
הורוסחוס

המתנות
 רקבר שאוהבים

המזלות בני
 נוהגים אנשים הפסח, חג פרוס עם
ול מקומות להחליף ולהתארח, לארח
 כל וידידים. מישפחח בני עם היפגש

 מתנה. — מקגל או — מביא אחד
יוד ואינם מתלבטים אנשים בדרך־כלל

ביו הרצוי הדבר מהו להביא. מה עים
ש לזה אמיתית שימחה יגרום ימה תר

 אחד, כל אוהב מה ז השי את מקבל
ן נולד שבו המזל לפי

טדה
 מכו״ לחם להביא שאי-אפשר מאחר

להס צריך הליקופטר, או נית-מיריץ
ש העיקר קטנים. יותר בדברים תפק

 פעמיים להם יביאו ולא אותם יפתיעו
 יאהבו טלה בנות נשים מתנה. אותה
 מעט בסימון העין את המושך כובע
אדו ופרחים מעיר, רחבה חגורה גברי,
 אדום בצבע ורדים זר או כלניות מים,

 להם להביא אפשר מזה חוץ לוהט.
מאמ פטנטים איזה חשמליים, מכשירים

 פנס מיוחד, קופסאות פותחן ריקה,
ומח לטיולים ציוד או מימיה איתות,
נאות.

שור
שוקולד רצונם. את להשביע קשה לא

 יתאימו קצפת ועוגת מתוק ליקר או
 אפשר כמו-כן ילטף. לגברים לנשים,
 מדי, רגיש ולא חזק עציץ להם להביא

תכ או טפר-בישול לגינה, כלי-עבודה
 אבן זו הברקת, אבן בו שמשובצת שיט

 כמות שיכיל גדול טפל שור. של המזל
 כלי־נחושת וכן תה, או קפה של גדולה

וסוס מין גודל, מכל
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 להם, שקרה ממה דבר ישכחו שלא כדי
 שלהם. החיסשוריח את לתעד ויוכלו

 על אהובים ומצלמה ממונות אלבום
למי חמים גרביים נעלי־בית, המזל. בני
 בני של המזל אבן רכה. כרית או טה

הרובין. היא טרטן

אריה

 שיהיו העיקר מביאים, מה חשוב לא
 זוג למשל כפול. משהו או מתנות שתי

 וכן עגילים, זוג פרחים, זוג ציפורים,
שב שתי או צמידים לידיים. תכשיטים

 שתי או לבבות, שגי שבה טבעת או עות
 לוחות מכשירי-כתיבה, טובות. אבנים
טל פינקט וכמובן ניירות־מיכתבים שנה,
וקי אבזרים מיני וכל משוכלל, פונים

לרכב. שוטים

סרטן
 מחבית או ולמישפחה לבית משהו

בירושה, העוברות מתנות והמישפחה.

 סרח מזר דנני
 מתנות להניא ■ש

אותם שיפתיעו
באר סדרים שעברה סדר קערת דוגמת

 או לקידוש גביע אחרים, ובזמנים צות
 לחם שיש וכלים סרגה, שהסבתא מפות

זיכרונות יומן ומישפחתי. ריגשי ערך

 ולקבל לתת שאוהב מישהו יש אם
חם אצלם המתנות האריה. זהו מתנות,

 כלום, צריכים לא ״הם ובעדינות, רות
 שיוציאו רוצים ואינם הכל,״ להם יש

במו מסתפקים תמיד חם כטף, עליהם
 להם להביא מתעקשים אם אך עט.

 בני פרקטי. דבר על לחשוב כדאי משהו,
קט וקישוטים צעצועים אוהבים בתולה

 לכן מעשנים, מהם רבים ונחמדים. נים
 חם. גם יתאימו מצית או יפה מאפרה

 בו שיש קטן ציור או סיגליות עציץ
שו מארצות קטנות בובות פרחים, זר

והי בריאות על המדברים טפרים נות.
מעורר. ושעון גיינה

■אז<״ם טלה בנות נשים
גנו׳, מנע יאמנו

ו 1 ע ! ח ו 1 ג ח
אדומים זים ופרו

 זהב, תכשיטי ומרשימות. יקרות בגדול,
נוצ בגדים יקרים, יינות זהב, לבבות

 וזהב. צהוב חום של שונים בגוונים צים
 או ונדיר, יקר טבק עם יפה מיקטרת
 חפיסה לא אך חוץ, תוצרת סיגריות

 יקר, בושם אחת. בבת 10 אלא אחת
חמ זר או בעציץ מיניאטורי תפוז עץ

 בנייר לעטוף צריך המתנות את ניות.
 לא האריזה זהב. בגוון נוצץ וסרט יפה

עצמה. מהמתנה חשובה פחות

 וחביבים, מפונקים כך כל מאזניים בני
 כל משהו. להם להביא לא שאי-אפשר

 בושם, פרחים, :להם מתאים יפה דבר
 יפה תמונה עדין, תכשיט ריחני, סבון

לקי מאזניים לבית. כלשהו קישוט או
 אותם. ישמחו וצורח גודל בכל שוט

 בית חלוק או ועדינה יפה כותמת-לילה
 מיטתורי, ציור עם תחרה תחתוני טכסי,

 טבעת לחפתים, סיכות עניבה, ולגברים
 בל- סימטרית צורה בעל תליון ואפילו
שהיא.

