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L åt stjärnorna st yra dina steg mot Beach 20 07

väduren

kräftan

vågen

stenbocken

21 mars – 20 april

22 juni – 22 juli

24 september – 23 oktober

22 december – 20 januari

unt 27-28 maj bör du komma ihåg att
behärskning är en av de stora dygderna. När Merkurius prickar in Mars
eklipspunkt börjar det nämligen skaka i ditt
inre, allt omkring dig kan komma att kännas som
om det är på väg mot ett vulkanutbrott av det
större slaget. Vill du inte förstöra ditt liv (vänner är bra att ha ibland, chefer, arbetskamrater
och familjemedlemmar likaså), försök att inte
läsa svenska dagstidningar på nätet och kisa ordentligt när du läser dem på papper, annars kan
deras nyhetsvärdering bli den utlösande faktorn.
Liksom, vad är krig och världspolitik värt när man
har en liten engelsk flicka som har blivit kidnappad? Eller det där mörka blurret som täcker
9/10 av världen och får den att vara så, liksom
ointressant, när det finns 14-åringar i Stockholm
som har fått foten överkörd av en buss?

ommaren nalkas med stormsteg och
din ångest ökar i ungefär samma omfattning. Lyckan efter att ha kunnat ignorera de snortighta fodralklänningarna genom
att klä sig i fräsiga sportkläder var kort. Allt som
gick att dölja bakom frasiga high-tech-tights och
oversizad huvatröja är plötsligt tänkt att komma
ut i ljuset. Det enda du kan tänka dig att ha på
dig är ju ett par minimala löparshorts från American Apparel och den där lilla reflextoppen från
Adidas/Stella McCartney som knappt döljer
brösten. 10 juni påbörjas Merkurius andra reverserade rörelsecykel i ditt tecken, och kan hjälpa dig att gå tillbaka i tiden och hitta ursprunget
till ångesten. Om svaret ligger någonstans i din
förträngda barndom är det som vanligt lugnt.
Om du däremot hittar det i den där prinsessbakelsen du tryckte i dig i hemlighet förra hösten
kan det vara läge för lite seriös psykoanalys. Passa på innan cykeln är över 10 juli.

uni har alla förutsättningar att vara
månaden då du gör resor över hav. Stora, små, spelar inte så stor roll. Inte heller färdmedel. Vill du riktigt leva så som stjärnorna lär är det allra bästa att du börjar månaden
med att se tredje Pirates of the Caribbean-filmen, plockar fram julnumret av franska Vogue
där John Galliano var gästredaktör, och avslutar
med lyxporrfilmen Pirates. Pirater är the shit för
dig kort sagt. Roliga pirater, modeskapare som
gillar pirater, och porrpirater. Skapa dig en egen
kombolook, men kom ihåg att strunta i moderna
pirater (Pirate Bay-snubbar i colafläckade t-shirts
var kanske coola i höstas, men inte längre). Framför vilket öga lappen ska placeras avslöjar dock
inte stjärnorna, det är upp till dig.

M

lejonet

erkurius andra cykel börjar i Kräftan den
15 juni, och kan innebära att du börjar
tvivla på hur du lever, och vart ditt liv i
det större perspektivet är på väg. Det börjar ta
slut på modedieter att följa, och sommaren medför ett mycket svårt motstånd i form av eviga rosévinsorgier och pitchermargaritas. Men tappa
inte modet, kommunikationen mellan dig och
bantningsindustrin kan komma att förbättras
snart. Möjligtvis i den riktningen att det slår an
en trendig retrosträng när du hittar en fantastisk
kokbok från slutet av 1800-talet och ger dig fan
på att bemästra den. Inga av recepten går ju
riktigt att tillaga, så all din mat blir fullständigt
oätlig. Bortsett från de helstekta järparna då
kanske. Och en diet bestående av helstekta järpar, bara, blir ingen tjock på.

oxen
21 april – 21 maj

I

slutet av maj kan det finnas risk för missförstånd mellan dig och världen. Men
misströsta inte, inget ont som för något
gott med sig. Missförstånden kan mycket väl leda
till att du får ett bättre förhandlingsläge om det
föreligger något i den stilen. Så. Du kände mycket med Miucca Prada när hon sa att hon inte för
sitt liv kunde komma på något roligt under midjan, som förklaring till att hennes vårkollektion
mest bestod av tunikor och klänningar skurna en
halv centimeter nedanför skinkorna. Du kände att
det var dags att erövra mormorstrosan som ytterplagg. Det kanske fanns något i luften, så du är
inte ensam. Karl Lagerfeld gjorde ju paljettrosor
till Chanel. På med dem, eventuella hånskratt från
omgivningen bleknar när din framtida arbetsgivare imponeras av ditt mod och modesinne. Akta
dig för bilar bara, det kan hända hemska saker om
du rör dig i trafiken utan byxor.

