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VÄDUREN

Ett nytt år nalkas,
låt himlakropparna leda dina steg
mot de rätta valen

21 MARS – 20 APRIL

Månaden går ut hårt när solen krockar med Uranus, precis
när fullmånen är på väg in i Tvillingarna den 5 december.
Sannolikt ser du en mängd förändringar, kan ha samband
med novembers något olyckliga val att satsa på den där roligt
klädde killen som sa att han gillade Klaxons och drömde om
ett ockuperat hus i Londons utkanter. Du insåg efter en vecka
att du var så över honom och allt han stod för, men beslutet
att ändå försöka kan föra med sig gott. När sedan Mars rör
sig in i Skytten är det nämligen dags att få lite frisk luft. Gör
slag i saken och löp linan fullt ut. Endast Rotterdam riktiga
squats har.

SKYTTEN

23 NOVEMBER – 21 DECEMBER

LEJONET

23 JULI – 23 AUGUSTI

OXEN

21 APRIL – 21 MAJ

11 december rör sig Venus in i Stenbocken och du kan börja
slappna av igen. Alla de oanständiga förslag du har fått från
okända, ytterst tilldragande människor kommer sluta droppa
in. Det kan ha att göra med din kosmiska utstrålning, men
också med att du har köpt dig ett par av Miu Mius redan
klassiska neo-buffaloskor. De med extra nitar alltså. Skorna
har säkert en del i det hela, lite mer “exotiska” individer
börjar nämligen göra sig påminda. Svarta dreads till midjan
och läderrock tillhör de gemensamma nämnarna.

Begrepp som ”90-talsrevival” och ”framtidsmode” snurrar i
ditt söta lilla guldlockiga huvud. Våren ser inte ut att föra med
sig mer än förvirring, vilket också Merkurius förstärker när
den lämnar Skorpionen. Orden ”syntax error” kan förekomma
mer än en gång för mycket när du försöker tänka ut något att
ha på dig. Minimalism, styva, blanka sidenkläder och namnet
Jil Sander påminner för mycket om ett ouppklarat trauma i
din historia. Vad som skulle kunna föra dig rätt i tillvaron igen
är en period av vila. Välj kläder en halv storlek för stora, gärna
vintage Lindex. Och rid ut stormen.

JUNGFRUN

24 AUGUSTI – 23 SEPTEMBER

TVILLINGARNA
22 MAJ – 21 JUNI

Julen börjar anas, även om du måste fokusera på ditt arbete.
Speciellt som solen befinner sig i Stenbocken. Ett snabbt
beslut att skapa något eget till dina nära och kära kan visa sig
lyckosamt. Försökt till exempel att bygga ett par skor, vårens
trend med plastiga överdelar och klackar är bara att hänga
på. Byggplast, limpistol och ett gäng stora, färgade prismor
från din gamla kitschiga ljuskrona är allt som behövs.
Och om du mer är ute efter inredningsprylar är det bara
att ta efter den företagsamme skoförsäljaren på Prada i
New York som sålde lampor gjorda av butikens överblivna
underklädesförpackningar. Ett gäng NK-kassar och en
julgransslinga kan vara din väg till designtoppen.

Det var någon som anklagade dig för att vilja vara
”högkulturell”. Visst, du gillar att gå på operan och röka
på på toaletten i första pausen ungefär lika mycket som du
gillar att bowla in strikes iklädd nya stars’n’stripes-Margiela
när du har druckit 8 stöl. Du gillar kultur och att vara hög,
helt enkelt, och logiken pekar omisskännligt din väg. Den
bästa konsten har ju faktiskt kommit till under någon form av
påverkan, må det vara svält, opium eller absint, vilket i sin tur
borde innebära att det i hög grad är finkulturellt att knarka.
Äntligen, sanningen har uppdagats!

VÅGEN

24 SEPTEMBER – 23 OKTOBER

KRÄFTAN
22 JUNI – 22 JULI

Liksom förra månaden håller böckerna dig i sitt grepp. Den
koncentrerade kunskap du samlat på dig i inredningssyfte,
men ännu inte läst, pockar på din uppmärksamhet tills
Merkurius rör sig in i Stenbocken den 27. Ska du tillåta dig
själv att falla för boktrenden och faktiskt läsa något? Då
måste du plocka ner en titel ur dina elegant färgkoordinerade
hyllor. En varning dock: risken för huvudskador ökar mot
slutet av månaden. Om detta har att göra med en flaska i
handen på en särdeles upprörd försvarare av status quo eller
en nedfallande Pynchonbibba ingen orkat läsa ut, går tyvärr
inte att uttyda.

