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 של בתלבושותיהם מדקדקים אינם גם
 מישהו אם אותם מעניין לא האחרים.

 — זרוקה או אופנתית בצורה מתלבש
 מעדיפים עצמם הם הבל• מקבלים חם

 חזק בד ופרקטיים, שימושיים בגדים
כאי הג׳ינס מיכנשי כיסים. והרבה״הרבה

לל נטייתם למרות עבורם. הומצאו לו
 אלגנטיים נראים הם להם, שבא מה בוש

 באמת, להם שחשוב מה בגד. בבל כמעט
 שומרים הם וצחים. נקיים להיות זה
 שהם למרות ובגדיהם. גופם נקיון על

 להם, חשוב אינו העניין כאילו נראים
 אותם להוציא יכול ביותר הקטן הכתם

 להם/ מתאימים הגוונים כל מהכלים.
 הוא השחור. הצבע על שיוותרו רצוי אן

לאישיותם. מתאים אינו

 מאחרים שלנו הראשונה ההתרשמות
 ההופעה מלבושם. בלל בדרך מושפעת
 היפות. המלים מכל יותר לעתים מדברת
תר אופיו, על מצביע האדם של לבושו
לחברה. ויחסו בותו

 המאפיינים והופעה אופי מזל לכל
 מזל. לבל מתאים בגד כל לא לבן אותו,

 דלי, מזל בן לעצמו להרשות שיכול מה
 ילבש בתולה כשבן לגמרי שונה ייראה
 לעצמו להרשות יכול למשל, דלי, אותו.

ולהי כביבול, מוזנחת בצורה להתלבש
 על בגדים אותם ומושך. מעניין ראות

למוזנח מראהו את יהפכו בתולה בן
ה המזלות בני ללבוש אוהבים מה
מת הכתבה ז להם מתאים ומה שונים
 יותר. מוגבלים גברים לנשים. יותר אימה

 חופש להם מאפשרת אינה 20ה״ המאה
 שעברו, במאות להם שהיה בפי בחירה

מה פחות לא להתגנדר נהגו כשגברים
נשים.

טן סר
 כשמדובר מאוד מפונקות סרטן בנות

נו יהיו שהבגדים רוצות הן בגדים. על
 להן וגורם אותן, מעצבן עבה בד חים.

 מחפשות הן מגרד. גופן שבל להרגשה
בג לגוף. שיחמיאו ועדינים דקים בדים
 עליהן אהובים לא ורחבים גדולים דים

ומסו אלגנטיות עצמן את רואות הן בי
 להן גורמים מוגדרים לא ודברים דרות,

פופו וחום ירוק בחול, שקט. לחוסר
להת יודעים הם המזל• בני אצל לריים

 שחסבנות למרות טעם. בטוב צבעים אים
 הם לדעתם, בה, לזלזל שאין מידה היא

 דבר״מה לעצמם קנו כאילו נראים תמיד
חדש.

ה ל ט

 נמצאת שבאן למרחוק, מבשרים עקים
ואופטי חיים מלאת תוססת אישיות

ב להתלבש מתאים טלה לבנות מית.
 הבורדו, וחומים. ירוקים אפורים, גוונים

 אופי על מעידים החזק והצהוב האדום
מייצ טלה בנות קרובות לעתים תוקפני.

ה ביגדיהן. את בעצמן ומתבננות רות
 מאפשרת באישיות! הקיימת יצירתיות

הזד ללא גם במקוריות להתלבט להן
חזקים• לצבעים קקות

שור

 לא לגופה. מותאמים יהיו שהבגדים לה
ה וצרים. הדוקים ולא ורחבים גדולים

 מכיוון לה. חשובה מאוד לגוף התאמה
 מתיקה, בדברי בוחלות אינן שור שבנות

 טוב לכן להשמנה. נוטה בדרך־בלל גופן
 עליהם שמצויירים בגדים ללבוש להן

 הרגשה שנותנים או לאורך, דקים פסים
 שור אנשי רוחב. של ולא גובה של

 בטעם ועשויים נוחים בגדים אוהבים
 ורוד, בהיר, ירוק בחול, של גוונים טוב.
להם. מתאימים ולבן בהיר סגול

