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eptunus befinner sig under april i din
nätverkssektor, och förstärker dina
förmågor att koppla an till medmänniskorna. Läge alltså att äntligen leva ut
gamla drömmar om att alltid ha solglasögon
på dig. Även i din vardagsmiljö. Sist du var
i New York kändes det ju så oändligt skönt
att aldrig behöva ta av dem. Nu kommer
det fungera hemma också, du är tillräckligt
säker för att folk inte ska tycka du är löjlig.
Eller, det lär de tycka, men du bryr dig inte
längre. Dessutom fyller du faktiskt år, och
då får man göra vad man vill.

ram till andra april befinner sig
Uranus i linje med Merkurius, och
medför många trevliga överraskningar. Att blanda affärer och nöje kommer vara lätt som en plätt, vilket förstås
också ligger i tiden. Filmmoguler som Harvey Weinstein ger sig in i mode branschen
och utnyttjar sina möjligheter till korsvis marknadsföring. Tänk en film, och ett
mode, och så pushar de varandra! Tänk
Factory Girl! Om du känner att kombinationen mode/film känns tagen, och inser
att modehusen redan har börjat licensiera
mat, kan det vara ett tillfälle att realisera
din gamla idé att blanda resor med mode.
Typ en resebyrå som specialiserat sig på att
fl yga folk till de mest spännande ursprungsbefolkningarna, där de sedan kan ta del av
fascinerande hantverk till riktiga fyndpriser.
Första stoppet blir nordöstra Kanada och
fina vita, fluffiga sälskinnsparkasar från
eskimåerna där. Förlåt, inuiterna.

fter att ha läst den senaste månadens
femtielfte artikel om turbaner, men
samtidigt inte sett ett endaste litet
huvud med någonting annat på än ”mössa”,
börjar du allvarligt tvivla på den svenska
modejournalistikens existensberättigande.
Inte ens skribenterna eller stylisterna själva
har ju anammat denna enorma ”trend”. Helt
klart läge att sortera in den i avdelningen
”sånt vi tycker är tacksamt att skriva om,
och därför skriver om”. I ren trots kan det
hända att du börjar med den ultimata antihuvudbonaden: peruk ovanpå ditt vanliga
hår. Grymt snyggt.

ars befinner sig i Vattumannen,
vilket gör dig extra påträngande
under april. Din energi kan vara
aningen överväldigande för omvärlden.
Samtidigt har Venus rört sig in i Oxen, och
förstärker din erotiska utstrålning kraftigt
runt månadsskiftet mars/april. Alltså, rör
dig gärna bland artificiellt ”mjuka” män,
som ljuger om att de är feminister. De kommer nämligen tappa alla koncept inför din
uppenbarelse och avslöja sina lögnaktiga
poser för omvärlden. Se bara till att ha
någon som dokumenterar, gärna med en
dold kamera i portfölj. Bästa jaktområde:
valfri söderbar som spelar indie för aningen
ålderstigen publik.

oxen
21 a p r i l – 21 m a j

F

ram till 15 april påverkar Neptunus
och Jupiter ditt ekonomiska sinne.
Alla möjliga finansiella frågor kommer att lösas, och det är dags att vidga
affärerna. Ta gärna intryck av förslaget att
avgiftsbelägga bibliotekslån, för vem har
någonsin trott att saker ska vara gratis här
i livet. Och biblioteken har ju faktiskt stor
potential, så länge man ser lite längre, anlägger nya perspektiv och så vidare. Människor verkar vara väldigt sugna på att låna
prylar de inte har råd med, och då pratar
vi inte böcker (vem, i fridens namn, bryr sig
om böcker egentligen?) utan i stället designerväskor och andra accessoarer. Man skulle
till och med kunna se skön konvergens mellan olika medier. En hylla med schyssta stilguider, en hylla med de rätta prylarna, och
en trevlig månadsavgift. Det är demokrati
om något!

tvillingarna
2 2 m a j – 21 j u n i

D

u bör utnyttja yttre omständigheter
denna månad. Ta intryck av åsikter
och tankar runt omkring dig. Nu när
det äntligen har införts sifferbetyg på filmer
i alla dagstidningar i Sverige, är det dags
för dig att börja betygssätta saker i din omgivning på riktigt. Ta som vana att endast
säga en enkel siffra, eller en bokstav om
du mer är retrolagd, till medarbetare som
undrar över saker. Akta dig dock för att bli
alltför manisk i ett eventuellt kärleksförhållande, för alla har ännu inte förstått det
stora i betyg (speciellt inte mer lättsårade
individer). Även om en näsa är en etta, rent
objektivt, så kan det vara lönsamt i längden
att kanske sätta ett litet plus där efter.

