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 בן הגבר את מאפיינים ומשיכה רב קסם
הנ רוב קיסמו, בפני לעמוד קשה דגים. מזל
ש מהמגנטיות להתעלם יבולות אינן שים
מקרין. הוא

 נוח לא מאוד תרגיש אותו שתאכזב אשה
 לה יגרום מייד הוא פגוע. מבט בה כשינעץ
 זמן עימם שתתהלך ריגשי־אשמה, להרגיש
 מנעה שהיא הרגשה לה יתן הוא ממושך.

בעולם. לו חשוב הכי שהיה הדבר את ממנו
תו שלא תתחרט, כל־כך היא בדרך־כלל

 ולהתאים התנהגותה את לשנות שלא כל
לרצונו. עצמה את

 כן אם אלא רומאנטית, היא למין גישתו
 הוא ואז זמנו, טרם להזדקן לו גרמו החיים

אש וחסר מפוכח סרקסטי, ציני, מאוד יהיה
ומת רך עדין, יחסו מפנק, גבר הוא ליות.
חשב.

 אסי- להיות זה לעשות תוכל שהיא המעט
 או בחיזוריו ראש להקל לה אסור רת־תודה.

התלה־ אחרת מאליהם, כמובנים לקבלם

 למישאלותיה עבו
 אבל — מיניותה
 ניצול, ידגיש םא

ק ל ת ס ו י י מ
להתקיים. יחדל והקשר תשקע בותו

 למכביר, רומאנטיות נשים קיימות למזלו,
זה. מסוג ביחס לזכות ישמחו תמיד ואלה

מ לו עוזר שלו הדמיון מינית, מבחינה
 כש־ שתבקש. מה כל לעשות יכול הוא אוד.
 לא דבר שום המתאימה, השותפה את השיג
 לגרום רק אינה מטרתו מעצורים. לו יגרום
 מיש- את ולספק לענג גם אלא לעצמו, הנאה

 לספק מוכן יהיה והוא זוגו, בת של אלותיה
אצלה. שמתעוררים ושיגיון נחמה כל

 לכן במיוחד, חזקה אישיות אין דגים לבן
 יתכן שתלטנית. לאשה נמשך שהוא מקובל

המיני למישאלותיה עבד לכעין יהפוך שאז
 הנערה למען רב. זמן יימשך לא זה אבל ות,

 אך רבות, להקריב מוכן הוא אוהב, שהוא
ומתרחק. נפגע הוא - בניצול גובל זה אם
ה המין חיי # של

 מזל לבת להימשך שלא יכול לא גבר אף
שז כמי נראית ותמיד מקסימה היא דגים.
 היחידה והדרך חולמנית, היא להגנה. קוקה
הרומאנ דרך היא אליה להגיע יכול שגבר

טיקה.
שנמצ אחרי אותה, לשכוח מאוד קשה

 שיפנה גבר אחת. פעם אפילו בחברתה אים
 תתרחק והיא בה, יפגע ישירה בדרך אליה
 לא לדבר, היודע גבר אצל במהירות. ממנו
 פשוש היא לו. תיענה היא כזה, דבר יקרה
 הרומאנ- הקלישאות את כשתשמע תימס
שלו. טיות

