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 ניתן מה
השנה רו

מתנה
או ואיך יום־הולדת. אוהב אחד כל
 את שיחגגו השונים המזלות בני הבים
 מהי לקבלו אוהבים הם מה יומן אותו

אותסן לשמח הדרן
שור •

 אפילו עיך. בעלות מתגות אוהב הוא
 שאפשר שווה. אבל קטנה, מתנה שתהיה

 מעמד שתחזיק שיראו, במקום להניח
 את שיחגגו אוהב הוא יתפעלו. ושכולם

 לדעת אוהב לא הוא בבית. יום־הולדתו
מעייפות ממש ההכנות כל מראש. כך על

<•*1
 - במריז ת
באפריל 10

 קצת מרגישים אתם הכטפים בנושא
 נמהרות פעולות לבצע ונוטים לחוצים

 בולט זה נבונות. ולא
בחו 4וב־ 3ב־ בעיקר

חו־ חשים אתם רש.
ריב־ וקצת טר־שקט

 שאתם בגלל און
 במיכשולים נתקלים
 את מבינים שאינכם
שא- נטיעה טיבתם.

או 8ב״ מתכננים תם ___
־ עלולה בחורש 9ב* ־

או מטובנת. להיות
והי זהירות מכם דורשים ימים תם

 כלשהן. במריבות מלהתערב מנעות
★ ★ ★

 הרומנטי ס1לחח בקשר שהיתה המתיחנת
 נמהשסע סזנזמיס 1הי החשש!ת חולפת.

 טוב שמצבכם תבינז
 הפנויים סשחשבתם.

 עכשיו 1צא0י שביניכם
 חשוב רק בודזנג. או בן

 מהבית לצאח שירבו
 ההר בחברה. להחערב1

 נוזשכח שלבם פער.
 את להנעים חזר נההנמנר
זה 7וד ססביב. האנזירה

 לבת־ סנעדים בחודש ?
 על שסח וחבל. מזים

 מלסדים יסים אזתם אגב, לו. תזדקקו כספכם,
 נהגרלזת. זכיה של אפשחת על נם

1 1 1
 בנטיגה, מתחיל מרקורי שכוכב לפני

ם כרגע כי טרד, שתעשו כדאי ת  קצת א
 ונטיגתו מבולבלים

 תשפר לא הכוכב של
 המטריד המצב. את

 ההוצאות הוא ביותר
ל העומדות הגדולות

ה בחודש לכם היות
 את לארגן צריך קרוב.

 שתוכלו בך העניינים
 ההוצאה עם להסתדר
הבלתי״צמג־ ,הנוטפת

 זו כידוע כנראה. עת
 הקשור בכל לכם השובה השנה אינה

יותר. שוב אחרים, בשטחים בכשפים.
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ביוני 20

 להשקיע יצטרך שהוא והסיכוי אותו
 אם לו. נראה לא יום אותו למען מאמץ
 אם עובד, זה מסיבת״הפתעה, לו הכינו

 של הכוכב להיות אוהב כך כל לא הוא כי
 את לשטוף יצטרך שלא העיקר ההצגה.
אחר־בך. הכלים

תאומים •
 כמה עדיף מתנות. הרבה אוהב הוא
ה חשוב, לא המתנות של הערך שיותר.

 מיש- ,טפרים משעמם. יהיה שלא עיקר
 שצריך חלקים, הרבה בהם שיש הקים

 רוצה הוא המוח. את ולהפעיל להרכיב
הפ לא אבל חברים, הרבה עם מטיבה

 מעדיף הוא אוהב. לא הוא זה את תעה.
בי אותם. ולהזמין לכולם בעצמו לצלצל
 דיבורים שיחות, כמה עוד הרוויח נתיים

מה. על חשוב לא והחלפת״מידע,

ש העיקר בשבילו יקר. להיות צריך לא
 לו לתת אפשר עליו. וחשבו אותו זכרו
 שהיה אחר משהו או העתיק הסוודר את

 אליו. שידבר העיקר אבל לסבתא, שייך
העו עצם משהו. לו לקנות מוכרחים לא

 אותו. משמחת אותו שכחו שלא בדה
 חם, בית באיזה להיות צריכה המטיבה

 ביותר. הטובים והחברים הקרובים עם
סכי עם ערוך, ושולחן טוב אופל הרבה

 המיזנון בשיטת אכילה לא ומזלגות. נים
אוהב. לא הוא זה את המהיר,

אריה •
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 חברים עם גדולה מטיבה אוהב הוא
 נאים, כלים ופירטום. שם להם שיש

לו לתת חושב מישהו אם זהב. הרבה

בעי זאח שסתישים למרנח מתחזקים, אתס
 האחרים המזל בתחילת שגזלד! אלה קר

 בריאים אינם עדיין
 לטפל להמשיך זצריביס

 שאינה תופעה בבל
 7בד נחלה עייפות רגילה.

