skytten
väduren
21 mars-20 april

M

erkurius går in i Oxen sista veckan i
april, och därefter följer en period
då du bör fokusera på att hålla en
låg profil. Överdriven entusiasm kan leda till
misslyckanden och förlorad social balans.
Tänk alltså efter en extra gång, speciellt när
det handlar om sex. Det kan vara en dålig idé
att försöka bräcka de där sexsamtalen du
läste i tidningen. Alla behöver faktiskt inte
veta allt om ditt sexliv. Så strunta i planen på
ett veckobrev där du ingående beskriver dina
senaste köttsliga aktiviteter. Eller strunta åtminstone i att nämna dina ligg vid namn, och
skicka inte till alla du känner.

oxen
21 april-21 maj

Ä

ntligen är solen tillbaka i ditt tecken,
och fyller dina dagar med spänning.
Du konstaterar att det mesta faktiskt
har blivit bättre det senaste året, bortsett
från att folk återigen verkar ha regrederat
till punkt noll i sitt intellektuella liv, även kallad pre-postmodernism. Hallå, liksom, har
ni aldrig hört talas om Lyotard? Du inleder
en massiv informationskampanj riktad till
landets kultursidor, och blir genast utmålad
som en relativistisk djävul och kulturhatare.
Något oväntat får du stort genomslag bland
den retrotrendkänsliga yngre generationen,
som lyckligt klär sig i vintage Jean Charles de
Castelbajac och diskuterar filosofi. Mission
acomplished.

tvillingarna
22 maj-21 juni

M

kräftan

23 november-21 december

22 juni-22 juli

slutet av april råkar du se en nytagen
bild på dig själv, och inser till din stora
fasa att du har på dig Marnitights, en
blank vindtygsparka och gympaskor (i och
för sig ett par vintage Jil Sander-Puma, men
ändå). Du, som 1999 svor att aldrig mer ens
tänka på sportkläder. Någon har uppenbarligen varit framme och manipulerat din garderob. Stärkt av att Saturnus rört sig i fas
med månen bestämmer du dig för att aldrig
mer köpa något utan att först djupanalysera
plagget eller prylen ifråga. Liksom, varför
kände du plötsligt begär efter stråhattar?
Insikten sträcker sig så djupt att du också
ifrågasätter varför du väljer en psykoanalytisk approach, och plötsligt kan du inte göra
några val över huvud taget. Dags att plocka
fram tärningarna alltså.

lejonet
23 juli-23 augusti

E

fter att Jupiter har vänt om 6 maj, bör
du tänka efter vad det egentligen är
du vill ha ut av livet. Om det är att se ut
som den kvinnliga motsvarigheten till Lanvins
herrdesigner Lucas Ossendrijver, fokusera
på det. Akta dig dock för att fullständigt förlora dig i den desperation som uppkommer
när du inser att det inte var så enkelt som du
trodde. Den avslappnade manliga journalistikon/konstnärslooken är inte helt överförbar
på kvinnokläder. Oavsett vad du sätter på dig
ser du ut som om du klätt ut dig för en karaktärsroll i en arty porrfilm. Kvinnlig konstnär i
vid målarrock och slarvigt uppsatt hår funkar
inte, inte heller beatlooken i smala svarta
brallor, polotröja och ballerinaskor. Den bästa
lösningen är sannolikt en konstfärdigt noppig
kofta från Margiela.

jungfrun
24 augusti-23 september

ed solen i Oxen är det läge för dig
att ta det lugnt och låta livet leva sig
självt. Håll dig i kulisserna och dra i
trådarna lite mer diskret än du brukar göra.
Utnyttja de möjligheter som du får till skänks,
om ögonen svullnar upp av pollen, tänk positivt. Läpparna har ju länge fått ha ensamrätt
på att se svullna och röda ut, nu är det dags
för andra delar av ansiktet att manipuleras.
Försök få in den rätta rödgråtna looken, att
gnida ögonen med lite rödpeppar funkar
alltid.

D

u börjar ifrågasätta dina livsval, och
hur mycket spirituell och kreativ tillfredsställelse du egentligen får, efter
att Jupiter har gått in ditt tolfte solhus 6 maj.
Var det egentligen så bra att du blev ihop
med den där snygge, kylige juristen som alla
dina vänner gillar, istället för den snygge,
fattige konstnären som gav dig små handmålade kärlekstavlor stup i kvarten? Efter en
liten incident samma dag, som antagligen har
att göra med din sköna retro-Landrover, en
mosad cykel och en bindgalen cyklist, känner
du att du har fått ett tecken på att det är dags
att byta livsstil. Vem har sagt att man inte ska
leva sitt liv som en amerikansk romcom?
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I

