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החודש: מזל
 לכל זמין להיות מעדיף הוא כי יחידה, אינה

 שלו, הבסיסי האחריות חוסר בגלל הנשים.
 גם יכולים שלו שהמישחקים המחשבה

 לאחר אם אצלו. נתפסת לא טרגדיות לגרום
 תופיע למישחק חברה איזושהי חודשים,

תינוק, בצורת בלתי־צפויה מתנה עם לפניו

 לצפות עליה חיזוי, כישרון לפתח צריכה היא
 כך מתקרבים, כשאלה שלו, מצבי־הרוח את

 המינית הגירסה את לשחק ירצה שכשהוא
 מוכנה להיות כדאי לה הג׳ונגל, ספר של

למשל. גורילה, של בתחפושת
שחשוב מה מיניות, בהזיות צייד לו יש

תאומים:
המין עיסק׳

שרבני
תאומים

שלו המין חיי י
 ההנאה עיקר את מפיק הגבר התאומים

ה מעצם מאשר יותר - מהרדיפה דווקא
לט אסור אך בחלקו. שנפל השלל או הישג
 או מין, על לוותר יכול שהוא ולחשוב עות

 את צריך פשוט הוא לו. חשוב לא שהמין
 לא שהמין אוהב והוא לו, המתאים הגירוי

 נועזת, יותר תהיה שהיא ככל שיגרתי. יהיה
אחריה. כרוך ויהיה יותר יהנה הוא כך

היח של המשעשע הצד את מוקיר הוא
למ למישהי מתקרב כשהוא הפיסיים. סים

שחל בטריקים, משתמש הוא מיניות טרות
 רוב של בדמיונם הומצאו לא עוד אפילו קם

האנשים.
 מה אין אבל להקניט, אוהב התאומים

 לגרום איך יודע הוא דבר של בסופו - לדאוג
 ב־ עימו כמשחקים טובה. והרגשה הנאה

 אין שאותה להרפתקה נכנסים שלו, מישחק
באמצע. לעזוב אפשרות

 אם לוודא למאוד עד קשה להיות יכול זה
שהיא הסיכויים מירב בחייו. היחידה היא

 גישה לה אין ולומר: מועטות במילים לסכם
כלל! כזאת

 והיא להקניט, אוהבת היא גם הגבר, כמו
 מאשר שלפני מהחימום תענוג יותר מפיקה
הפעולה. מעצם

לחי מופתעת. להיות אוהבת גם היא
 וידועות, מוכרות לשורות בחרוזים, זורים

 יהיו מחשבותיה מרוחק. במבט תגיב היא
 מעבר שראתה הנאה בשימלה מרוכזות

 אם חדרה. את תקשט צורה באיזה או לפינה
 ולעניין דעתה את להעסיק יצליח לא הוא

 בעצמה שקועה ותהיה תתנתק היא אותה,
 אותה להרחיק יכול כזה דבר ובענייניה.

 קיים שלמענה ומהמטרה הזוג מבן מאוד
ביניהם. הקשר

 שהיא לדעת לא זה עבורה ביותר הטוב
 את להתאים חייבת או אחד לאדם כבולה
 גבר קבועים. וליחסי-מין ללוח-זמנים עצמה
אחרי ושבת חמישי שני, ביום למין שרגיל

אוהבים התאומים
הנתעות

 להבין יוכל ולא ומופתע, נדהם יהיה הוא
 סיכוי אין לקרות. יכול כזה שדבר יתכן איך
 באותו לא - אבהיים רגשות בו יפתח שזה

יותר. מאוחר ולא הרגע
 שתאמץ כדאי תאומים בן של מעריצה כל

עת! בכל מובנה היי הסיסמה: את לעצמה

 ומעט מוזר דמיון בעל פעיל, ראש לדעת:
מה מאוד פעיל לגוף מביא אפילו, סוטה
המינית. בחינה

שרר. המין חיי
אפשר תאומים מזל בת של גישתה את

 לא - התנוחה באותה ותמיד הארוחה,
 להיות הופך כשהמין אצלה. מעמד יחזיק
 עניין כל מאבדת היא וקבוע, שיגרתי לדבר

וחשק.
 לומר קשה לה יהיה אותה, יבקשו אם

ש יתכן גבר. אצל נמשכת היא בדיוק למה
 לשוחח שאפשר העובדה את תאהב היא

 דרך את אוהבת פשוט שהיא ויתכן עימו,
הליכתו.