 צריך בחנדש. 9ה־ עד
תאנגנת, ספני להיזהר
 בד אצלכם זבו. פיגועים

ד להיפגע הנטיה לטח  נ
י־ קרזבים ידידים ססל.
תהי! לא לעזרתכם, מאז
 י1עש חדש רומאן לבד,

 אך •ד־דזח׳, אופי בעל •היה בתחילה להתחיל.
שו יזחל מאוחר  עמוק, לקשר להתפתח ע

* ★ ★
 עכשיו שתהיו כראי העבודה במקום

ם זהירים. מאוד ת  יותר לדבר נוטים א
מאו ולהתחרט מר*
מתח אתם יותר. חר

ומא במהירות ממים
 ועלולים שליטה בדים

הממו עם להטתבסך
 אישיות עם או נים

הקר לקידום חשובה
 בין זהירים. היו יירה.

 שמנסה מי יש ופה כה
 הטוב. בשמכם לפגוע
 שתוכי- עכשיו חשוב

 שאינכם עליכם מלחשים עצמכם. את הו
 זאת. שתדעו וכדאי מספיק עוברים

* ★ ★
 לדאגות. השבוע לכס לנחם עלזל־ס ילדים

 מח שבל ״תב! ששם. עשא־ם על חימכיס
גבון, הוא מציעים שאתם

 סוכנים לא הם אבר
 או העחודביקגרת לקבל

ק החערבוח,  כדאי ל
 סהצד ביגתיים שתעמדו

לכם. תקלקל( ולא
מאכזבים. קצח ידידים

 לאינמרסיס חאנים הם
חשמגכם. על שלהם,

ק שימו  תצאז אל ל
 8וה־ 7ה־ .פראיירים־.

 בדרך חלו׳ זה הקריירה. הסשך לגבי קזבעים
□דבר. הגזנעים באנשים תטפלז שבה
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 או ומתוחכם, יקר משהו שיתן מתנה,
 לא הוא זולות מתנות כלום. יתן שלא

 עצמו הוא אותו. מעליב זה בבית. ישאיר
חש ללא מתנות ונותן נדיב כך כל הרי
 טיגנון ועם מפואר להיות חייב הכל בון.

מקוריות. - ובעיקר
בתולה ♦

 עדיף ובכלל מתנות לו להביא לא רק
 מעוניין לא הוא יום. אותו את לשכוח

 שבפנים יתכן לו, הכינו ואם במסיבות
 החשבון את יעשה מייד אבל ישמח, הוא

 כסף הרבה כך כל שהוציאו וכשיחשוב
 יחשוב הוא אותו. יצער פשוט זה למענו

שימוש לעשות אפשר היה הזה שבכסף

 חגיגות. אוהב לא שהוא לא זה תולל.
 עניינו שזה בטוח לא הוא כל קודם אבל
 הוא גיל ובאיזה מתי, אחר מישהו של

 מדי יותר עליו, פרטים מדי יותר בדיוק.
הכי אם בעיניו. חן מוצא לא זה חשיפה,

משתת מעט שיהיו עדיף מטיבה, לו נו
 מכיר שכבר מי ורק הקרובים רק פים.

 והוא הפרטי עניינו הם חייו הרי ויודע.
 בהם לשתף מיוחדת סיבה שום רואה לא

ם ת  וכדאי אוהב הוא מתנות אנשים. ס
 הט־ איזו עדיף אפילו או יקרות, שיהיו

חאת-מתנה.
קשת •

שלו. בראש לא בכלל זה יום־הולדת

ל לסרטן: כ ב. מ מה לגדי: הל

חאזג״ם

 אותו. להפתיע אטור יותר. וחשוב מעשי
 אבל כוכב״הערב. להיות אוהב לא הוא
פעולה, ישתף הוא מטיבה לו הכינו אם
מאזניים ♦

 לו! יחגגו היום! את שיזכרו אוהב הוא
ה את ויערכו אותו יפתיעו אותו! יפנקו

 האווירה העין. את ומהנה יפה בצורה כל
 הרוח ומצב ונעימה שקטה להיות חייבת

ה גדולות חגיגות אוהב לא הוא עליז.
 חשוב באוויר. מתח מדי יותר מכניסות

 והרמונית. שקטה באווירה יהיה שהכל
 איזה בטעם. אבל בהחלט, כן, מתנות!

תמונה. תכשיט, יפה, בגד
ב ר ק ע ♦

להש־ אפשר שבו היום בדיוק לא זה

ם מאוד, רגישה הבריאות ת  קצת א
 הנפשי, ממצבבם ומושפעים מדוכאים

 אתכם שמביא מה
בני־ לחלות. לנטייה

ל עלולים מישפחה
ולהז טוב לא הרגיש

 בעבודה לבם. דקק
 על שתשמרו חשוב

 תרשו ולא הכללים
 ממה לחרוג לעצמכם
שיפ ייתכן שמקובל.