עקרב

ה ל חו ב
בזהי- מתנה להגיש צריך בתולה לבני

 דבר לא זה מתנה לעקרבים להביא
 לחם שמביאים אוהבים אינם הם קל.

המת חובה. ידי לצאת כדי סתם משהו
 אוהבים הם לחם. להתאים חייבת נה

העוס ספרים בדיוני, מדע בלשים, סיפרי
 במוות ובפסיכולוגיה, במיסטיקה קים

 מלווים טכס על ספרים שמעבר• ובחיים
 עם ישמחו גברים עסיסיות. בממונות

 שברייח מיוחדת, סכין עתיקה, חרב
 אחר. כלי-נשק בל או רובה״ציד ערבית,

יהיו אם יתאימו וקישוטים תליונים
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זהי להיות עליכם וחמישי רביעי בימים
 שנראה למרות בכספים. בטיפולכם רים

 יטוסו הרעיונות כי
לבצ ותרצו בראשכם

פע לחשוב מבלי עם
 כל לדחות כדאי מיים,
 אז הבא. לשבוע רעיון

 כל את לקדם תוכלו
או הכספיים. ענייניכם

 מחו״ל הבאים רחים
 גם אתכם. יפתיעו

 על לחשוב תוכלו אתם
 לארגן ולהתחיל חו״ל

 מורגשת הרומנטי בתחום הנסיעה. את
בחברה. מבוקשים אתם לפתע התעוררות,
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חיו מזמן לא שהתחילו החדשים הקשרים

 עליהם לשמור עליכם אך עבורכם, ניים
מל ולהימנע בסודיות

 ההתלבטויות על שוחח
קרו חברים עם שלכם

ייושבו אי־ההבנות בים.
 אינכם יותר. מאוחר 1
וזקוקים כתמיד חזקים §
 ושינה. מנוחה ליותר 2
כל לא בריאותכם חצב 1
 מתעלמים ואתם טוב כך ;
לג־ עדיף אך מכאבים, [
 בעבודה לרופא. שת י
הב־ עליכם. לממונים להאמין תמהרו אל |
 ולהסתנרות. לאכזבה לגרוס עלולות טחות !
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 כדאי אך אלה, בימים מתחיל חדש קשר ;
השו או השותף את עיניים בשבע לבדוק 1

 משום- החדשים. תפה
 לכם גורמים הם מה

המ בדידות. להרגשת
ש לפני זמן־מה תינו

ה עתיד על תחליטו
 השבוע בסוף קשר.

 זהירים להיות עליכם
 לנסיעות שנוגע בבל

 בל- תקלות ולטיולים.
לג עלולות תי״צפויות

בת לאי-געימות. רום
 ידידים או מכרים תפגשו השבוע חילת

שנותקו. קשרים לחדש ותוכלו ותיקים

 בתקופה אתכם מעסיק המיקצועי התחום
 אך קידום, לפני עומדים שאתם נראה זו,

להת עליכם כן לפני
 מכשולים כמה על גבר

וב בזהירות ולהתנהג
 זה שברגע יתכן טקט.
 של מגל סובלים אתם

וקינ חוסר־פופולריות
 מתוסכלים אנשים אה,

שימ את לקלקל מנסים
 השבוע בסוף הטוב. כם

 בחיי להמעיט תשתדלו
ה־ בחברת ובלו חברה

 יותר. ברור עתידכם יהיה בקרוב מישפחה.
 השבוע. לכם לעזור יוכלו שור מזל בני
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 ותפצו זבטיולים בנסיעות תרבו השבוע

שעבר הקשות התקופות על עצמכם את
שתב רצוי השנה. תם
 ביחוד בבית, פחות לו

 קיימת השבוע. בסוף
 מריבות. לעורר נטיה

 יעלו חברתיות פגישות
 את וישפרו המורל את

הברי מצב ההרגשה.
דרו רגיש, עדיין אות
 מנוחה. יותר לכם שה

 אתם הרומני בשטח
 ונהנים מצליחים שוב
 מחוץ־לארץ חשוב מיכתב ורגע. רגע מכל
 במפתיע. תוכניותיכם את לשנות עשוי
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 כל־כך לא הכל ובכלל כבד, די הרוח מצב
 מבינים לא הקרובה בסביבתכם לכס. הולך

לעצ גורס וזה אתכם,
 חלק ולהתמרמרות. בנות

לפרש קשור מהבעיות
נכו שאינה שלכם נות
לס אי־אפשר כעת נה.

