
*1
ך1 | ך 11 \1\ | | ך  בחזית מוטלת גרודניק הרצל של גופתו \1ד

מסביב בחלקה. מכוסה כשהיא ביתו, 1\111 111 #11
אחרי במצלמה. פיצעי־המוות את שצילמו חוקרי־המישטרה, עמדו לגופה

 בטרם לעזרה, ולזעוק לחצר לברוח האב הספיק בדירתם, האם, שנפגעה
 והפריעו מהגופה רחוק לא התגודדו סקרנים שכנים עשרות נרצח.

זאת. ביקש שקצין־מישסרה למרות משם, להסתלק סירבו הם לחוקרים.

 שעניין מה כל כי סיפרו דני של חבריו
ספרים. ולקרוא ללמוד היה בחיים אותו

 אהב שאותו כלב־בוקסר היה לדני
 דני הרג שבועות שלושה לפני מאוד.

 שהכלב טענו שהוריו אחרי הכלב, את
אחרים שכנים בדירה. לאי־סדר גורם

 נאלץ שבו הזמן את חופף הבן של
האהוב. מכלבו להיפטר
 הוא הכלב, מן נפטר שהאב אחרי

 נצבעו והקירות בדירה, שיפוצים עשה
מחדש.

אביו את דני תקף שנים ארבע לפני

לבניין, בכניסה הצטופפו ילדים עשרותטלוויזיה במקום
להרחיקם, ניסה לא מהשכנים ואיש

בגופות. בסקרנות צפו הילדים קצין־מישטרה. של בקשותיו למרות

 דירת בפתח מכונת־הכביסה, גב על שצולמה כפיהוצח סכין
לחגי״ המשמש פלאסטי, נדן הסכין ליד הנרצחים.

חוט. על־ידי לנדן נקשרה הסכין צלילה. בעת הקרסול אל הסכין רת

 דווקא הכלב כי זאת, לעומת סיפרו
 בכל במושב. למישפחה לאימוץ נמסר
הנפשית הידרדרותו תיאור — אופן

גג5עדי5 ההמומה הבת
המחריד המיקרה על השוטרים לה בישרו שבה

 ונסעה למכונית נכנסה הבת במישפחתה. שאירע
 כחשוד שנעצר ,25ה״ בן הצעיר המישטרה. לתחנת

המעשה. את החוקרים לפני שיחזר הוריו, ברצח

 אז הסתובב האב בידו. אותו ושרט
 ששאל מי ולכל ידו, על כשתחבושת

אותו. שרט הכלב כי סיפר
 דני שנה לפני כי ריכלו שכנים כמה

הש אחת בבית. הרהיטים כל את שבר
 בנם את לקחו ההורים כי סיפרה כנות

סכיזו אצלו איבחן וזה לפסיכיאטר,
 אז אושפז דני לאשפזו. והציע פרניה

 בבית־ פתוחה במחלקה קצרה לתקופה
 הוציאו הוריו אד פסיכיאטרי, חולים
 בן להם שיהיה רצו ״לא כי משם, אותו

השכנות. אחת כדברי בבית־משוגעים,״
 הסתיימה כבר הרצח אחרי שעתיים

 הובלו הגופות בזירת־הפשע. החקירה
ו בניילון עטופות כשהן לאמבולנס

 אחרון את לצלם סיימו המז״פ חוקרי
 מיזוודות־המ־ את קיפלו כיתמי־הדם,

זרקוריהם. את וכיבו שלהם תכת
עמוד, על ונשענה בכתה אחת שכנה

 בעלה, עמד לידה ליפול. שלא כדי
 בני־הזוג עם היה הערב רק כי שסיפר

 שמעו שם ההסתדרות, במועדון
 נמצאים שחבריו מאמין לא הוא הרצאה.
הפאתולוגי. למכון בדרכם עכשיו