 עמה שמשוחח גבר שכל אומר לא זה כל
 היא אומנם למיטתה. להכנס מייד מוזמן

 לכל זמינה בהכרח היא אין אבל מפלרטטת,
ה הדבר להיות לפעמים יכול סקס אחד.
מדעתה. ביותר רחוק

 לחדר שלה מעריץ למשוך מנסה לא היא
 יהיה וכדאי ומובנת, ברורה בצורה המיטות

 בי מאמינה תאומים בת שאותה לזכור לו
לח סבלנות לו ויש ממהר אינו אמיתי גבר
 ומגוונים רבים במישחקים ולהשתתף כות
לעיקר. שמגיעים לפני
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■*  בגלל בעיקר נוחים אינם בחודש 5וה״ 4ה־

 כל את למלא להספיק עליכם שבה הצפיפות
 כל לא ההתחייבויות.

נסי לתכנן מומלץ כן
מאמ או טיולים עות,
 היום בסדר שאינם צים

 או לחלות הגטיה הרגיל,
 מאוד בולשת להיפגע
 אתם בכספים השבוע.

 בשיפור לחוש מתחילים
 כדי רבות לפעול ואפשר
המ את ולשפר להוסיף

 בחודש 7וה־ 6ה־ צב.
ב ומעודדים מפתיעים השגים על מראים
 חדשים. קשרים צפויים הרומאנטי. תחום

* * *
א זה התקופה, על מעיבים כלכליים קשיים  ל

 וצריך - בקלות אותו לפתור שאפשר מצב
ול ראש בכובד לחשוב

 לטווח צעדיכם את תכנן־
הכס ענייניכם הרחוק.

וטי גישה דורשים פיים
^8 אתם כרגע שונים. פול ■ : 

 שהיא בנקודה נמצאים
| , כי אם קובעת, מאוד
 דרך למצוא אפשר עדיין

 ! נו־ בבעיות לשקוע לא
 וביקורים נסיעות ספות.

 וכל השבוע, את יאפיינו
 תיכנון כל ללא ספונטני באופן קורה זה

בריאות. בעיות יתכנו בחודש 8ב־ מוקדם.

 וגורמות עליכם מעיקות מישפחתיות בעיות
 על לחשוב מוכרחים הרוח, מצב של לירידה

 בטווח לא כי אם שינוי,
ל כדאי קרוב, המאוד

בצו לפעול לא אך תכנן
 לא פשוט זה נמהרת רה

 או עבודה פגישות יילך.
 סוג מכל חשובות שיחות

 או 4ב״ לבצע כדאי לא
ע בעבודה בחודש. 5ב־

 ולא יותר להעז ליכם
 מוטלות דברים, לדחות
הת מאוד הרבה עליכם

עכ מתחילות הרומאנטי בתחום חייבויות.
 כחשובות. שיתגלו - חדשות היכרויות שיו

★ * ★
 אפשר ודאגה, שקט אי לכם גורמים ילדים
 ביניכם הסכמה שאין אלא בעניין, לטפל
מס וזה הזוג, בני לבין

 פיתרון המצב. את בך
 יקח שזה אלא יימצא,

$׳י . בע- שבועות. כמה עוד 1
 שפועל מישהו יש בודה

 כבר נמשך זה נגדכם,
ב לזלזל ואין מה זמן

חי ב של כו רי י. י מו  ס
ב רו אי ק ד ו ר לו ב דו מ  ש

■ נמוך שמעמדו במישהו ״ ״ ״ * * * ■ 
ח צעיר. וגילו משלכם

 עבודתכם כלל בדרך עירניים. להיות שוב
מהשגיכם. מרוצים ואנשים - מתקדמת

 שבו מקום בכל כמעט בעיות מצפות השבוע
ובעבודה. בבריאות בבית, נמצאים. אתם

 ה- על שתשמרו חשוב
 מלבצע שיגרה-הימנעו

שהוא. סוג מכל שינויים
סי לקחת הזמן זה לא

 צעדים לבצע או כונים
 העצבים דראסטיים.

 וזה - מתוחים מאוד
 הרוח מצב על משפיע

ש לחרדות לכם וגורם
 הורים מוצדקות. אינן

 קשישים קרובים או
יו עליכם מטילים בעבודה לדאגה. גורמים

משמחת. בשורה צפויה - בכספים מדי. תר

 - במאי 2ו
ב׳וני 20

 קצת אך בחודש, 5וב־ 4ב־ ועצבנות מתח
 שינה לכם דרושה בחודש. 6מה־ רגוע יותר

 מאבקים ומנוחה. רבה
מתי העבודה במקום

אתכם. ומעייפים שים
ואי אתכם עוצר מישהו

 בקצב לפעול מאפשר נו
 את לבצע כדי הנדרש

 מעכבת בעיה המתומן.
למישפ־ קשורה נוספת

 שיש הבעיות - חה
 אחרים לבני־מישפחה

כתפיכם, על נופלות שוב
 הישגים התקופה. על המקשה נוסף גורם וזהו

הרוח. מצב את משפרים הכספים בתחום

גתוו0
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 לחוצים תהיו נוחים, אינם בחודש 5וה־ 4ה־
 לנוח, השתדלו ובבית. בעבודה בעיות בגלל