 האינטואיציה על מוך
 מכשיר ממעה. היא -

 לגרום עלול הטלפון
 תקבעו אל לכן לבעיות
בתקי־ התלויים דברים

דא המכשיר. של נותו
 מצב לשיפור תורמות אינן כספיות גות

מתקיימות. אינן שהובטחו הבטחות הרוח.
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גי בסרט ??

 של לבעיותיהם להתפנות תצטרכו השבוע
 להתלבטויות נתונים הם הפעם זוגכם. בני

להח מסוגלים ואינם
 יש עצמם. בכוחות ליט

 ישנו שהם לכך לצפות
 עליכם עיסוקיהם. את

 באיזו ולראות להמתין
 עתה לעת לנהוג. דרך
תוכניות תתכננו אל

 פעולה שיתוף בנפרד.
 ישפרו מצידכם והבנה

כס בעיות המצב. את
אתכם יטרידו פיות

 חיי ממש. בהן אין כי יתברר אולם
 חדשים. באנשים ותפגשו יתפתחו החברה
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גדו תוכניות תתכננו שלא רצוי השבוע

ומצב נמוך, די החיוניות כושר לות.
 כל־ טוב אינו הבריאות

 קשה עובדים אתם כך.
 ה״ בתחום גם מאוד,

 מכן ולאחר מיקצועי,
 בהתחייבויות עסוקים

כ ונראה מישפחתיות
 נגמר. אינו היום אילו

אנ הנוכחית בתקופה
 בהת־ מבחיניס לא שים

 זבעבודתכם קדמותכס
 מאוחר אולם המסורה,

 לעבור נסו לכן שכרכם. על תבואו יותר
 חשבונות. וללא בשקט הזו התקופה את

¥ ¥ ¥
מת אופטימיים יותר אתם זו בתקופה

 המצב תאפשר. ככל להתפנק ורוצים מיד,
וב משתפר, הכספי
 כבר המיקצועי תחום

 ממצב מוצא מסתמן
הח מסובך. די שהיה
 כדאי חשובות לטות

 שלכם השיפוט לדחות.
 ועצות כעת, שוב אינו

ל עלולות אחרים של
 מאוחר עליכם הקשות

 נראה אם גם יותר.
להתק יכולים שאתם

 בטוח. כל״כך לא זה מפתיעה, בצורה דם
הרומנטי. בתחום הצלחות לכם תהיינה

 י קצ־ חופשה לעצמכם שתקחו רצוי השבוע
 ׳ מיני כל הדירה. את מחדש ותארגנו רה

> שהוזנחו קטנים דברים
] וגורמים לכם, מציקים

 ז ה־ ותסיסה. לאי־שקט
] הש־ רגישה תהיה בטן

 ז על הקפידו לכן בוע,
' תכי אל נכונה. תזונה

 ז במזון עצמכם על בידו
; מת־ חדשה אהבה כבד.

■ איטית בצורה פתחת
ח תנסו אל מאוד.  ז לז

] ב־ התאזרו הקצב, את
 ו להיות אמורה הנוכחית הפרשה סבלנות,

 ] ארוך. ולטווח מקודמותיה רצינית יותר
¥ * * !

 מקורה מהו להסביר שקשה מועקה
 את מוצאים אינכם לאי־שקט. גורמת

דר ומחפשים מקומכם
 השבוע חדשות. כים

 בנסיעות להרבות בדאי
 עשוי זה רק קצרות.

 את לשפר לכם לעזור
 אתם הכללית. ההרגשה
 חיי את לחדש עומדים
 לארגן בדאי החברה,

 ומה ידידים, עם טיול
 טוב. יותר — שיותר
 אתם הרומנטי בשטח

מת בן״הזוג מאוד. מתוסכלים מרגישים
עליכם. מקל ואינו בחוסר-יציבות נהג
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 ] הרעיד את לממש להתחיל תוכלו השבוע

 1 תסיחו אל המקצועי. בתחום שלכם נות
 ן מהעיקר, דעתכם את

\ ב־ שהיות. ללא ופעלו
; יתכנו הרומנטי תחום

 תלויים שאינם קשיים
 י יתכן הזוג. ובבני בכס

] מהם להיפרד שתיאלצו
 ז להתר־ וכדי מה, לזמן
 ן להרבות תצטרכו אות

 11 ז יהיה הדבר בנסיעות.
 ן וזה בחוסר־נוחות כרוך
\ בס־ עליכם אהוב אינו

 ו בהת־ נמצאים אתם כספית מבחינה יוחד.
] חדשות. בתוכניות להתחיל ותוכלו קדמות
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