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 שרק 1
להלו :

 שתצליח. שואפת היא
 פגיעה על לסלוח או לשכוח לה קשה

בה. שפגעו
מיסתוריים. לדברים נמשכת היא

 חדה. לשון לה יש
 אוהבת. מאשר תאוותנית היא
 עצמה. משל בעלת־דיעות היא

 בנוכחותה. בנוח שלא חשים חבריך
 על״ידי נשלט שאתה מוצא אתה

לנטיות־ליבך. בניגוד רצונותיה,
נקודזת 30 עד 20 0

חם. מזג לו יש
 במיטה. לו מסרבת כשאת מתרגז הוא
 שאפתן. הוא

 הזמן. כל להשתפר להוט
 האחרים. על דיעותיו את כופה הוא

 גופנית. מבחינה חזק הוא לגובהו, יחסית
 לאבד עלולה שאת בסכנה מרגישה את

אישיותך. את
מהעבר. בחבריו דבק הוא

נקודות 30 עד 20

 על- לכן חיובית, מאוד הזאת העקרבית
 כל- לא שהיא נראה להכירה. קל השטח פני
 יותר הרבה היא שלה. למזל אופיינית כך

 היא העקרבים. רוב מאשר וקלה פתוחה
 מזלות־ בנות את בתכונותיה מזכירה יותר

 שלמז- ונראה ותאומים), (מאזניים האוויר
עליה. חזקה השפעה אלה לות
50 ער 31 •

 או בני־זוגכם, את מכירים אתם האם
 אותסי מכירים שאתם לכם נדמה

 האסטרולוגית בידי שחובר מיבחן
הש כל על בכנות ענו קינג. טרי הבריטית {

הנקודות. את תשובה כל ליד ורישמו אלות,
לא. - 1 לפעמים; - 2 כן; - 3

 מהנחמדות אחת עם עסק לך שיש נראה
 היטב. אותה מבין ואתה עקרב, בנות שבין
 להינשא, עומדים או נשואים שאתם נראה

ומוצ ממושכים להיות העשויים ביחסים או
 מהעקרבית כלל פוחד לא אתה מאוד. לחים
 כל את למצוא מדי חכם מספיק אתה שלך,

 ולהגביר אותה, לרצות שיכולים הדברים
אליך. מסירותה את
נקח־ות 60 עד 51 ♦

אשתך/את מכיר אתה האם
עקרב? מזר בת חברתך

 שהיא הגבר סוג מהו בדיוק יודעת היא
רוצה.

 מקינאה. סובלת היא
 באלכוהול. יגונה את טובלת היא
 לטעמך. מדי ביקורתית היא
בדרכה־היא. ללכת מתעקשת היא

 לאנשים. טוב כושר־שיפוט לה יש
קבועים. בחברים דבקה היא

ת. נטיות לה יש  סדיסטיו
גאה. היא

 שעברה. פציעה כל לשכוח לה קשה
תובענית. מאהבת היא

 אין אבל בסדר, אולי היא שלך העקרבית
 של מהחסרונות נכבד חלק בה שיש ספק

 מאוד שאתה נראה כן על יתר העקרבים.
 מדיומיסטי משהו שיש יתכן לכך. מודע

 הסדיזם את המספקת שלך, בהתנהגות
להי הדרך את גילית לא שעדיין או שלה.
ממנה. פטר

מכירה את האם •

 ישר כל-כך אדם הוא שהעקרב מכיוון
 בגלל נמוך כל־כך לניקוד שהגעת יתכן וגלוי,

 שלך שהעקרב יותר סביר לגביו. חוסר־ידע
 אם שגם והגיוני שלו, למזל אופייני אינו
 סרטן). (דגים, למזלות״המים שייכת אינך
 והוגן, רחב־אופקים פתוח, מדי יותר הוא

ותאו מאזניים של השפעות לו שיש ויתכן
מזלות־אוויר. שהם מים,

50 עד דות1נק 31 •
 למרבה אמיתי. עקרב עם עסק לך יש
העקרבים של מהיתרונות יותר לו יש המזל,

 בהתנהגותך משהו
הסדיזם את מספק

שלך. העקובית של
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כנועה? אותו אוהב
 בת־זוג שאת ברור שלהם. החסרונות מאשר

 היית לא כך לא שאם ומסורה, ישרה נאמנה,
 נשואה את טוב. כל״כך אותו להכיר מצליחה

 הוא אם מעניין בעתיד. לו שתנשאי או לו
זאת. לך הציע כבר
ת1ד1נק 60 ער 51 •

שדך? העקרב את
רכושני. הוא
 אחרים. של בהצלחה מקנא הוא
בבקבוק. צערו להשקיע נוטה הוא

 עצמאית. דיעה לו יש
שובינסטי. חזיר הוא

 לגירושין. מתנגד הוא
 לו. חשובה שלך ההופעה

 רופאה. שתהי מתנגד הוא
 אותו. שתשרתי מצפה הוא
תאוותן. הוא
 גם בכבודו פוגעים שאנשים מדמיין הוא
 כזאת. פגיעה קיימת לא כאשר