הרא הוא כאילו למילותיו תקשיב היא
והמ הנדושים המישפטים את שהמציא שון

 ענן גב על לרחף לה יגרום זה מדבש. תוקים
באשליות. מלא רומאנטי

הרומאנ בבועת־הסבון שרוייה כשהיא
 כדי אך הכל, לו לתת תסכים היא הזו, טית

בע אליה להתייחס צריך עצמה את שתתן
ורכות. דינות

 כדאי פראית ותשוקה חייתית תאווה
התנה״ שלדעתה למקום או בג׳ונגל, להשאיר

 ודכי□ מיליון לה יש
 בו־זוגה, את לענג

 שיתנהג בתנאי
וומאנטית נצווה

 איש־ את המזכיר טיפוס מתאימה. כזו גות
מצידה. להתייחסות יזכה לא המערות

 ותציע לגבר תיגש לא פעם אף דגים בת
 כמה ועד מושך הוא כמה משנה לא חברות,

 לא לעולם היא - אותו לאהוב ״מתה" היא
צורך אין שגם היא, האמת היוזמת. תהיה

הגי בכל מנוסה היא כאלה. בדרכים לנקוט
 תשומת-לב לרכז איך ויודעת הנשיים, נונים

בחו- המושכת זו שהיא שירגישו בלי לעצמה

 לא הנאה חצה הוא
 אלא - לעצמו וק
אותה לענג גם

 הנפחדת של התדמית את אוהבת היא טים.
היו גבר מצד להגנה הזקוקה חסרת-הישע,

מת היא היטב. עליה ולשמור להילחם דע
 וגברי, חזק המרגיש הגבר לסוג בדיוק אימה

ונשית. עדינה תלותית, אשה כשלצידו
ה הצד את לגלות יוכל רחוקות לעיתים

בח בבן־הזוג ומשחק המתכנן המחשב שני,
 ברומאן מהצורך חוץ שכזו. ונחמדות ביבות

 הוא שאצלה הדמיון, שהוא צורך, עוד יש
נלאה. בלתי

 לבן- הנאה לגרום דרכים מיליון לה יהיו
 כשהיא חדשים רעיונות עוד לה ויבואו זוגה,

יש שמאהבה חשוב הסדינים. בין כרוכה
 יכול, כשהוא שלה לפנטסיות להיכנס תדל

 דרישותיה למציאות. מדמיון אותן ולהפוך
 לא והיא הדעת, על בלתי״מתקבלות אינן

ומרגש. מושך שאינו דבר שום תבקש
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 של או שלכם הבריאות
ומעכ מדאיגה אחרים

 להיפגע נוטים אתם בת.
 שברור ומה בתאונות
 בעיות למנוע שאפשר

התנה על־ידי זה מסוג
ב 5וב״ 4ב״ זהירה. גות

 להוציא נטיה יש חודש
ש ממה יותר כספים
לעצמ להרשות תוכלו

 להתר- כדאי אולי כם.
 קורצים הראווה חלונות שבו מקום מכל חק ¥
 מהבנק. יותר עוד מרחק ולשמור ומושכים. ן
* . . .
 לא בינתיים זו ותופעה מבולבלים, די אתם *
ו איננו. רגילים אתם שאליו השקט חולפת. ;
לשנות עליכם יום מדי *
האחרון. ברגע תוכניות *
ה שלכם האהבה בחיי *
 ניתוקים דומה: תמונה *
יותר שנמשכו מקשרים .
 זמניות ופרידות זמן מדי *
היח־ שעימם זוג מבני !
מו עכשיו עד היו סים *
ידידים מאליהם. בנים י
 יפנו בעבר חשובים שהיו *
ויבקשו עכשיו אליכם י

 שלא כך להם, לסרב תוכלו לא עזרתכם. את
מהחברה. להתרחק או בבית לשבת תוכלו

* * *

 כספים לעבודה, בקשר קשות התלבטויות
 עייפות בחודש 5וב־ 4ב־ חברים. עם ויחסים

 מעורבות גם אך גדולה,
 שלכם בריאות, בבעיות

הש - אחרים של או
 תעמיסו אל לנוח, תדלו

 התחייבויות עצמכם על
לפ והשתדלו נוספות

המוכרת. במיסגרת עול
 חברים עם סיכסוכים

 בני-הזוג ועם בעבודה
 שאין להרגשה גורמים

בחו 8ה־ להיות. איפה
 לפתע יגיעו כספים המצב, על מקל דש

הרוח. מצב את וישפרו - צפוי לא ממקור

 זו. בתקופה אתכם מעסיקות לחו״ל נסיעות
 במיכשולים נתקלים אתם בינתיים אולם

ת אל שונים. ועיכובים
הרוח. מצב את אבדו
יתב וחצי כשבוע בעוד

• יכולות שהתוכניות רר
 הקפידו לפועל. לצאת
החוק. על לעבור שלא

לנ הקשור בכל ביחוד
 עם למגעים או היגה

ל ביטוח כגון מוסדות
וכוי. מס־ההכנסה אומי.

איש. לסדר תוכלו לא
 מתוחכמת. מאוד המצאה תמציאו אם אפילו

 ומתישים. קשים מאוד בחודש 8ה־ עד 6ה־
. . .

 זה רק זה ואם ומדכא, כבד מאוד מצב־רוח
 האפשרות זוהי שכן, - מרוצים להיות תוכלו
האח האפשרות הקלה.

ברי במצב קשורה רת
 או שלכם טוב, לא אות
 יש ולכך אחרים, של

 על מאוד חזקה השפעה
והר הקרוב עתידכם

 זמן זהו בעבודה חוק.
מ מצפים חשוב, מאוד

עצמ את שתוכיחו כם
שע התוכנית ואת כם
 מתעקשים. אתם ליה
 שאינן תקלות צפויות להצליח, קל לא

 להוכחות. טובה תקופה אינה זו באשמתכם.
* * *

 מישהו עם קשר יווצר בחודש 5ב־ או 4ב־
 בתקופה אתכם שיעודד אחרת. בארץ חשוב

עלי העוברת קלה הלא
כ בעבודה עכשיו. כם

השתל על לחשוב דאי
 יתכן חדש. בתחום מות

 ל־ בהתנגדות שתיתקלו ^ 1
ל כדאי אך בקשותיכם.