Efter att hela livet ha försvarat kungahuset för att de
åtminstone tillför lite levebröd för diverse professionella
skvallrare och bugande lakejer, blir Mars rörelse in i
Kentauren den slutgiltiga dödsstöten för din rojalism.
Pengarna avgör, när du i ett ekonomiskt sinnat ögonblick
inser att dina skattepengar betalade för Victorias senaste
klavertramp i det jordgubbsfärgade sidentopp-medknälång-kjol-och-pumps-träsket. Ségolène Royal blir din nya
idol, och du skapar en underavdelning till Republikanska
föreningen kallad ”För Främjandet av Presidentkandidater
i Representabel Klädsel (helst i Sandra Backlund)” eller
FFPRK(HSB).

SKORPIONEN

24 OKTOBER – 22 NOVEMBER

Miljötrenden har dig i sitt grepp, och du vill minska på ditt
energianvändande. 8 december går Merkurius in i Skytten
och medför att du måste se över dina vardagsval. Att bara äta
lokalt odlad mat kanske var en mycket bra idé i augusti, men
det kräver lite planering om det ska funka även i december.
Utbudet är ju nu begränsat till potatis, bruna bönor och fläsk,
tillsammans med din personliga groddodling. Tur i alla fall att
husmanskost är inne. Akta dig noga för frestelsen att äta de
där influgna jordgubbarna från Patagonien, de kan resultera i
grav ångest.

Amerikanerna är ju mästare på det här med nya spännande
dieter, och nu är det ”calorie restriction” som gäller. Ständig
svält vill säga. Både passande för alla skyttars underliggande
kontrollbehov, och den livstid på 130 år som du alltid tänkt
att du behöver för att verkligen hinna med. Eftersom du
planerat att tillbringa våren i valfritt Christopher Kane-fodral,
hoppar du villigt på tåget. Julen kan innebära ett mindre
bakslag, men om du bara håller dig till brysselkålen kan
maxintaget på 700 kalorier om dan faktiskt hållas. Sen är
du fit for fight i mars, både med konkava lår och den rätta
koncentrationslägerglåmiga blekheten.

STENBOCKEN

22 DECEMBER – 20 JANUARI

Fullmånen är i Tvillingarna, och förstärker dina maniska
sidor. Det brukar ju vara en sak varje månad som plötsligt
växer och tar över ditt liv, i november var det lite chic
retro-atombombsångest, och nu i december bör du vara
försiktig med ditt lyssnande på den användargenererade
nätradiostationen Last.fm. Speciellt som du planerar att
åka till landet över jul och nyår, där inget bredband finns.
Tänk redan nu på tystnaden, andas lugnt och jämnt. Vissa
yogaövningar, som huvudstående i timsintervall, kan också
komma att hjälpa mot abstinensen.

VATTUMANNEN
21 JANUARI – 18 FEBRUARI

Ett nytt år nalkas, med förhoppningar och faror. Den
energiska person som gjort entré i ditt liv runt nymånen 20
december kommer spela mycket stor roll för din framtida
utveckling. Även om ni fullständigt krockar några dagar
senare, när det uppdagas att han helt ärligt och oironiskt
älskar både räkröra i avokado och att åka snowboard. Detta
kan innebära ett uppvaknande, när du inser att livet är mer
än att alltid ha en utstuderad baktanke med allt du gör. Trots
allt pekar himlakropparnas rörelser mot att det under 2007
kommer vara trendigt att vara otrendig.

FISKARNA

19 FEBRUARI – 20 MARS

Efter ha sett orgierna i pastellfärgade bakverk i MARIE
ANTOINETTE finner du ditt kall. Sveriges pinsamma
kaktraditioner måste till varje pris uppdateras, vem
kan någonsin se en pepparkaka eller kolasnitt som en
inredningsdetalj? Med solen, Venus och Jupiter på väg
genom skytten är det dags för dig att ta ditt ansvar. Plocka
det bästa från amerikansk och fransk tradition och lansera
dekorerade cupcakes, makroner och tårtor till vårt fattiga
bondefolk. Eller, ännu hellre, börja skapa kakkollektioner
anpassade till klädmodet. I vår alltså mycket ätbar silverfolie
à la Balenciaga, kristallslipade karameller åt Marc Jacobs,
och invecklade svartvita skapelser till Gareth Pugh (gärna
med surpris inspirerad av space-cheesecake-mannen på
Bergianska).
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