T

om Ford har gjort en parfymvariant
av din favoritprodukt från förra året,
den där kokosoljan från Estée Lauder.
Du är så såld att du slutgiltigt accepterar att
din doftsmak är definierad av en machobög
från Texas, och att det är där du i fortsättningen bör söka råd. Problemet är bara att
det inte finns särskilt många machobögar
från Texas i modevärlden, och Tompa gör
inte så mycket kläder längre. Parfym i all
ära, men det värmer inte en sval vårkväll.
Lita på ditt modesinne, som slipas lite extra runt fullmånen 2 maj, och styr stegen
mot närmaste återförsäljare av Alexander
McQueen. Han kanske inte är så macho, men
ser åtminstone ut som en fotbollshuligan.

vågen
24 september-23 oktober

U

nder maj kommer Mars och Venus
att stå i konflikt med varandra, och
påverka dig starkt. Allt blir uppdrivet
och dras till sin spets. Speciell påverkan kommer av den så kallade väskdebatten, och du
kan komma att tänka igenom ditt förhållande
till konsumtion. De flesta vågar gillar ju att
stå vid sidan av och bete sig annorlunda än
resten. Problemet nu är att du ser din hårdnackade antikonsumtion kidnappas av moralister, och känner att det är dags att gå vidare.
Men hur få konsumtion att bli något rebelliskt? Hela världen har ju smittats av kapitalismens prylkärlek, och det känns för enkelt att
infiltrera Ung vänster. Endast en orörd punkt
återstår på kartan: Nordkorea. Månadens
projekt är alltså att lista ut hur man bokar en
flight till Pyongyang.

skorpionen
24 oktober-22 november

M

erkurius går in i väduren 10 maj, och
det är dags att tänka lite extra på din
hälsa. Mer specifikt, tänk på vad du
äter, och varför. Börjar det inte kännas lite uttjatat med de där köttbullarna med rårörda
lingon? Och bibimbapen smakar inte riktigt
lika gott längre, inte ens korven med surkål är
lika exklusiv som förra året. En väg skulle kunna vara att ge dig in i den mest inälvsbaserade husmanskosten, lungmos och hemgjord pölsa var ett tag sen du åt. Men bäst av
allt är nog ändå att du tittar tillbaka på din
egen barndom och börjar äta falukorv med
stuvade makaroner och riktig svennepasta
med köttfärssås. Ingen jävla bolognese bara.
Välmående och trygghetskänsla i en och
samma måltid.

stenbocken
22 december-20 januari

D

u kan se fram emot ovanligt mycket
uppmärksamhet denna månad. En
orsak är att Mars befinner sig i Fiskarna, men det har nog mest att göra med
att du såg 300 för några veckor sen och helt
har gått in för det nakna fantasymodet. Gott
så, men om du verkligen vill löpa linan ut bör
du skaffa en riktig photoshoppad tvättbräda
till mage också. Akta dig bara för överdrifter,
dina nära och kära kan ha lite problem att acceptera kraven på att de ska bära runt på
strålkastare så dina muskler accentueras och
skuggas på rätt sätt.

vattumannen
21 januari-18 februari

D

e fotlösa tightsen bara vägrar att dö.
Du har nu väntat i tre år på att den
sista Lindex-sucken ska dras, men det
händer aldrig. Eftersom Sverige är landet
där bara en sak får finnas åt gången har det
följaktligen inte gått att få tag på decent
strumpbyxor i tre år. Eftersom solen befinner
sig i Oxen och uppmanar till samarbete, kan
det vara läge att vända sig till en vän i läkemedelsbranschen för hjälp. Med era kloka
huvuden ihop går det enkelt att ta fram en
svampsjukdom som sätter sig på vristerna
och färgar dem grönfläckiga när de utsätts för
det så kallade tightsglappet. Enda botemedlet blir att bära heltäckande strumpbyxor.

fiskarna
19 februari-20 mars

E

n hel del auktoritetskonflikter kan
väntas i maj, troligen med bakgrund
i att Jupiter retrograderar från 6
maj. Att Katie Grand har rave-tema i Pop är
dödsstöten för ditt magasinsläsande, från
och med nu kan det hända att du helt slutar
titta längre än din näsa räcker. Vad är det som
säger att någon annan har bättre idéer än du?
Varför ska du bry dig om krystade engelsmän
som gillar Giles Deacon? Försök bara att
utarbeta en reservplan för tillfället då ditt
självförtroende börjar svikta igen (och det
kommer oundvikligen hända), gärna baserad
på en uppsättning av i-D och The Face från tidigt 90-tal, tiden då en modetidning faktiskt
kunde vara lite underground.
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