Nyheter varje dag: www.rodeomagazine.se

lejonet
23 j u l i – 23 a u g u s t i

D

et är vår i luften och du känner hur
det börjar spritta i kroppen så smått.
Dessutom har du i vinter både sett
Shortbus några gånger, och passat på att
läsa Gay Taleses Din nästa hustru. Kravlöst,
underhållande sex är allt du vill ha, men
ack vad svårt det ska vara att få till. Venus
påverkar främst din ekonomi denna månad,
så där hittas ingen hjälp. Efter den fjärde
trevliga dejten som avslutas med ett ”jag
är inte redo för förhållande”, börjar du ana
att det är din utstrålning som är pro blemet.
Kläderna har du redan fi xat till, sjukt tighta klänningar brukar ju göra sitt, men inte
denna gång. Prata i stället om hur roligt det
verkar med riktiga gammaldags ”affärer”,
och förlägg nästa träff till en mörk hotellbar i närheten av din lägenhet. Inget mer
fikande. Sex och fika hör inte ihop.

jungfrun
24 a u g u s t i – 23 s e p t e m b e r

M

ellan 6 och 11 april befinner sig
solen i position med Saturnus och
Jupiter, och förstärker den påverkan
Saturnus har på din mentala hälsa. Den är
kort sagt aningen instabil. Ha detta i åtanke
när du läser en modetidning eller besöker
ett varuhus med parfymdisk kommande
månad. Annars finns det risk för att du
drabbas av total härdsmälta när du konfronteras med marknadsföringen för den
nya Calvin Klein-parfymen CKIN2U. “She
likes how he blogs, her texts turn him on.
It’s intense. For right now.” ”Den technosexuella generationen.” Försök kanalisera
ditt våldsamma illamående till våld i stället.
Våld mot idioterna.

skorpionen
24 o k t o b e r – 2 2 n o v e m b e r

D

et är nymåne 2 april, vilket frigör en
hel del gamla känslor hos dig. Saker
som har legat och skavt i ditt undermedvetna dyker plötsligt upp helt ocensurerat i dina tankar. Förutom nymånen kan
även Jean Baudrillards död ha påverkat ditt
sinnestillstånd. Det är nämligen en längtan
tillbaka som du upplever. De pretentiösa
diskussionerna efter föreläsningarna på akursen i filmvetenskap, fika på Englunds,
ljuv intellektuell ungdom. För att råda bot
på ditt numera så enkla liv, där veckans djupaste tanke inskränker sig till huruvida du
ska börja med någon ny tv-serie i väntan på
Heroes säsongs avslutning (23 april, WTF!),
kan ett gott råd vara att plocka fram Fredric
Jamesons allra mest obegripliga texter och
köra avancerad hjärngympa. Applicerat på
Heroes, förstås.

skytten

M

vattumannen
21 j a n u a r i – 18 f e b r u a r i

E

fter att för femte gången läst Diana Vreeland-citatet om att rosa är
Indiens marinblått, och diverse utläggningar om att man helst bör vara från
Brasilien för att komma undan med kombinationen orange/neonrosa, får du nog. Det
är ju trots allt Vattumannens favoritfärger.
För att riktigt understryka hur viktigt det
är med frihet från ”regler” när det kommer
till kläder och utseende kan du köpa den
sortens brun-utan-sol som ger absolut mest
orange resultat. Tillsammans med en liter
morotsjuice om dan kan du nå din ultimata
apelsinton någonstans i mitten av april. Sen
är det bara att sätta på sig ett rosa linne och
vara nöjd.

fiskarna
19 f e b r u a r i – 2 0 m a r s

23 n o v e m b e r – 21 d e c e m b e r

Y

es! Benetton har återerövrat world
music-modet i sina annonser, och
Nicholas Ghesquière och Balenciaga vill inte vara sämre. Det kan till och
med vara så att det var Gudrun Sjödéns
Robert Rydberg-stylade reklam som satte
agendan. En lycklig tid nalkas för alla skyttar, som både gillar rytmisk musik, och alltid
har föredragit andra etniciteters kläder. Nu
behöver man inte ens begränsa sig till en
specifik folkgrupps traditionella stil, det är
bara att matcha karesuando mössan med
sari och ett par holländska träskor. Död åt
minimalismen, den är en fascistiskt påfund.

U

nder de första dagarna i april kommer
de flesta fi skar att ha en särskild förmåga till tröst. Kan komma till hands
när oförberett sällskap inser hur fruktansvärda amerikanska modetidningar verkligen är.
När Anna Wintour sätter en ”plus size”-person på omslaget, till på köpet svart, avbildas
hon förstås som en härligt kroppslig, leende
idiot. Och Elle kontrar med Jessica Simpson, som kan vara den mest meningslösa
människan i världen (eller åtminstone på
USA:s västkust, i stark konkurrens med
Mischa Barton). Låt vännen gråta ut mot
din axel, och försök lindra vanmakten genom att visa bilder på Diors haute couturekollektion. Om det inte fungerar, så är det
kört.

Rodeo

70

