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 ולקשר רינה, של לזרועותיה מיד שב ארצה

שלהם. והדביק ההדוק
גדו אהבה היתה זה, את זה אהבנו ״באמת

 לי יש לי, שעשתה מה כל אחרי היום, וגם לה,
 היינו אותי. אהבה היא גם אליה. רגש עוד

 ותכשיטים. זהב יקרות, מתנות לזה זה קונים
ול להיכנס יכלה שאליה בשכונה חנות היתה
 משלם. הייתי ואני תכשיטים, לעצמה קנות

שחב או בים, אותם שמצאה סיפרה להוריה
מע אני ההולדת. ליום במתנה לה נתנו רות
 תישעת של בשווי מתנות לזה זה שנתנו ריך

ש״ח.״ אלפים

ם אחד ך* מי  לנסוע השניים החליטו הי
 על ולהישבע לנתיבות, סאלי לבאבא ^

הם ביניהם. הקשר על לאיש יגלו שלא קברו

 הבחירות ביום שעברה, בשנה זאת עשו
לכנסת.

 גברו ,25ה־ שנתה את רינה עברה כאשר
 יכלה לא היא שתינשא, הוריה מצד הלחצים

 דירה לה מצא גבי מהבית. וברחה זאת לסבול
 מישפחתה שם. התחבאה והיא ידידה, אצל

 למישט־ והודיעה נעדרת כעל עליה הכריזה
 רינה, של מצבה את לשוטרים הסביר גבי רה.

חוש שהיא מכיוון מהבית ברחה כי להם ואמר
 את להחזיר הצליחו השוטרים מהוריה. שת

 התחדשו קצר זמן תוך אולם הביתה. רינה
 אחד לילה מהבית. ברחה שוב ורינה המריבות,

 אנג׳ל, שרה שלה, מפורסמת חברה אצל ישנה
המספ ליד חנות ניהלה כאשר הכירה שאותה

רינה. של רה
 לחזור שלא רינה החליטה השניה בבריחה

ידי אצל חודש במשך התגוררה היא הביתה.
 עבודה לעצמה מצאה ואז ובבתי־מלון, דים
במקום. לינה עם בילדים טיפול של

 התגוררה רינה כאשר השנה, בפברואר
 ודיבר' גבי עמד החדש, במקום־עבודתה כבר
 עליו התנפל לפתע ציבורי. מטלפון רינה עם

 גבי את היכה האח בידו. שלוף כשאקדח אחיה,
 גבי עוד בגולגולת. לשבר לו וגרם בראשו
 לתחנת־ רינה פנתה בבית־החולים, מטופל

 מצד ותקיפה אונס על והתלוננה המישטרה
 וחלחלה. רעד בכי, מלוות היו תלונותיה גבי.

מסי הזדעזעו התלונה, את שרשמו השוטרים,
 ־הצעירה על שעברו הנוראות התלאות פורי

 מעצרו גבי. את לעצור ומיהרו הקטנטונת,
יום. 21 למשך המשפט בית על־ידי הוארך

 שביקשה מאז כי רינה סיפרה בתלונתה
 היכה לה, התנכל ,1977 בסוף מגבי, להיפרד

 כספים, ממנה וגנב שלה למספרה נכנס אותה,
 לכביש, להורידה והבטיח זונה אותה כינה

 במכוניתו, אחריה רדף מחזריה, את הבריח
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ובו פוריים בטוחים שהיו סים
נים.

יפ לא שהדברים לזכור יש
הר שחייהם מי בכולם. געו

 ללא התקופה את יעברו מוניים
פגיעה.

 גם להפתיע יכול אוראנוס
 שינוי שעל״ידי יתכן לטובה.

היחסים. צורת
ב שנמצא השלישי הכוכב

 שבתאי כוכב הוא השביעי בית
הש בית יימצא הוא (סטורן).

 אותו ויעזוב שנים שלוש ביעי
הק הזמן למרות .1991 בינואר

 היא השפעתו יחסית, צר,
 מביא הוא ביותר. המורגשת

 הרבה בדידות, כאב, למצבי
הי על ומחשבה חשבון־נפש

 את ממלא שאינו מי חסים.
בחוץ. עצמו את מוצא חובתו

 מרחם. אינו שבתאי כוכב
 ולא הדין מידת לפי פועל הוא
 כאן יש לכן החסד. מידת לפי

 שהאדם מה של נקי חשבון
המ הסרטנים, לא. או עושה

 את או זוגם בני את אכזבים
למ יכולים אליהם, הקרובים

 מה- מוצאים עצמם את צוא
 בגלל המשותפת. מיסגרת
 להתנקם מסוגלים הם אופיים

 ומכך הקשר, את שניתק במי
 הם אם שכן להזהר. להם כדאי
 הם בסדר התנהגו לא עצמם

 במצב עצמם את למצוא עלולים
קשה. יותר הרבה

 אותם ללמד בא סטורן כוכב
לעצ ולעזור דרכם את לשנות

 תעזור. לא הנקמה הרי מם.
 שהיה. מה את תחזיר לא היא
 רק וכוחות זמן להשקיע חבל
הנקם. יצר את לספק כדי

 השביעי בבית סטורן כוכב
דיכ בדידות, להרגשת מביא

 יש אבל ואכזבה דחייה און,
 הכאב טובים. צדדים גם לכך

 של חיפוש בעיקבותיו יביא
יל הסרטנים יותר. נכונה דרך
לאנ יותר נכון להתייחס מדו
עוב או חיים הם שעימם שים
דים.

הכו שלושת של המצאותם
 יגרום השביעי, בבית כבים

 דראמתיים. שינויים להרבה
בע ואם הנישואים בחיי אם

 קלה, תקופה אינה זו בודה.
יסו בדק־בית תחייב היא אבל
 הכל לא אולם לחיוב. וזה די,

וקשה. כבד כל״כך
 כוכב נכנס אלה בימים

 יופיטר, סרטן. למזל יופיטר
 למיטיב נחשב - צדק ובעברית

 הוא לשבתאי, בניגוד הגדול.
 והוא החסד, מידת על אחראי

 לבנות סרטן מזל לבני יעזור
 וטובים נעימים חיים להם

 להתפתחות מביא הוא יותר.
 כל ולהתקדמות, להתרחבות

הוא. בשיטחו אחד
 - לחיים חבר שמחפש מי
 אף ואולי חבר, לו למצוא יוכל

 שיחליפו מי יש לחיים. בן־זוג
 או לחו״ל יטעו אחרים עבודה.
המ בתחום וישתלמו ילמדו
 דירה. יעברו חלק אותם. עניין

 חדש מתינוק יהנו אחרים
הי של מהישגים או במישפחה

לדים.
 - אחד מדבר להיזהר כדאי
 יופיטר כוכב של מנטייתו
 הנ- ולפתח. להגדיל להרחיב,

 ומי חזקה, תהיה להשמין טיה
 נאה, גיזרה על לשמור שרוצה

 להקפיד יצטרך ורזה דקה
מאוד.
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