 בברי- לפגוע לא לדי
 מחו״ל אורחים אותכם.
 יתכן אך להגיע, עומדים

ב לא בתוכניות, עיכוב
 בל תהיה שההנאה טוח

שמצפים. כפי גדולה כך
אח ארצות עם קשרים

ת ם רי לי כו ם י רו ג עכ ל
 על מדובר אכזבה, שיו

 מה אין - עבודה קישרי
שקו מה כל להתייאש,

 בעתיד עכשווית, תמונה או עיכוב רק זה רה
 משמחים. יותר להישגים להגיע יהיה אפשר

* * *
 ביחוד רב. לעזר לכם להיות יכולים ידידים

הו שהם והרעיונות העצות בחודש, 5וב־ 4ב־
 לכם להועיל יכולים גים

 7וה״ 6ה־ זו. בתקופה
 וקצת נוחים לא בחודש

 תחושו לפתע מדכאים,
ל רצון וחוסר בדידות
 זה אנשים, עם היפגש

מ שלמרות מכיוון חבל,
המאפ הכבד הרוח צב
 בתחום התקופה, את יין

 דווקא אתם הרומאנטי
 ומקובלים. מבוקשים

המועמ רוב את לפסול נוטים אתם אם גם
 צודקים. שאינכם יתכן השני, המין בני דים

* * *
נת אתם קלים, אינם הסביבה עם היחסים

 לשכנע• מצליחים ואינכם בהתנגדות קלים
ה המצב. את לשנות או

 אתם שעימם אנשים
 או בעבודה במגע, באים

 - אחרות בהזדמנויות
 שלחבר- האנשים אינם

 הם רגילים. אתם תם
 להתייחס אולי מוכנים

 ואל אליכם בסלחנות
 אינם אך הצעותיכם,

 שינויים לבצע מוכנים
 מהלכים אתם רציניים.

טעי- במאכלים להתפנק נטיה דק. חבל על

■ * מ

המישקל. את ולשנות להשפיע עלולה מים

 אי עכשיו, אתכם מלחיץ מאוד העבודה נושא
 לבצע ועליכם הקייס, במצב להמשיך אפשר

ש־ יתכן שינויים. מיספר
מעצ להוריד הזמן הגיע
 מהאחריות חלק מכם

 כדאי עליכם, המוטלת
הפעי היקף את לצמצם

 בתחום ולהסתפק לות
ל עליכם יהיה לא שבו

 בני אצל כידוע, התפזר.
שיט התייחסות אין גדי

' • שרי כך דבר, לשום חית "
 את מתיש תחומים בוי

בברי פוגע ואף החיים על ומקשה הכוחות
 הפתעה. צפויה - הרומאנטי בתחום אות.

* * *
 העתיד להמשך בקשר ההתלבטויות בתוך

 ביותר, חשובה הזדמנות נופלת המיקצועי
ולהתק לקדם שיכולה

מחפ שאתם למוז רב
 הרבה דרושה אך שים.
 התנהגות העזה, מאוד
החל יותר גישה שונה,
ש נראה וברורה. טית

 תצליחו השבוע דווקא
 שאתם מה את למצוא

 תחמיצו אל מחפשים,
 וה־ 8ה־ ההזדמנות. את

מ חשובים בחודש 9
 יכול סמכויות עם מגע הזו. מהבחינה אוד

 לעצמכם. מתארים משאתם מוצלח להיות
* ★ ★

 השבוע, גם אתכם מעסיקים מגורים ענייני
 שום להשיג תוכלו לא הנראה לפי כי אם

ה את לא לפחות דבר,
לכם. הדרושים דברים
 צפוי המישפחה בקרב
רומאנ פרשה רב, מתח
אתכם, מעסיקה טית

לפתע, שהתחיל משהו
 אזהרה כל ללא כמעט

 אתכם מבלבל מוקדמת
המישפחה. את ומקומם

 הרבות ההיכרויות כל
מוצי זוכים אתם שבהן

 8וה־ 7ה־ ההגיוני. הדעת משיקול אתכם אות
למצבכם. להתייחס צורך על מראים בחודש
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