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מרים
בנימיני

: החודש מזר
דגים

דב־ם
 זו דא התחפושת׳ את אוהבים אכן הם
 הכנה עבודת וללא נוחה, להיות חייכת

 מעו- בדמות להופיע רועים הם מסובבת.
 בלש, רקדנית פיה, בת״הים, וחלומית. דנת
 מכורה, אינו שאיש תמהונית נערה או

מאג דמויות המוצלחת. ההסוואה בגלל
ה מלכת אדומה, ביפה סינדרלה, : דות

 וגם הנרדמת, היפהפיח שילגיה, לילה,
 בעיקר היוונית, המיתולוגיה מן דמויות

 אתא־ חרה, זאוס, גם אן נפטוו, אל״הים
 למזל. כשיתחברו טוב ירגישו בולם — נה

 להכין, מסוגלים שחם ההפתעות אחת
 סוף ״סוף :ולומר תחפושת ללא לבוא

 ה* בדיחה, לא זו לעצמי." התחפשתי
באמת. לכן מתכוונים

 שודדי- וכן נמרים, אריות, המזל). בן הוא
שמז תחפושת בל או מכבי״אש, רכבות,

והרפתקנות. אומץ־לב כירה

ר1ש

טלה
 לטליים. נפלאה המצאה הוא פורים

 לעצמם מבינים הם עצומה בהתלהבות
 מרץ השקעת הדורשת מיוחדת תחפושת

 אותם. המאפיינת היצירתיות כל ואת
ותוך ומשעשע, מעניין רעיון לו צץ לפתע

 ופורי* החמא, את אוהבים השוורים
 חוש החגים. משאר יותר אותם משמח

מאפש ניחנו, שבו הטוב והמזג ההומור
ש התחפושות ליהנות. ממש להם רים

 מוכר או אופה, טבח, הן אותם ימשכו
 תלבושת סתם תהיה לא זו אגב ממתקים.

ל ברצינות יתייחס הוא אופה. שמראה
 עמוס מגש כתפיו על לשאת וידאג עניין,

 לצפות אין מתיקה. דברי או בעוגיות
ה בחינם, מגמותיו את שיחלק ממנו

 יעדיף הוא אך יקרים, יחיו לא מחירים
 החג. בגמר יותר ״עשיר״ עצמו את למצוא

 בנעלי הולנדי, איכר — נוספות תחפושות
ה צעצוע דובון האיברה. אשתו או עץ

 מתחפש הטלה שכנו אם בכבדות. מתנהל
השור. להיות יתנגד לא הוא לטוראדור,

1  $ משוגע ויותר זרוק שיותר מה פאנקיסטים.
* לתאומים. יתאים —

! סדט!
★

 ★ בזמן, הבל להכין חייבים סרטן בני
 ה שלא כדי התלבושת פרטי את ולתכנן
)יעדיפו חם נעימות. בלתי הפתעות תהיינה

תאומים

ב חל פורים שחג הוא, מיקרה האם
 ז דגים במזל נמצאת השמש שבה תקופה

 לא דגים) (שליט נפטון מלבד כוכב שום
 נפטון זה. לחג יותר להתאים יבול חיה

 שהאדם בזו, באמנות האמת את מזייף
אמת. דובר שהוא בטוח
 מבין המן — משתנה הכל בפורים גם

 אחשוורוש בעצמו. עליו ונתלה למרדכי עץ
 ביקרו, חפץ המלן אשר האיש מי שואל
 וחושב הדברים, את המן חופך ושוב

 כשלמעשה שאף, שאליה לעמדה שהגיע
תחתיות. בשאול כבר הוא

 שכן הלבוש, על גם שולט נפטון כוכב
 צורך ומבטא מערומינו, את מסתיר הבגד
 באמצעות מסוייטת אשליה ליצור עמוק

מת כיצד לברר, כדאי כך, אם ההופעה.
 של להשפעותיו המזלות כל עצמם אימים
 אוהב כיצד פורים. לחג דהיינו — נפטון

להתחפש? מזל בל

 זמן עצמם את יטרידו לא תאומים בני
 להתחפש. למה בשאלה, פורים לפני רב

תוך ואז להם* יובא זח החג לפני יום

 ן עדינים ומבדים היטב עשויה תלבושת
 ★ מונחת תהיה שהתחפושת רצוי ונעימים.