במיכנסיים. נשים מתעב הוא

 שבסיפרי־האסטרו־ האזהרות כל אף על
 מצאת נחמד, כל־כך הלא העקרב לגבי לוגיה

 איך כזה. לאחד בדיוק קשורה עצמך את
 ואת טוב כל״כך אותו מכירה שאת יתכן

 להיות נהנית שאת ספק אין בסביבהז עדיין
 ישתנה, שזה תחשבי אל וכנועה. נשלטת

 המצב. את שקיבלתי שנראה מכיוון אולם
בהצלחה. אז

★

,*יד
עלה

ס 2ו ר מ  - ב
ל 20 רי פ א ב

 שמעריכים למרות כבד. עדיין מצב״הרוח
 מרגישים אינכם העבודה, במקום אתכם

 מחלוקת שביעות-רצון
ש תיכנון התפקידים.

הקלעים, מאחורי קט
ת אלא לשתף מבלי  א

לעניין, ישירות הנוגעים
 ה- לטווח לכם יעזור

ש חשוב יוחר-רחוק.
 את תראו עכשיו

רו ותשאירו יכולתכם,
הסביבה. על חזק שם

 המין בני עם לכם הולך
 בענייני- יוזמה. הרבה דרושה אך השני,

 יציב. לא עדיין אך משתפר, המצב כספים
* * ★

 מתחילים זאת ואח ,מעייניכם בראש השד הסין
באח עניין איבדתם שבהם בשטחים לחוש כבר

 חופסח הרומאנטיקה רונה,
 אלה. בימינו ראשון מקו□

 חזקה לכם שיש המשיכה
 סבי־ ועל עליכם ומשפיעה

 בעמדה הקרובה. בתכם
העלו סאי־הבנות היזהרו

 להתפרצות־ להביא לות
היכו חסרח־הצדקה כעס

 בכספים לכם. להזיק לה
ה כל אח לאתן הזמן זה

המ והתשלומים חשבונות
 עלולים אחם לאחרים. חייבים ושאתם לכם דעים

ל יחסית נדול בסף סכום להפסיד ל  רשלנות. מ
★ ★ ★

ומו עליכם סומכים שלכם העבודה במקום
 חשים אינכם אתם לקראתכם. לבוא כנים

יו פעולה. לשתף צורך
מדאי דברים מדי תר
ה רוב את אתכם. גים

מטי והאחריות עבודה
 מוטל העול עליכם. לים

בעבודה, רק לא עליכם
טי במישפחה. גם אלא
 קשישים באנשים פול
אלי מועבר חולים או

 בחודש 6וה־ 5ה־ כם.
 אתם מעייפים, מאוד

 מתחילה ברומאנטיקה לחלות. עלולים
עולה. שלבם הפופולריות מעניינת. תקופה

0תאוח*

 שנעלמו החפצים אי־ההבנות, קל. יזמר קצת
 לא עדיין אלה. בימים להסתדר עומדות והבע״ח

 נם בחודש 8ב־1 7ב־ נוח,
לנסיעה, לצאת רצוי לא
 הצהריים אחרי 9םרר אך

לרוו לנשום שזב תוכלו
 ד שקשור מה בכל חה.

לק עכשיו חובלו כספים
 את ולשפר ס־בזדם חת

 ה־סו לפני לא אך מצבכם
ל הולך באהבה בחודש.

 מר הופעחכם עכשיו, כם
 לחדש וכדאי מאוד שבח

 ולצאת בהופעה. משהו לשנות המלתחה, את
 ובילדים. מבידור ליהנות נם הזמן זה יותר.

★ ★ ★
 בטוב. חשים אינם מבוגרים בני-מישפחה

 הכוחות במלוא אינכם עצמכם שאתם יתכן
הברי על שימרו עכשיו.

 טיפול תזניחו אל אות.
וא גב שיניים, רפואי,

ה אלה כיב-קיבה, פילו
 בולטות היותר בעיות
 מתחיל בעבודה, בעת.

 מעמד, על סמוי מאבק
תיכנ אל וכבוד. יוקרה

 מכל התרחקו לזה. סו
 שאינו מעשה או קנוניה

 קצת עדיין לכבודכם.
 ידידים זה. בכיוון דברים להזיז מוקדם
 עליהם. לסמוך תמהרו אל לאכזב, עלולים

★ ★ ★
 וקרובים ידידים עם ופדשות ביקודם נסיעות,
 אוחן כל שלא אלא השבוע. נם אתכם יעסיקו

הנ לצורך יתקיימו פדשות
וידי קרובי־מישפחה אה.
 בקרהבריאות שאינם דים

ולעזר־ לעירורבם זקוקים
עלי יהיה כך ולשם תכם.

מאמצים. להשקיע כם
 או שיחת־טלפון מיכחב.

 לכם יגרמו מחו־ל ידיעה
את זוכר מישהו לשימחה.