 אחד להתפזר. החלו הסקרנים
 לו אין הלילה כי לאמו אמר הילדים

טלוויזיה. לראות חשק
 מנת־האלימות את ראה כבר הוא

שלו.
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ו העיק שהפריע, סטורן, ומוזרים.
 האחרונות, וחצי בשנתיים דיכא
 להינות יוכלו והסרטנים - עוזב
ומא לחיי־המין שקשור מה מכל

הבה.
אריה
 כוח, על מעיד ששמו אריה, מזל
 אולי הוא וחום, אנרגיה עוצמה
 מכל וחם־המזג הסוער הלוהט,

 השמיני הבית אומנם, המזלות.
 ולמרות דגים. במזל הוא שלו

 פסיבי מזל הוא שמזל־דגים
 מזל על כשמדובר - ומלנכולי

 מנצח. הדומיננטי הצד אריה,
 את ומרכך משפר רק הדגים

 רכים, הם האריות. של התנהגותם
 להתקשר ונוטים מתחשבים

 שדגים אלא בן־הזוג, אל ריגשית
 החום שלמרות כך כפול, מזל

 מתרחק כשהאריה הטוב, והיחס
 לשכוח מסוגל הוא מבן״הזוג,

ורק נוספות, הרפתקות לו ולחפש

 ־110 ■וכלו הבתולות
ת ר 1 ס ו נ ה י  ל

 מיניות מהובתקות
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ה ג י ג ת ת י ת י מ א
 יהיה הוא מקום בכל לחזור. אז

 הרגשה לבן-הזוג ונותן אוהב חם,
ומיוחד. יחיד שהוא

 בבית יימצא יופיטר 1986 בשנת
 שפע לחגוג. יוכלו והאריות השמיני

 בקשרים להתחיל הזדמנויות של
 הישנים. את לחדש או חדשים
 מארצות אנשים עם קשרים
 ספק ואין חשובים, יהיו אחרות
 ייצאו האריות שיווצר קשר שמכל

מורווחים.
בתנלה
 ביקורת בעל כמזל מוכר בתולה

 מנחה הקר ההגיון חזקה. עצמית
 אינו הוא והחלטותיו. שיקוליו את

 אך ולהסחף. להתלהב ממהר
 השמיני, הבית שדווקא מעניין

 אצלו הוא לחיי־המין, שקשור
 שבכל האימפולסיבי - טלה במזל

 לא עדיין זה זאת, ובכל המזלות.
 בני-הבתולה, את אותם, הופך

 וחמים. סוערים לאימפולסיביים,
 מישהי או מישהו שכאשר נכון

 נדלקים הם בעיניהם חן מוצאים
 כאן ורוצים מתלהבים במהירות,

 התשוקות את לספק ועכשיו
 גובר תמיד שההגיון אלא החזקות.

 היא העצמית והשליטה הרגש, על
חזקה.

 בעיות צפויות 1986 בשנת
 שקשור במה אך אחרים, בתחומים
 יוכלו בתולה בני - לחיי־מין

 ושטח חדשות, מהרפתקות ליהנות
 חדשים וגוונים רב עניין יוסיף זה

המתקרבת. לשנה
מאזניים

 באופן כאן השולטת היא ונוס
 בולטת לתענוגות השאיפה מוחלט.
 מזל הוא מאזניים מזל ביותר.

 נמצא שלו השמיני והבית האהבה,
 ביצרים קשור שור שור. במזל

 המין גבוהה. וחושניות חזקים
 הם מהאהבה. פחות לא להם חשוב
 השניים. בין להפריד יכולים אינם

 אותו מספקים כשחיי״המין
 עצמו את לשכנע מסוגל מאזניים

 ומין אהבה אך מאוהב. שהוא
 בן- הרגשות את מחסלים ממוצע

 מאזניים מזל של חיי-המין על רגע.
 סיפרי- - ספרים לכתוב אפשר

 חדשים רעיונות עם הדרכה
ומסעירים.

 יוכלו שוב הם 1986 בשנת
 וטובים, חמים מקשרים ליהנות

 הם האחרונות שבשנתיים אחרי
מקיפאון. סבלו
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