 ריב או טיבטוך רוץ
 ב־סג או 9ב- גלוי

 עלול זה בזה, להתחיל לא עדיף בחודש.
 סביר. לזמן מעבר הרבה להימשך

★ ★ *
 יזמר הרבה בתקופה עכשיו מתחילים אתם

 איחעים כסה לכם צפדם 6ל־ 4ה־ בין טובה.
 טר רובם בלתי־רנירים.

 ליחסים קשור זה בים.
 עם בעיקר הסביבה, עם
 בנושא השני. הסין ס•

 להפעיל עליכם העמדה
ק קשרים,  ם׳ יש ש

 לכם. לעזגר שסשניין
 במערכה, סדרים אינכם

 לכם נראה שזה כפי
 תמצאן עכשיו לפעמים.

 שאתם מה אח בקלנת
 מחדל שעים נורם־ס עס קשרים מחפשים.

 עבנדה. בענייני בעיקר הפרק, על ענדם
* * *

 בטיפול הקשורות וטרדות עבודה המון
 זה ולבני-מישפחה. לחברים ובשרות

 6ה־ עד 4ב־ בעיקר
 חשוב אבל בחודש.

 זמן לעצמכם שתמצאו
 לא בשורה למנוחה.

 עלולה שובה כך כל
 למחלה בקשר להגיע

 זה קרוב. אדם של
 11ב״ או 10ב־ קורה

הרו בתחום בחודש.
 7ה- לכם. הולך מנטי

 יפתיעו בחורש 8וה־
 תיפגשו שלא שחשבתם מישהו לטובה.
ההרגשה. את לגמרי וישנה ♦בוא בקרוב
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 בדיוק לבוא להתחייב סבלנות יש למי
 אמר מי מזה חוץ שתיכננוי ובשעה ביום

 אפשר יומן באותו דווקא לחגוג שצריך
ם ת  זה במקום לו. כשבא אחר, ביום ס
 ספורטיבית פעילות לתכנן יותר טוב

 אולי קטנה, הפלגה איזו אולי משותפת.
 רכיבה טוב יותר עוד משותפת. צלילה

 מתנות רגיל. לא ספורט איזה סוסים, על
 לא הוא יקרות. לא אבל לקבל, מוכן הוא

 לו להביא טוב הכי חייב. להרגיש אוהב
טיו שהוא. לאן כרטיס״טיסה או ספר
שלו. הכיף זה ונטיעות לים

י ד ג •
קר גשום, כשהכל בחורף, חוגג הוא

)34 ד1בעם (המשך

 להישאר אתכם לאלץ עלזל בחודש 3ה־
 לשינז׳ שיביא קילקנל איזה בגלל בבית

 671 עד 471 בתוכנינת.
חסנטי־ס. סאנד 1יהי

לבוס. לנשת אז חזבק
 עבשיז ולשכנע. לשנחח
 את לשנות יהיה אפשר

 תלד והקידום דעתז
שלכם. השימוע במידת

 בשזרה גם יביא 7ה־
 בין הזה. בעניין משמחת

 עמים אתם 11ל־ 9ה־
 עם זלהסתבסך לריב

 להתפרץ. לכעזס. ממהרים אתם מ-הזזג.
 לחרטה לגרוס עלול זה ולהאשים. לתמע

* : 1 ★
משת המישפחה בקרב בבית, האווירה

הח את ירגישו בחודש וה־ג 4ה״ פרת.
 לאנשים שיש שיבות

ם שעימם ת  חיים. א
 בחודש 9ל־ 7ה־ בין

החל לקבל תצטרכו
 ליחסים הקשורה טה

 תשפטו אל רומנטיים.
 תנו ההגיון, לפי רק

 לרגשות. גם חשיבות
 תוכלו לא כבר הפעם

 ה- בין מהם. להתעלם
 עלולים אתם ל-גג 9

 בעבודה לנוח. השתדלו טוב, לא להרגיש
 עליכם. שממונה למי אוזן להטות חשוב

* ★ ★
 * להתחיל עשנ״ה מחודשת או חדשה אהבה

* יחזה מנזתק־ס במעט שהי! יחסים בקרוב.
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 כל חשוב. מקום לתפוס
 מקרית בצורה קורה זה

 חמו אל מתרה. ומאוד
רק. מדי. יותר כך על

 תרעו וחצי תורש לאחר
 לו שיש קשר זר! אם

 העבודה בסקוס עתיד.
שם־ מי מכם. מרוצים

 יוכל עמדה. כעת חפש
 להעז רק צריך למצוא.
חצופים. יותר ולהיות

 היזהרו מאכזב. ד* שבוע זה כספים, בעליל
וגניבות. פריצות מאבירות, תסבלו שלא

 בפברואר
במרס 20
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