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 שבוע תמורתם. פרנק מיליון
 לקרב־היר־ עד היד. לאחר־מכן

 של היהודית הכנופיה בין יות
 והמישטרה. זמור האחים

ל יומיים, כעבור נסע, כאשר
 בעיצומה לשם הגיע גרמניה,

 פטר של חטיפתו פרשת של
 יוכל לא כי ראה לב לורנץ.

 עלה באירופה, שלווה לתפוס
אר והגיע לישראל מטוס על
 הספר אגב, הסאבוי. בליל צה

 היה לאירופה עימו לקח שאותו
 פרופסור מאת האלימות, בעידן
טדמון. יעקב
בט ליל־הסדר שידורי 91

9.00 בשעה רק יחלו לוויזיה

 את להפריע לא כדי בערב,
 אלה אולם ההגדה. קריאת טכס
 ההגדה את לסיים יספיקו שלא

 על-ידי מוזמנים זו, שעה עד
 אכידור הכהן שמואל הרב

ה בליל־הסדר אצלו להתארח
 פול של שלו,.בבימויו פרטי

 ב־ יארח אבידור סאליגג׳ר.
 ידועים, אמנים שלל ליל־הסדר

 פיסת־ יקרא מהם אחד כל אשר
 היה אשר הנוסח לפי הגדה
 ד,אמ־ בין הוריו. בבית נהוג
ה ההגדה: את שיקראו נים  חנ

 פינקל, שמעון רוכינא,
 שלמה אשרום, מישה

 גלום־ ואופידה כר־שכיט
קא.

55^גו. יגיל וגדי שרעבי בועז
 איתה מופיע גדי ואילו אילנית, של אישית תגלית היה בועז נית.
הצל במסיבה שאזלו לדעת גדי כשנוכח הופעות. בסיבוב כרגע
בה. והשתמש אחר אורח של משומשת צלחת ניקה מפית, נטל חות,

בחב אילנית, של ותיקה ידידהמיכאל׳ רבקה
 שבפאב סגל, פרדריקה של רתה

 בר־ נעיד שהטקס אחרי מסיבת־החתונה, התקיימה ביפו שלה
 :למטה החתונה. במסיבת מאוד פעילה אורחת היתה היא בנות.

 לבוטיק, שותפה בחברת קשת, ששי של אשתו אליאן, יונה השחקנית
כן. לפני יומיים הוא גם שנישא שלמה של אחיו צח, חיים
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 בעיקר זולתך, ובחיי בחייך המתרחש את בסוד לשמור והכן העז רצונך
 לחלוטין עצמך את שתנתקי לכך להביא צריך אינו האישי, בתחום

 להשמעת מוגזמת מנטייה גם כמו־כן היזהרי העבר. על המחשבות מן
במלואו. ההווה את חיי להתגלות. סופם כידוע, אשר קטנים, שקרים

תאוחיס

 תאמין אל חיצוני. מברק תסתנוור ואל תתלהב אל שיטחי, תהיה אל
 השבוע העובדות. את היטב ובדוק בעבודתך, הקשור אדם של להבטחות

 מאוד. קרוב אדם עם יחסיך של התפתחותם את שמנע המיכשול יוסר
רומנ לפגישות מתאים אינו השבוע אדם. לאותו והתקרב זה, את נצל

 החברה — שור יבת רב. וזמן היטב, מכיר שאינך אנשים עם טיות
לעניינה. דואגת היא שלך, לעניינים לדאוג במקום אותך. מסדרת שלך

 כלפיך, מגלים אליך הקרובים שהאנשים וההבנה האהדה למדות
 נסיונותיחם עצמך. בכוחות לך המציקה הבעיה את לפתור תיאלץ
 חכי. בלאו גרוע שהוא למצב מיותר מתח ויוסיפו ייכשלו, לך לעזור

לידיד. טובה לגמול אפשרות וכן השבוע, לך צפויה נעימה הפתעה

 יקלקלו שלא דאג פרי, לשאת ד,מהוססים מאמציך מתחילים אט־אט,
 לעצמך, תקלקל לא עצמך שאתה — יותר ועוד העניינים, את לך

