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 אלי שקפץ הבחור לידיעת ״
לוטו: ממלאים האוםו;ככה

נרסף מספר מקבל אתה בסטר
 שלי באוטו הפופלאריות בשאלות אחה
 ההסבר הנוסף״? ״המספר פירוש מה היא

 ג/ יום מדי נערכה הלוטו הגרלה פשוט:
 מספר ועוד מספרים 6 עולים בגורל

 את ניחשת אם הנוסף״. ״המספר שנקרא
 ,בגורל שעלו הראשונים המספרים 6

 עלינק הלוואי ראשון, בפרס זכית
 • מיליוני ומאות עשרות אומר וזה

 מתוך מספרים 5 רק ניחשת אם שקלים.
 השישי המספר אבל השישה,

למספר זהה שסמנת

 אלי קופצים חברים המון האחרון בזמן
 איך אחת: שאלה בולם ובפי האוטו לתוך

 במה קופצים, לב שימו אז לוטו? ממלאים
פשוט: שזה

ניחוש חן - יאדע אל

קלח התחלה כל רגיל: טופס

 בדרך לעבודה, בדרך הביתה, בדרך
 קופצים הלוואות, לבקשת או לקניות
 ומבקשים הפיס מפעל של מבירה לנקודת

 משבצות 10 בטופס רגיל. לוטו טופס
 המופיעה זו דוגמת 40 עד 1מי ממוספרות

 מספרים 6 משבצת בבל בוחר אתה באן.
 בל .בלוטוx עליהם ומסמן עיניך בראות

 טורים 5שבי מבאן טור, הן משבצות 2
 פי - נבון לניחוש הזדמנויות 10 לך יש
 לב: טוטו.שים טורי 5 מאשר יותר2

 לבחור יבול אתה משבצת בבל
שונים. מספרים 6

פשוט,הא?

 כנסת מעשנים להתייאש,היו לא פעם,בדי
 הבי, הבי לא הבלבלי כשהמצב היום, .6

 תובל ניחוש. תן - יאוש אל אומרת: אני
 הרוח. מצב לפי המספרים את לנחש

 מתאים - רומנטי רוח למצב למשל,
 הראשונה, הנשיקה או החתונה תאריך
 קולנוע של הטלפון ,זרוק-מס רוח למצב

 קרא שצה״ל היום - קרבי רוח למצב דן,
 סמן - מצוברח רוח למצב מותק, לך

 מזה. שתצא העיקר משהו
רעיון. בל סובל הלוטו טופס זכור:
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 אתה אז וגם שני בפרס זכית ,הנוסף
קטן. לא מיליונר
 4 שלישי, בפרס זכית מספרים? 5 ניחשת

 פרס מספרים 3ר רביעי פרס מספרים
 ברוך היי בהצלחה. שיהיה חמישי.

תתעורר...
נבון? ברדיו, אותי שמעת *
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