£ מה כל אוהבים! חם מה בדיוק. עליהם
★★ ם נבסון, שוו ם ה גי  1 כוכב הוא נו

״ו הוא המחחנש״ס.  האמת את מז
אימת. דובו שהוא משוכנע שהאדם עד

 להצליח חזק לדחף חופך הוא שניה
 עזרה וללא במהירות המבצע את להגשים

 סייפים, ציידים, של תחפושות מאחרים.
 שוורים, לוחם רומאי, לוחם צבא, קציני

 צ׳פלין צ׳רלי אפריקני. לוחם קאובוי,
(גם אוזן ללא גוך ואן או טלה) מזל (בן

 שתיראה תחפושת להם תהיה שעות, כמה
 רבים. ומחשבה זמן בה השקיעו כאילו

 תחפושות — ראשית !אוהבים חם טח
 רב. צחוק שיעורר משהו שנית כפולות.

 מכנסיו שבתוך שמן בך בל ליצן למשל
 אשה, חצי גבר חצי או ילדים. שני יהלכו

 הליצנים כל גם אדם. חצי סוס חצי או
וח* חהיפיס הביטניקים ובן הקטנים,

 תינוק, של תחפושת — במישפיוה שקשור
 או אחרים צעצועים גם בובה, של או

 של תילבושת דאק. ודונלד מיקי-מאוס
 דמיונם ודודה. דוד של או ואבא אמא

מכ את להפתיע יכול וחפורה המפותח
 שאינם מוזרגם קונדס מעשי במו ריחם,

 דמויות בפורים. אלא לחם, אופייניים
)74 בעמוד (המשך
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 שעדיין למרות השבוע, תורגש קלה הקלח
 שהתקופה לטלאיים לבשר אי״אפשר

לסיו הגיעה הקשח
לנח אפשר לפחות מה.
 יוכלו זה שבשבוע מם

 ולהיות כוח, לאסוף
בהמשך. יותר חזקים

 תוכלו בני־הזוג את
ה במקומם להעמיד

ל להיכנע ולא נכון,
 גם המוגזמת. תובענות

 בני- מאיימים הם אם
אול ומגישים תוקים,

 מתוך פועלים שהם בחשבון קחו טימטום,
 לנסיעה. תוכנית מתבשלת חולשה. עמדת

¥ ¥ ¥
 אך אתכם, מטרידות בריאותיות בעיות
במהירות, נפתרת בעיה שכל לב שימו
ל להיכנס סיבה ואין

אי הכספי המצב דאגה.
לח כדאי מעודד. נו

 האפשר. במידת סוך
ולפ למסיבות הזמנות
עשו חברתיות גישות

 השבוע. להגיע יות
 להן. להיענות רצוי

 פגישת צפויה בקרוב
משמעו שתהיה חדשה

 גס הקרוב. לעתיד תית
 ממועקה, אתכם תשחרר מחודשת פגישה
 מהעלבון. להשתחרר סוף־סוף ותוכלו

¥ ¥ ¥
בילויים מסיבות, להתבהר. מתחיל המצב

 אהובים, בני״זוג עם מחודשות ופגישות
נש מכרים עם או

 ל- יוסיפו אלה כחים.
יותר. טוב מצב־רוח

 מבחינה זאת, עם יחד
 לא עדיין בריאותית

חזקים, לגמרי חשים
 בעיות לצוץ ועלולות

הנשי לדרבי הקשורות
 אלו אך ללב. או מה

מסובבות נראות אינן
 והתייחסות ומפחידות,

 במקום חשש. מכל אתכם תשחרר נכונה
הנאמנה. עבודתכם את מעריכים העבודח

האשיס

 נמצב־רוח עידוד תוסיף לנסיעה תוכנית
 נסב־ בן־הזוג עם יחד לתכנן כדאי משופר.

ש מאחר משותפת. עה
מחו״ל, ביקורים צפויים
בידי גם להיעזר תוכלו

 הבאים וקרובים דים
 השבוע להתחיל׳ אפשר
 המגורים במקום משם.

ורכי שיפוצים לתכנן
 סכום חדשות. שות
 לכם יימצא נוסף כסף

להג על־מנת בקרוב
 הקשורה תוכנית שים

 בן־הזוג של כעס התפרצויות לדירתכם.
 רב. מתח להכניס עלולות הילדיס או

¥ ¥ ¥
 להמשיך יותר אי-אפשר שכבר ההרגשה

 אך בקרוב, לה תחלוף הקיים במצב
 לומר קשה זה ברגע

 מצב מרוצים. שאתם
 טוב, אינו הבריאות

 לאי״שקט, גורם והדבר
 דיכאון. ואפילו מועקה

 העבודה במקום גם
ומתחי מרוצים, אינכם

 שינוי. על לחשוב לים
 המצב כספית מבחינה

 ברירה ואין יציב, אינו
 בכספו להיעזר אלא

וקרו הורים של בכספם או בן-חזוג, של
 לגמרי. המצב ישתנה מאוד בקרוב בים.