 סרטנית: עצמי. כבוד עם אדם אתה רק שלא זכור עצמית. שינאה מתוך
 עשוייה את כלפיו, שהחלטת בדרך תלכי אם אבל אותך, אוהב הוא

בעסקים. לך יעזור הוא לידידך. יגיע סמוי ממקור כסף אותו. להפסיד

 שלא מחר ממש במשבר. אפילו ואולי נוראה, במבוכה נמצאת בת־זוגך
 אותו הקשה, ממצבה לחלצה לנסות כדי כה. עד בכך להבחין הצלחת

 בחר אם כי חזיתית, עליה תסתער אל ממך, להסתיר מתאמצת היא
הפיתרון. אל תגיע כך הטעייה, פעולות ביצוע תוך ממושך, באיגוף

 נושה, אותו השבוע. ייעלם עליך, העיק רב זמן אשר וגדול, ישן חוב
 זח דבר במפתיע. עליו לך יוותר תוקפני, כה לחיות ידע שבעבר

 העיקרית שאיפתך את להגשים לך ויסייע מרץ, מישנה לך ייתן
 בת־ עם שלך, האהבה חיי גם זאת, עם יחד ביותר. הקרוב בעתיד
לבלות. לצאת הרבו חדשים. לשיאים ויגיעו יפרחו הקבועה, זוגתך

 מקווה. שאת כפי יעלה שהעניין הסיכויים כל יש — מתעקשת את אם
 גדולים לרומנים השבוע, תחכה, אל ממנו. לשכוח יכולה את — לא אם
ה הידידות עם קשריו בתיקון שתתרכז מוטב במיוחד: סוערים או

 דרומה: נסיעה תחמיץ אל לקופה: זורם מועט כסף שלך. וותיקות
בהיר. ירקרק לבשי כדאית. תתברר לבסוף אך כשיגרתית, תיראה היא
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סזוזנ״ס
#1)  האחת גם השבוע. אדם לבני נהדרת הבנה מגלת אתה מאוד. משונה

 שאחת הקצר לזמן בהתייחס מדי מהר בפניך ליבה את שפכה שפגשת
 החוק של הרשמיים לנציגים הבנה חוסר מגלה אתה ובמקביל מכירים.

בעצמך. שלוט במה־בכך. שהתחילו בדברים איתם מסתבך עצמך ומוצא

 אותה קבלי קרוב. מידיד או מקרוב־מישפחה צפוייה בלתי מתנה
 פעולה חוויות. מלא שבוע מצפה קשת, בת לך, כגמולו. לו והחזירי

 לשביעות השבוע תתבצע חודשים, כמה כבר מתכנן אתה אותה
 המתח את יפיג גם זה ארוכות. לנסיעות מתאים השבוע סוף רצונך.

 לא רחוק. לטווח הנסיעות מן מיוחד באופן היזהר בך. שהצטבר
בעתיד. לך תפריע שהתוצאה אלא פיזית, סכנה לך שנשקפת

 להוכיח כדי להתאמץ יד,יד, ועליך חדשים, אתגרים בפניך יעמדו השבוע
 רגשיות בסערות להסתבך לא היזהרי — גדי בת ויכולתך. כשרונך את

 מהרפתקאותיך תפיקי בקור־רוח, לאכזבה. לך לגרום העלולות
כה. עד חלקך מנת שהיה הרב והצער הסבל במקום הנאה הרומנטיות
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 לא אולם אותותיו, את לתת מוסיף החודש מתחילת שעברת הזעזוע
 אותו את לשנות כדי משהו לעשות גס חייב אתה — כך לחשוב די

 שור. או קשת מזל בן עם בייחוד בפח, ליפול יכולה שאת זכרי מצב.
הגרוע. רוחך מצב ירומם חוס בצבע בגד הקשר. את לנתק תהססי אל

 שבמקומה מפני נורא, לא אך תתקלקל, להשבוע מתוכניותיך אחת
 זמן פגשת לא אותו ותיק, ידיד פחות. לא מוצלחת אחרת, תבוא

 אותו, תפגשי השבוע — דגים בת נעימה. היפתעה עמו יביא רב,
 על היטב חשבי ליבו. את תכבשי כשורה, תתנהגי אם סוף. סוף
אדום. חרבה לבשי ישתלם. זה אומרת, או עושה שאת מה כל
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