מנטית

 לא השתדל רב. כסף
 כספך לסכן ולא להמר
 אתת כי לצורך, שלא
 להוצאות להיגרר עלול

כדאיות. לא כספים
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 כי לעבודה. לחבריך להציק לא השתדל
 מאוד הקרוב בעתיד
ה רצונם לכל תזדקק

המתו היחסים טוב.
יש זוגך בן עם חים

 פגישה בעיקבות תפרו
 ידיד עם צפוייח בלתי
 פגשת לא אותו קרוב,

 על תיקח אל רב. זמן
מיו סיכונים עצמך
כספים, בענייני תרים

 לחרפת- תיכנס ואל
פיננסיות. קאות-נפל
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