23 juli – 23 augusti

V

åren har du tillbringat i ensamhet och
stillhet, speciellt efter att Venus rörde
sig in i Kräftan och ditt tolfte solhus
under maj. Nu är det så smått dags för dig att
återinträda i verkligheten, förhoppningsvis är
du styrkt av dina introspektioner. Det är också
dags att sätta på de där origamiskapelserna du
har fördrivit tiden med att vika. Pappersklänningen behöver återupprättelse. Om du mot förmodan inte har mediterat genom att vika Dioreller Sandra Backlund-skapelser i silkespapper,
går det fortfarande att utnyttja juni månad, då
din känsla för detaljer och ditt tålamod har alla
chanser att toppa.

jungfrun

skorpionen

22 maj – 21 juni

E

fter att ha älskat de jättestora solglasögonen under större delen av ditt
liv känner du att det börjar gå till överdrift. Som vanligt är det inte kul med något när
det blir för vanligt. Exklusiviteten i att se ut som
en filmstjärna från 50-talet är nedsolkad! Du gör
som vanligt en sväng i 180 grader och börjar med
jävligt små solglasögon. Eftersom Merkurius rört
sig in i Kräftan under månadsskiftet maj/juni blir
det också budgetfrågor som hamnar i fokus.
Allt eller inget är det som gäller. Och allt är ju
alltid roligare. Så strunta i de billiga neonfärgade
barnsolglasögonen – de får dig ändå bara att se
ut som en infantil idiot. Satsa på ett par dyra små,
runda, kolsvarta nazistbrillor istället. Du ser ond,
farlig och mordisk ut, och kan äntligen komma
loss med de svarta uniformer du alltid drömt om
att bära.

Nyheter varje dag: www.rodeomagazine.se

E

fter 21 maj befinner sig solen i Tvillingarna, vilket medför att du bör fokusera på
karriären, arbetsrelationer och plikter.
Just plikterna är extra viktiga. Och din personliga plikt under juni är att vara där festen händer,
när det händer. Oavsett sammanhang eller preferenser. Om det betyder att skaka rumpan till så
kallad ”svart” musik, eller till och med ”rock”,
är det bara att bita i det sura hipsteräpplet och
plocka fram den förtryckta opportunisten inom
dig. Efter ett litet tag kan det till och med leda till
att du rosig om kinderna utropar att det ju är riktigt trevligt det här. Fortsätter du tvätta bort fördomarna en efter en kan du till slut hamna på den
avundsvärda positionen där du har roligt. Jämt.

vattumannen
21 januari – 18 februari

24 oktober – 22 november

M

skytten
23 november – 21 december

24 augusti – 23 september

tvillingarna

ellan februari och juni har Saturnus haft
en ohelig allians med Neptunus, om du
under denna period har känt dig extra
pank eller haft andra ekonomiska problem är
det alltså inte så konstigt. Din hälsa kan också ha
påverkats, men snart är det slut på allt sånt. Din
kropp känns friskare än någonsin, så frisk att du
allvarligt börjar fundera på att slänga dina leggins. Det är ju ändå sommar, och kan vara lite
jobbigt att ha bondbränna på anklarna och smalbenen när det ska till att liggas. Enda problemet
är att du vill fortsätta ha dina stora t-shirts på dig.
Och vad har man till en stor t-shirt som inte är leggins? Mamelucker? Följ stjärnornas råd och kasta
allt. Livet blir mer spännande utan underkläder.

I

sabella Blow är död, och du läser att
New Yorks lunchande damer också är på
väg att försvinna. Fridlysning av modeexcentriker och dyra snyltare med stående konto
på Bergdorf Goodman är inte riktigt ett alternativ, de kan ju inte riktigt hjälpa att de dör, men
du borde utnyttja juni månad till att försöka komma på alternativa metoder för att bevara dessa
omistliga människoexemplar åt framtiden. Börja
med dig själv. Eftersom det finns vissa tecken på
att du kommer möta både rika och spännande
personer framöver är det bara att snärja en av
de rika som make och en av de spännande som
inspiration. Det kan gå så lyckligt att du slår två
flugor i en smäll och kan se fram emot ett helt liv
av luncher iklädd galna kläder. Sen när du dör är
det bara att testamentera garderoben till något
museum och bli ihågkommen för evigt!

D

et förekommer en hel del dubbla budskap under denna period. Det började
med morgontidningarnas fantastiska
snusmotsägelse, och fortsätter med män som
vissa dagar kysser dig, och andra ignorerar dig
fullständigt. 15 juni påbörjas Merkurius sin andra
cykel och dina dagliga rutiner förvirras allt mer.
Plötsligt går ingen att lita på över huvud taget.
Inte förrän du drar dig till minnes en filosofilektion på gymnasiet där en klasskamrat började
gråta under genomgången av sofismen, och utbrast i ett ”men vad ska man då tro på!?” hittar
du ut ur labyrinten. Alltings mått är ju du!

fiskarna
19 februari – 20 mars

R

omantiken står i fokus för alla fiskar under juni. Kreativ romantik som kräver lite
insats från din sida vill säga. Du kanske
har känt dig frestad att investera i ett klassiskt
Alaïa-fodral efter de senaste årens bombardemang av rättrogna lärjungar från Sinha-Stanic
till Christopher Kane. Kanske till och med tittat på
fashionuppdaterade gördlar från Spanx. Var dock
försiktig med de kroppsmodifierade kläderna i
sommar, att se ut som en gudinna påklädd kan
göra att du inte längre vågar visa dig naken, och
det är ju ändå dit du hela tiden siktar.
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