ה ארי

 חזקים, לצבעים נמשכות טלה בנות
והתנה סוער אופיין ורועשים. בולטים

צו־ בגדים לפעמים. ורועשת עליזה גותן

תאומי□
 תל- יפה. להתלבש אוהבות שור בנות

הם לובשים. הם מה להם משנה לאחשיב דיכאון. שור לבת גורמים ומוזנחים

 רוצה אריה להרשים. חייבת ההופעה
שתת עין בל מלבות. בבגדי להתלבש

 מלכותו הוד ניצב שמולה תדע בו בונן
בל מבזבזים מזלות מאוד מעט האריה•

 האריות. במו ביגוד על כסף הרבה בך
 ואוהבים משובח בטעם מבורכים הם

 האריה רעמת צבעי את שמזכירים צבעים
 של חולשתם והזהב. החום גווני בל —
 לדברי להאמין נטייתם היא המזל בני

ומאי אותם שמשכנעים מוכרים חנופה.
 נוחים קונים מוצאים לקנות, בהם צים

 לבנות יש לבגדים נוסף תודה. ואסירי
)54 בעמוד (המשך
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ס 21 ר מ  ־ ב
אפריל 20 ב

 בשבועות אתכם הטרידו כספים ענייני
להפ הובילו נמהרים צעדים האחרונים.

 גורם והמצב סדים
 הדברים דאגות. לכם

להסתדר. שוב עומדים
 ממעשים להימנע רצוי

ה ומשינויים. נמהרים
לרווחים. תוביל יציבות
 יהיו החברתיים החיים

ומהנים. משעשעים
יבי משותפות נסיעות

מקוות. לתוצאות או
 עומדים חדשים מכרים

והמש- הקרובים הידידים למעגל להצטרף ן
הצלחה. צפויה הרומנטי בשטח מעותיים. *

* + *
 השבוע בתחילת אתכם שתפקוד העייפות

יש מצב־הרוח מכן. לאחר יומיים תיעלם
_ משמחות והפתעות תנה,

ל נוספת פעם יובילו
עלו זו אך 1אופטימיות.

קט לאכזבה לגרום לה
נמ השני המין בני נה.

 המצב אך אליכם שכים
 אתם הדדי. תמיד לא

 דבר אותו חשים אינכם
ה המצב אליהם. ביחס
 אפשר משתפר. כספי

בת להתקדמות לצפות
הכס על לשמור כדאי אז גם אך זה, חום
פתאומית. הוצאה צפויה הבא בחודש פים.

* * *
 האחרונה בעת עסקתם שבה משימה

 סחוטים חשים אתם אתכם. עייפה מאוד
 התייחסות ומותשים.

בטו והתנהגות שקטה
ה להצלחת יביאו חה

 טוב השבוע פרוייקט.
מהכל, להתרחק יהיה
בשינה. ולהרבות לנוח

 השבוע סוף לקראת
מחו מרץ תחושו שוב
 להתפנות ותוכלו דש

 מצב- שבלב. לעניינים
את יביא רומנטי רוח

 ביקור קונצרטים, אמנותיים, למופעים בם *
הנאה. תפיקו שמהם והצגות בתערוכות 5
*
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אי 21 מ  ב
ני 20 ו בי

 מיק־ לעניינים שקשורות חדשות תוכניות
 חסימה מורגשת להתעכב. עלולות צועיים

 לא המאורעות. בשטף
 בעסקים להתחיל טוב

קיי זח. ברגע זזדשים
לתיסכו־ אפשרות מת
 שאותס אכזבות או לים

 על־ידי למנוע אפשר
 ההתחלה תאריך דחיית
ב בלבד. ימים בכמה

 צפויות המישפחה חיי
 טוב לא בעיות. השבוע
מישפח־ חופשות לתכנן

 תהיה לכן קודם שתוכננה חופשה תיות.
הנוכחי. למצב קשר לה ואין מוצלחת

* 4 *
מעסי ארובה לנסיעה הקשורים עניינים

 צצות אם גם אלה. בימים אתכם קים
, ״ אינם והדברים בעיות

 המצפוה, בקצב זורמים
 ימים כמה תוך יתברר
התוכ כשורה. שהבל

 ייצאו זאת בבל ניות
ותל סטודנטים לפועל.
 להיתקל עלולים מידים

 אל פתאומיים. כקשיים
יתייש הדברים בהלה,

 התנהגות במהירות. בו
 תביא ומרוחקת שלווה

 בעניין. המעורבים אלה מפי להתנצלות
רבה. התקדמות צפויה המיקצועי בשטח

* * +
 להרגשה ומביא יציב אינו הכספי התחום

 הקשו־ מיקצועיות תוכניות חוסר־שקט. של
אח של להסכמתם רות
בר ברורות. אינן רים
 לא כאילו נראה זה גע

כספ הבטחות יקיימו
 לפרוייקט הקשורות יות

 יומיים תוך חשוב.
 ידיעה להגיע עשויה

ית ואז מחו״ל משמחת
 להתקדם שאפשר ברר

הרומנ השטח כמצופה.
ב הוא אף קשור טי

מיש של בביקור או אחרת, לארץ נסיעה
רב. זמן נפגשתם לא שעימו קרוב הו
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 של למצב מביאות הזוג בני עם בעיות
 שלה או שלו ההתנהגות חוסר-ודאות.