¥ ¥ ¥
 שקשור מת כל מלבד רע, אינו מצבכם

 הלוואות, להחזיר להקפיד יש בכספים.
 דחייה חשבונות. ולשלם

 לגרום עלולה אלה של
ול־ רבח, לאי־נעימות
אנשים עם הסתכסכות

כעת כבר קרובים.
גבכם מאחרי מדברים

 ועל ״חסכנותכס״ על
ב לעמוד אי־נכונותכם
כמו ומי התחייבויות.

 גס לביקורת, רגיש כם
נאמרת אינה זו אס ~

ובוע1הנ צפויות רומנטית מבחינה בפניכם.
תחמיצו. אל לב, שימו מעטות. לא הצלמות
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 רוצים התקופה. את מלווה רב מתח
הכ ההרגשה אך ולנוח, ליהנות לבלות,

טובח. אינה ללית
 וכאבים חולשה חשים
 שלא ומשונים, שונים
מ להבין אפשר תמיד
 במקום באים. חם היכן

מתחש לא העבודה
גו והדבר בכם, בים
ולעלבון. לרוגז רם

דעת את לומר כדאי
להתבייש, מבלי כם

 ח״לא על ולוותר
 ואפילו כלפיכם מתרכך הזוג בן נעים״.

 מאוד. החורגת בהתנהגותו להפתיע עשוי
★ ★ ★

מת בתוכניות, המשונים העיכובים למרות
 ולמצות ליהנות עדיין אפשר כך שגם ברר
 מהחיים. הטוב כל את

 אתם העבודה במקום
שב לפופולריות, זוכים
מוש מעטים לא חים

 על־ מופצים וגם מעים,
 המעריכים אנשים ידי
 וכישרו־ מסירותכס את

בתחי אם גם נותיכם.
 יומיים יהיו השבוע לת

עלי תתגברו מעייפים,
 מלאי הכינו בקלות. הם
 את תמצאו שתשבוע מכיוון ומרץ, כוח של

 למסיבה. ממסיבה ומטיילים נהנים עצמכם
¥ ¥ ¥!

 המיש• ובקרב בביתכם מורגשת מתיחות
 ובל באוויר, מורגשים שינויים פחה.

 בן חופך קטן עניין
ההר גדול• לעניין רגע

 שהדברים היא גשה
וסו מעצמם, מתנהלים

את גם עימם חפים
 אי- לברר רצוי כם.

 ובין ביניכם הבנות
קרו ידידים או שבנים

 שיחה מהעבר. בים
 מה כל על גלויה

 עשויה נגדם לכם שיש
 בחשאי כעת שנרקמת לתוכנית להועיל.

הבא. בחודש לפועל לצאת רב סיכוי יש

עקת
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 לביצוע ניתנות בלתי שנראו התוכניות
 בקצב לא כי אס מתבצעות, זאת בכל

לטובת ההאטה הרצוי.
 מאבדים אתם אך כם■
 ומרגישים השקט, את

 בתנועה להימצא צורך
 בעבודה גס מתמדת.

רגיל. בלתי מרץ חשים
 של הכוחות שגם זיכרו

מוגבלים, — גדי מזל
להירגע. קצת וכדאי

 צפויה כספית מבחינה
השבוע. נעימה הפתעה

 הטובה ההרגשה אלא קובע, הסכום לא
 לפניכם, חדשות היכרויות חשובה.

¥ ¥ 1-¥-
 למרות סובה, דרך על שעליתם מרגישים

בפרוייק אחריות. תוספת של תקופח שזו
 שאתם חדשים טים

בחש קחו מתכננים,
האפשרו כל את בון

 תשתלם, הזהירות יות.
 יוגשמו. ותובניותיכם

 המעט האופי למרות
את המאפיין תמהוני

 על להשפיע תוכלו כם,
 לשכנע ואף הסביבה

ה בראייתבם אותם
 הישג והנבונה. בחירה

 מצויע זמן וזה לבם, צפוי חיוני כספי
 איתן. בסיס על הכסף עסקי את לייצב

¥ ¥ ¥
באים ידידים ליום. מיום משתפר המצב

לבילויים להתכונן אף וכדאי לבקרכם,
ה מן יותר ולחגיגות

 תקופה מתחילה רגיל.
מאוד, מבורכת רומנטית

 יותר יציבים יחסים עם
 בעתיד ריגישית. מבחינה
בנוס בתקופה תיזכרו
 וקוץ אליה אך טלגיה,

 הטבעית נדיבותכס בה,
לבז־ לההיפו עלולה
 לאוכל חיבתכם בזנות.

לס עלולה ולהתפנקות
 השני המיז בני עקרבים הבריאות. את כן

בספורט. עיסקו — דגים בני בכס. מהרהרים
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