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 להסס סלד הנטייה
 גורמת הדגרים ברוב

 עיסקה להפסיד לן
 אבל טלה, בן־ סמנה,

 תק* מעיז, אתה אם
יו לסקול מבלי פוץ
לתכ תדע או מדי׳ תר
 באומץ- הרפתקה נן

ה את תראה — לב
הנח אל ותגיע ברכה

 במייוחד, נסים, לה.
 בתנאי אך — לקיסמן הסבוע נתונות
בצעדי־צב. ולא בסערה אותן לגרוף סתדע
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 שונה הכל עכשיו די.
מו אינך זאת ובכל —
 נסה שלוותך. את צא
 אל־תוך להימלט לא

 אתה עצמית, רחמנות
 עצלותך אם לזה, מסוגל

 את תסכל לא הענקית
א/ ביום מוחו. כוונות
ש מוטב השבוע, בסוף

ב — מתאונות תיזהר
בקיר־ אתה אס ייחוד

מים. מקורות נמצאים שם
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 ממנה קלה מחלה
 זאת כל חלפה. סבלת,
המ לטיפולה הודות

 זה בת״זוגך. סל סור
 כמה עד לך מוכיח

 ומה לה חסוב אתה
 אלין. אהבתה רבה

 קצת אליה התייחס
 מגיע זה בעדינות. יותר
 תאומים, בת לך, לה.

 מכיוון היסועה תבוא
ה את וקחי התעוררי צפוי. לא לגמרי
 שיו- מי יחיה תמיד לא ברצינות. חיים
לאוויר. צאו סוקעת. את בו מהבוץ ציאן
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אינ רומנטיים יחסים
להא עשויים טימיים

הת כל על השבוע פיל
 בחייך. אחרת רחשות

 שהגיע חושב אתה אם
ברצי להתייחס הזמן
 לעתידך, יותר רבה נות

 ל־ עצמך את ולקשור
השבוע זה חיי־מישפחה,

_ זאת. לעשות המתאים
 נוסף, רגע תמתין אל
 השתדל לרועץ. לך להיות עלול ליבוי טוב

 זה. בשבוע המתוחים עצביך את להרגיע
הכס ההוצאה למרות לך, יזיק לא בידור

 בריאותך. טל תשמור■ השבוע הגדולה. פית
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לך. מחכה נפלא סבוע
ההול ביחסין בייחוד

 עם ומסתפרים כים
 סהחליטה בת-זוגתן,

איתן. בסדר להיות
 בזרועות אותה קבל

הפי במיסור פתוחות.
 כ- מתנהל הכל ננסי

לבזבז, המסיך סורח.
עו וכה כה בין אתה

 בבת-אחת לזכות מד
ב לעבוד המסן כסף. סל ניכר בסכום

מערי סלן הבוסים ובמסירות. נאמנות
 סבוע מצפה לביאה, לך זה. את כים

 זה. את לנצל דעי תענוגות. רצוף סכולו
* * *

 של שבוע זה לבתולה
מעי מלחצים שיחרור

ה פיזיים. בעיקר קים,
 אז להיענות אם לבטים
תפ אם ייפתרו לסרב,

 בסוף שור מזל בן גשי
 בן תסרבי. אל השבוע.
 להצלחה שזכה בתולה,
 עלול שעבר, בשבוע

 מבודד. עצמו למצוא .
בעס עורמה יותר גלי
 מיכשולים כמה על להתגבר ותצליחי קים

להמר. הרבי בחולה, בו* אותך. המטרידים
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 לא זו אבל — מאזניים בן אתה אומנם
 את קח ! להגזים סיבה
אינך :לידיים עצמך
 כל־כך, לאכול צריך

אפי או כל־כך, לעבוד
 כה שורה לקבוע לו

 מיפגשיס של ארוכה
 הסרט־ .על רומנטיים,

 אם מאזניים, בת הנע.
 יכולה שאת חושבת את

ב הכל, את לו להגיד
 את — כזאת תקיפות

היזהרי. לבוא. הקרע עלול במהרה טועה.
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 על נמצא אתה קלות, נסיגות אף על
 גסופו הנכון׳ ובכיוון — דרכים פרסת

 לן צ׳פוייח דבר, סל
 ו- — מאכזבת פגיסה

 ש- זהו רבת-הפתעות.
קש־ לקסירת טוב בוע
והתכתבו חדסים רים
למח־ טוב א׳ יום יות.
 ולסמיעת סקטה סבה

 שנו- הקסר מוסיקה.
 תרבה אל יחודס. תק

לבלות. מנת על לצאת
למנוחה. זמן הקדס
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לח השבוע יתערפל שלך השיפוט כושר
 שאת גורמים עם בפגישה כןנוצאה לוטין,
לק מצליח אינך טיבם
 קשת, בת את, לוט.
 שלך ההומור לחוש תני

 הצחיקי צחקי, חופש.
ה כי רגע. כל ונצלי
 רק הוא שלך אושר
 דבר. של בסופו זמני
 לך צפויה מזה, חוץ

 בל־ פעילות זה בשבוע
תלו שאינה תי־רגילה,

בך. רק השני. במין יה
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 מנקודת גם הדברים את לראות נסה
 מעסים תעסה ואל האחרים, סל מבטם

הק לאדם הגורמים
 נפס. עוגמת אלין רוב
 כלפי טוב רצון גלה

 נסיעה לעבודה. חבריך
 הסבוע בסוף קצרה
 הסלווה את לך תביא

 לן ותסייע המיוחלת,
 מעיקה. בעייה לפתור־
ממתינה לא הסבוע

___________ חב־ הצלחה סום לן
׳ סב- כן בולטת, רתית

וליופי. למנוחה הזמן את לנצל לן דאי

* * *

 אותך להפתיע עומד מישפחתך מבני אחד
תוכ את לך ולקלקל
 היה זה. לשבוע ניותיו

 שלא לו והסבר נועז
 לאורח בנוסף יטרידך.

 גס ייתכן הבלתי־צפוי
 פנים או שכנים, סיכסוך

 אותו שיסבך מישפחתי,
 דלי מזל לבת בצרזת.

 לא קלף השבוע ישחק
 והיא במידה נורמלי,
.גם משחקת . קלפים. .
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 אבל :זה את לעסות חייב סאינן לא זה
 מה בדיוק סתדע מוטב
ב עוסה. אתה ואין

 לגלות עלין ייחוד
 וכוסר־החלטה תבונה

 הס- בתחילת ה׳ ביום
 בסופו. א', וביום בוע,

 יכאיב מחו״ל דואר
 לסקול לן ויגרום לן

 יתו.*1הרהד*1., ינ המצב את מחרס
■'.?1 ן!■י >.1 תהסס אל נתון. אתה

........ שיגר- מיסגרות לשבור
כבד. עול מקבל שאינן בתנאי — תיות
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10 הקסם צפתי !
ת ללא מקסימות צפרנייך י דו !ב

! הצסרנ״ם סוני לכל האידאל׳ הפתרון
 במיוחד. וחזקות יפות ולצפרנ׳ים ות0סרוקות,כסו לצפרנ״ם

 דקות, תוך המתקשים ונוזל אבקה בעזרת צפרנ״ם, השתלת
לתפארת. צפורן והרי ״לאק־ מורחים הצפורן, את משייפים
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