ה אתם, וגם מוזרה
 מניעיהם את מבינים

תופ לא האחרים, של
 איתם קורה מה סים

השינו סבלנות, הפעם.
ל הזמן כל אינם יים

 נשיה קיימת רעתכם.
נהיגה. בעת להסתכן
קי מהתנהגות היזהרו

 ותרו ונמהרת, צונית
 הנאה לשם נסיעות על

 להשגיח חשוב בריאותית מבחינה בלבד.
במאמצים. לחרבות ולא עצמכם על

* י* *
 על עצמם חשים אינם עדיין העקרבים

 טוב יותר בריאותם שמצב למרות הגובה.
 השבוע צפויה משהיה,

 נוספת, בריאותית בעיה
במ אתכם תמריד זו אך
 לאחר בלבד. יומיים שך
 יותר. טוב תחושו מכן

 לתכנן להתחיל כדאי
ה הבאה• הנסיעה את

 כבר לנסיעה שותפים
 לדון ומעונייניס דואגים
 אל זה. בנושא אתכם

בהתנה אותם תפזזידו
ב רוצים הס עוקצנית, או תוקפנית גות

השבוע. צפויה רבה עבודה טובתכם.

 ספורטיביים ועיסוקים טיולים מסיבות,
 השבוע, והנאה להתלהבות לגרום עשויים

 בדאי עכשיו כבר אך
 השבוע בל שלא לדעת
 בן־הזוג לחגוג. תוכלו
 ואתם לעזרתכם, זקוק

 לו להקדיש תצטרכו
ה מזמנכם. ניכר חלק
 בעבודה יתבטא שבר

 במשא־ומתן או נוספת,
 היכולים אנשים עם

ם_________ ד ק במו בן״הזוג. את ל
 מצב על להשגיח יש כן

 ליותר זקוק יהיה זה בשטח גם בריאותו.
ברורים. בלתי האהבה חיי תשומת-לב.

מבר 2ו צ  ־ בד
אר 19 בינו

משח
מבר 23 ב  ־ בנו

בדצמבר 20

למתי לגרום עלולות מישפחתיות בעיות
 לגרום עלולה מופרזת רגישות השבוע. חות

למריבה. או לאי־הבנה
 עצמכם את לבדוק נסו

 הפרזתם לא אס זלראות
מהאחרים. בדרישותיכס

בני־ את תשפטו אל
אישיות־ לפי המישפחה

 שלכל זיכרו אתם. כם
ותגו שונה אופי אחד

להת הציפיה אחרת. בה
 אחרת או כזו נהגות
לאכזבה. להביא חייבת

או בן־הזוג מאוד. מלהיבים חיי״האהבה
 לכם. מספיק אינו הזמן אך ומעוניין, הב

* * *
 תידחה מסויים ליום .שתכננתם נסיעה
 לאחרונה חייתם שבו המואץ הקצב מעט.

 בדאי עיקבווט מותיר
 ולהירגע. עצמכם לרסן
 יותר קצת יתבצע הבל

 לא בלום אך מאוחר,
ו הבית ענייני יתבטל.
 אתכם יעסיקו הדירה

 שתיאלצו יתכן השבוע.
 חדש, חוזה על לחתום

 באופן מיסים לשלם או
הקשו לדאגות מפתיע.

 מקום אין לכספים רות
 ומחושבת זהירה התנהגות אלה. בימים
 זה. בשטח ולשקט ליציבות תביא

* * *
למ השבוע, בתחילת בחסכנות לנהוג טוב
 ירגישו שביניכם החסכניס שאפילו רות

 מדי יותר להוציא צורך
דב על ולבזבזו כסף
חשו כל־כך שאינם רים
 להתחיל לא מוטב בים.

 ובמיבצעים בתוכניות
 תכננתם אם גס חדשים

 של דחיה זה, מעין דבר
 תועלת. תביא ימים כמה

 אינן מהפכניות תוכניות
 בתקופה ברכה מביאות

מבוג בני־מישפחה יו.
 תוך ותשומת־לב. טיפול יותר דורשים רים

הנוספת. מהאחריות להשתחרר תוכלו שבוע
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