
 ואמר קרחתו את גילה בעתו,
 לך לשלם מוכן ״אני לאשה:
 שתוכיחי בתנאי לירות, מיליון

 שערה יצמיח הזה שהקרם לי
 האשד, ראשי.״ על נוספת אחת

תביעתה. על וויתרה נרגעה,
 להולנד, נסיעתן לפני 8

בתח ישראל את לייצג כדי
יר החליטו האירוויזיון, רות

ו לופטין דאה ארזי. דנה
שלי- חברות הולמו, רדתי

 כשעזבה בעין־כרם. .;גלריות
 לתל- בדרכה ירושלים, את

 שכחה כי לה הסתבר אביב,
 שבמלון, בחדרה הרישום את

 פרנק, עם להתקשר מיהרה היא
 שבו לחדר שיגש ממנו ביקשה

ו הרישום את יקח התגוררה,
 פרנק עודד. בנה, אל יעבירו

בי מבוקשה, את למלא מיהר
 החדרנית, כי העלה, מהיר רור

בציור, גדולה מבינה שאיננה
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 בנו הכנשת טכס את חודשים שלושה לפני רק חגג וילצ׳ר, פנינה
 חופה העמיד הוא שעבר בשבוע אבינו. אברהם של בבריתו הרביעי

 לאחיות, בית״הספר תלמידת שהיא עינת, עינת. הבכירה לבתו
וחתנה. בתו עם משמאל) (שני דגן דני :בתמונה לרופא. נישאה
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 שולה ואשתו, זאביק היום״. ״דק (מימין) רווח זאב השחקן
 הוגשו במסיבה קוקטייל. במסיבת השר את אירחו (באמצע),
 מוזמן שאני לי ״אמרו : השר התאכב קלים. משקאות רק לאורחים

סודה.״ של כוסית תחיה שזו בדעתי העליתי לא כוסית. להרים
£

 כי שוקולד־מנטה־מסטיק, שיית
לס והלכו ביטוח, שבטוח מה
 באחת ביטוח־חיים לעצמן דר

 סירבה החברה אד החברות.
 נסיון־ההתאבדות בגלל לבטחן,

 מיספר לפני ארזי ירדנה של
חודשים.

 את מצא גדולה בצרה !■
 איש- נורפמן, פרנק עצמו

 מלון של הצעיר יחסי־הציבור
 הוא פרנק הירושלמי. הילטון
 נרא, עודד של הקרוב ידידו
המ גרא, מאירה של בנה

אמ הישראלי המרכז את נהלת
ל בניו־יורק. לתרבות ריקאי

 לישראל מאירה הגיעה אחרונה
 ובין הבונדס, של מישלחת עם

הירו במלון גם שהתה השאר
בגלר סיוריה במיסגרת שלמי.

באחת יקר רישום רכשה יות

2014 הזה העולם

 ל־ היקר הרישום את השליפה
מנ של בעזרתה פח־האשפה.

ב פרנק נבר משק־הבית הלת
 הרישום, את מצא שם אשפה,
כש לירות, כאלפיים ששוויו

 שלם. עדיין אולם מקומט, הוא
המ למכבסת אותו מסר הוא
 והעבידו גיהצוהו, שם לון,

ה גרא עודד של לידיו מייד
ה דודתו, של בביתה מתגורר
ה קרים, מתילדה דוקטור
 נשיא קרים, לארתור נשואה

 יו־ ד,הוליוודית חברת־הסרטים
 הצרה זו אין אגב, קרים. נייטד

 מישפחת את שפקדה היחידה
 נשרף חודשים כמה לפני גרא.

ה עודד, מתגורר שבו הבית
ה נשיא של ביתו מול שוכן

במ קציר אפריים מדינה
 ורק שברחובות, וייצמן כון

שופץ. לאחרונה

 לסיכסוכים להיכנס ביותר המתאימה התקופה זו אין :לדבר מה אץ לא,
 ומוטב הרה־אסון, בבית הגובר הממה שלך. הזוג בת או בן עם למריבות או

 זאת, מלבד מאיימת. שהסערה בזמן שעות לכמה להסתלק איסוא, לך,
לא־צפויים. מיכשולים של השפעתם תחת לדיכאון להיכנס נוטה אתה

 קדימה — זאת לעומת החלטות. לקבלת המתאים השבוע בדיוק לא
 !אדרבא בלתי־מחייבים, שעשועים למצוא יכולה את -אם !לבילויים

 ברצינות, עליו חושבת את אם אך ומהנה. עליזה בפרשה רע שום אין
יותר. מאוחר למועד — המעשים ואת — ההחלטות את שתדחי מוטב

ל 2ו אפרי  ■ ב
אי 20 מ ב

סאומיס

11110 .