 אתכם להפתיע ומעוניין כם
המתי ביקור. או במתנה

 מצד ועזרה הגנה תקבלו אך קלה. לא בבית חות
לחמאנטיקה. להתייחס סבלי קרובה מישהי

חאזנ״ס
6 8 1 3 3 8 8 6 1
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חיו פסים על עכשיו עולים כספים ענייני
 צעד לחובות. להיכנס הזמן לא זה ביים,

 ומבוקר היטב מחושב
ש ונסיון הגיון על-ידי

 למומחים או לכם יש
 לכם יעזור זה בתחום
ה ענייניכם את לקדם

ב לצאת ואף פיננסים
 6וה״ 5ה* יחסי. רווח

ונ לשיחות מתאימים
 אמיצים צעדים קיטת
 הספורטאים זה. בכיוון

להתג יוכלו שביניכם
 לפעילות זקוקים והאחרים בהישגים, אות

 התלהבות. - ברומאנטיקה ספורטיבית.
* * ★

הבחי מבר מאוד תיש מצבכם בחודש 8ה־ עד
 לא־טוב. להתיש עלולים אתם בריאותית נות.

 בעצמכם. שתטפלו וכראי
מעצ יתרפא לא דבר שום

מח או הנשימה דרכי מו.
 של אז שלכם ותיקות לות

 ראנה. גרמו לכם קרובים
 פרשת־ על עומדים אתם

 לשנות חושבים דרכים,
 חפקיד, או עבורה מקום

 להתרחק שטוב בטוח לא
מתמ אתם שבו מהתחום

לש עדיף ועוסקים, צאים
 טובים בחודש וה־סו 9ה־ מקום. ולא חפקיד נות

 מעודד. הלימודים תחום שביניכם, לסטותנזיס
★ * ★

 השקעת דורש דבר כל טוב, מרגישים אינכם
 מותשים חשים אתם מהרגיל. גדולה אנרגיה

למנו וזקוקים עייגים
 לצאת יהיה טוב חה.

 קצת ולהוריד לחופשה
בשו בעבודה. מהעומס

 משמחת כך כל לא רה
 או 5ב־ כספים בענייני

 דאגה אל בחודש, 6ב-
 תצליחו מה זמן בעוד

ש הבעיה את לפתור
בת אותכם מטרידה

 8וה- 7ה- הזה. חום
 על וכעסים סיבסוכים למריבות, מועדים

בענייניבם. שמתערבים ומישפחה בני-הזוג

 חברתיים. מיפנשים
אלה, ביסים אותכם

ר 2ו ב מ צ ד  ■ ב
אר ו9 ו נ בי

ר 22 ב ו ט ק ו א  ■ ב
בנובמביר 22

 מעסיקים ובילויים מסיבות
 מרשים שאתם רגיל לא זה

 מבילויים ליהנות לעצמכם
א עכשיו אבל חברתיים,

 ומבוקשים מקובלים תם
האינט אח לקדם ויכולים

אנ בעזרת שלכם רסים
בחב השפעה בעלי שים
 5ה־ סבלים. אתם שבה רה
רו פנישה מפתיעים, 6ווד

 להשמר שחייבת מאנטית
 התלהבות תנחם בסוד

ש מה שמצאתם והרגשה
 וב־סו 9ב־ מסקנות, חסיקו אל מחפשים. אתם

 הקשר. שמאחוד האמת את לבחון תוכלו
★ ★ ★

 אינכם אותכם, מעסיקה מאוד הקריירה
 בהת־ שוגים אתם הממונים. עם מסתדרים
מ אליהם, ייחסותבם

והמ ברירה שאין כיוון
 שהוא, בפי הוא צב

 והי- שתתאפקו כדאי
 לומר או מלהעיר מנעו
 זה בגלוי. דעתכם את

 בעתידכם לפגוע יכול
 עכשיו וחבל. המיקצועי

ול לעתיד לדאוג הזמן
 כמה על לוותר כך שם

 גמישות חסרי עקרונות
 נעימים לא בחודש וה־ס! 9ה־ וחשיבות.

 אליכם. תגיע מעציבה בשורה ביותר,
* ★ ★

 לצאת יכולות בבעיות נתקלו או שנידחו נסיעות
 7ה־ בחודש. ה־סו או 9ה־ לפני לא לפועל. עכשיו

ומתסכ קשים יהיו 8וה־
 לכם מתערבים שוב לים,

ופרטיים, חשובים בעו״נים
מנזי־ אתם שהפעם אלא
 כוונותיהם בפירוש מים
 בעצם אלה האחרים. של

 6ה־15ה־ לעזור. מתכוונים
 לנסיעות מתאימים אינם

על־פנ׳ ופגישות, שיחות
בסדר, ״ראה הכל השטח

 הלא־נעימה ההפתעה אך
 עלול האחרונים בשבועות שהחל קשר תגיע.

הסיבה. את שתבינו מבלי לפתע להסתיים

ווי
אר 20 ו נ  - בי
אר ו8 ברו בפ

אר ו9 ברו  בפ
ס 20 ר מ ב
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