שתסבי לאחר התעקש,
 בצורה עצמכם את רו

 להשיג ותצליחו הגיונית
 עד 6ה־ מבוקשכם. את
 מאוד יהיו בחודש 8ה״

 ,אם גם בוויכוחים. להסתבך לא עדיף קשים
לאור. לצאת עתידה האמת צודקים. אתם

 אתכם, ומדאיגות מטרידות כספיות בעיות
תיכנ אל אבל שיש, מה על שימרו בינתיים

נוס להתחייבויות סו
 לרכוש הזמן לא זה פות.

 ובמה חדשות, רכישות
 כדאי לא נקנה שכבר

 גם נוסף, סכום להשקיע
ב מרוצים. אינכם אם

 קורה הרומאנטי תחום
 אנשים - מעניין משהו

 מושגים בלתי שנראו
 לפתע נעשים עכשיו עד

נדר וכאן ורכים, נוחים
 בינתיים זהירה. מאוד התנהגות מכם שת

 ממניפולציות. והימנעו - שיש ממה תיהנו
. . .

כל תוקפני די להיות נוטה שלכם הרוח מצב
ועוק מרגיזים שאנשים נכון זה הסביבה. פי

חול את ומנצלים צים
 אולם הזמנית. שתכם

 במה חלק יש לכם גם
 אינכם סביבכם. שקורה

ב מספיק מתחשבים
 בבני ובעיקר סביבה,

 שנעשה ויתור כל הזוג,
 את לכם נותן מצידכם
 לכם. שחייבים ההרגשה

לק הצלחתם זה ובשלב
 מתנגדים יותר לכם נות

 באמת בחודש 8ה־ עד 4מה־ חברים. מאשר
 תיקוות. תעורר מחדל ידיעה קל. יהיה לא

* ★ *
ח עכשיו חשובים. דברים קורים בעבודה

זכויותיכם. על ותעמדו יוזמה שתקחו שוב
מ קשה עובדים אתם
 לב שמים ואינכם אוד

 את מנצלים שהאחרים
 הבריאות תמימותכם.

ב לא אתכם, מעסיקה
 אצלכם שהמחלה טוח

 מבני שמישהו יתכן -
 הידידים או המישפחה

ועידוד. לטיפול זקוק
 נוטים אתם 8ל־6ה־ בין

 הזוג בני עם להסתכסך
10ב־ או 9ב־ וכדאי. שרצוי ממה יותר •ולומר

כספית מהצלחה ליהנות תוכלו בחודש
♦ _ . *
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 משמחת פגישה צפויה בחודש 5ב־ או 4ב־
 העניינים את מעט לקדם יכול זה ומפתיעה.

 אולם הרומאנטי לתחום הקשור בכל
 כך על לסמוך אי־אפשר

 8ב־ רחוק. לטווח
 שתהיו כדאי בחודש
 ביחוד שקטים, מאוד

 אתם שבו במקום
 מה שכל נראה עובדים.
בקשיים, יתקל שתעשו

 לשמור זה שחשוב ומה
בעבו טובים יחסים על

 בחודש וה־סג 9ה־ דה.
 שאיכפת אנשים עם פגישות לקביעת טובים

 זהירים. שתהיו כדאי בנסיעות מהם. לכם
* * *

 דירה, לעבור או בבית שיפוצים לבצע רוצים
 בכך. תתחילו אם המתאים. הזמן לא זה אך

חר שזה לפתע יתברר
שח מכפי יקר יותר בה

 שאליה ודירה שבתם,
לג יכולה עכשיו תעברו

 אי-אפשר אכזבה; רום
הפג את לראות כרגע
 אפשרי שיהיה מה מים,
ה בכל שבועיים. בעוד
 המשיכו בכספים קשור

 והי- זהירה בהתנהגות
 כספים מלהוציא מנעו

 * מתגבשת בעבודה זו. בתקופה להשקיע או
 * סודיות. על שימרו אך חדשה, תוכנית

. . . !
 * מצד לביקור תתכוננו בחודש 5ב־ או 4ב״

 * יתכן ממושך. זמן התראיתם לא שעימו ידיד
* תצטרכו עצמכם שאתם
* שאינה לנסיעה לצאת

! עלי- יהיה אך שיגרתית.
* זו אם היטב לברר כם
* התיק־ שבה נסיעה לא
* האכז־ גם אך רבות, וות

* בחודש 8ל־ 6ביןה־ בות.
* ה־ בעיקר קל, יהיה לא

* ק־ תהיה בבית אווירה
! אנשים להזמין רצוי שה,
. בן עם להימצא ולא

 * שעליו קשה ריב מזמין זה ביחידות, הזוג
* פגישה. צפויה בחודש וב״סג 9ב־ תתחרטו.
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