ני 21 ו  - בי
לי 20 ביו

,נו11(111
ט ס ו ג או  - ב

ר ב מ ט פ ס ב
22
22

 ועין מחירה מחשבה של בכיוון עליך משפיע המהירות, כוכב מרקורי,
 מזמנן, להקדיש השבוע עלין יהיה אבל פעילויותין. כל לגבי בוחנת

 לוודאי קרוב מסויימים. בשטחים יעילותן להגברת דרכים לבחון כדי
 נוטים יחיו שבסביבתן האנשים חשבונות. בבדיקת כרון יהיה שהדבר
מנסיעות. חמנעי — תאומים בת בחם. תפגע אל לרגישות. השבוע

 סיפורי מזמנך. הרבה השבוע תגזול בתמונות או בצילום התעסקות
 מסויימת בצורה ישפיעו בקולנוע, תראה או שתקרא ומתח, מיסתורין

 שלא השתדל אך לביקורת, מוגברת נטייה השבוע תגלה רוחך. מצב על
 אצל להופיע עלולות שיכחה של תופעות בהתרגזותך. הגבול את לעבור

השבוע. יופיעו חברתית תיקשורת של בעניינים קשיים סרטן. מזל בנות

 להגדיל תוכל הרוחנית. פעילותך את יגבירו לקנות עומד שאתה הספרים
 השבוע יעודן שלך ההתנצחות יצר התחומים. בכל האסתטית הנאתך את

 ביותר המתאים הזמן זה מהיר־חימה. שאינך מכך ותופתע רבה במידה
להבראה. זקוק אינך אם אפילו קצר, לנופש או לטיולים לצאת עבורך

כתו השבוע, נובעים, נשים לגבי שלן המייוחדת והרגישות אי״השקט
 ליהנות תוכל השבוע כי תיווכח בתולה. מזל על הירח מהקרנת צאה
 יופיעו טובה למוסיקה האזנה בתערוכה, ביקור חושין: בעזרת יותר

לחיזורים. רגישות עצמן ימצאו בתולה מול בנות חדש. במימד לפנין

 ורצון ערכים, מחפכת אצלך גרמו חאחרון, בזמן ששמעת משונות דיעות
 שסובב אדם לאותו תיתן אל העניינים. במרכז אכצנטרי, שונה, להיות

 להמשיך לן, לאשמיע נוהג שהוא ההבלים בדברי כה עד ראשך את
עצמך. עם ישר להיות הוא לעשות שעליך מה כל זאת. ולעשות

 מביך. מצב בפני לעמוד לו לגרום עומדות בלתי־צפויות כספיות הוצאות
 בעתיד בכבוד. ממנו תיחלץ אתה אך קשה, המצב אומנם ;דאגה אל

 יחד הכלכלי. במישור קדימה ניכרת צעידה לך צפוייה רחוק היותר
 להצלחתך הקשור בכל ניכרת התפתחות תבוא הזאת, ההתפתחות עם

בקרירות. לו עני ומרגיז. מפתה שקיבלת, המיכתב היפה. המין בנות בקרב

 להתחמק תנסי אל במייוחד. קשה שבוע לפנין — קשת בת התחזקי,
 אומץ- חרבה שכל״ישר, מעט עליהם. להתגבר עלין שיהיה מהאתגרים

 דבר של בסופו לן, ויגרמו המשוכות פני על לדלג יעזרו ועוז״רוח, לב
ותרן! תהא אל כלל. מבושלים יהיו שלא הישגין, על נחת-רוח המון

 בידידים גם בררן תהיה השבוע. שלך הבולטת התכונה תהיה הבררנות
 תהיי שאת להיות יכול לקניותיך. בקשר וגם מחברתם להימנע שתרצה
 את בעבודתך גורליות. החלטות בקבלת למישהו לסייע שתצטרך האחת
 במיבחן לעמוד חייב תהיה הביקורת. שבט תחת עצמך את למצוא עלולה

 אל לפרוטקציה, השבוע תזדקקי אם עצמך. את להוכיח עליך יהיה בו
ביותר. הטוב הצד על יסודר ועניינך — המתאים האיש אל לפנות תהססי

 המתאים היום הוא שלישי יום השבוע. בסוף לך צפויה נעימה הפתעה
 שהתלבטת הטובים והרעיונות מלאה, בהגשמה יזכו תוכניותיו לבילויים.

 להימורים. טובה תקופה זאת במפתיע. אליך יבואו אליהם, להגיע כיצד
 משמחת מתנה בהשקעות. תגזים אל אך פנים, לך להאיר עשוי המזל

!השבוע בכוס עינך תשים אל עתידך. על תשפיע השבוע בתחילת שתקבל
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 במצב עצמן את תמצא בן־זוגן. עם יחסין יתחדדו השבוע סוף לקראת
 לא בלתי-צפויה היכרות לתוקפנות. יוצאת-דופן ובנטייה מתח של

 אן טעונת-מתח, מסקרנת, קצרה, תהיה היא רב. זמן אותן תעסיק
 להתאכזב עלול אתה נוספת, מעבודה מיידית להכנסה תצפה אל חולפת.
 שאתם בשעה אפילו מייותרת. גופנית מפעילות הימנעו זה. בתחום
בבית. יותר להישאר כן, אם כדאי, פגיעה. סכנת לכם נשקפת רוקדים
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