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S tjärnorna vet vad som kommer hända i sommar.

väduren
21 mars – 20 april

3

0 juni befinner sig fullmånen i ditt tionde
hus av heder och framgång, vilket dagarna därefter kan leda till en känslomässig
kulmen i ditt förhållande till omvärlden. Eftersom
dina turfärger under denna period är silver och
grafitgrått, är det sannolikt att det inbegriper
din silverfärgade kroppsstrumpa, som du nästan
desperat fortsätter att använda. Men håll ut,
och rör dig långt in i videobutikens dammigare
avdelningar för att hitta 80-talsklassikern Liquid
Sky. Finn där tröst och inspiration, och gå fullt ut
med dina experiment med triangelformat rouge
och utomjordingsestetik. Skynda dig bara, för
snart har Silversurfaren premiär.

oxen
21 april – 21 maj

D

in härskarplanet Venus går in i en omvänd rörelsefas 27 juli, in i Jungfrun.
Detta stimulerar alla former av förändringar i din livsstil och ditt romantiska liv. Till
exempel kan det leda till att du inser det lätt
patetiska i dina försök att avgöra vilken sorts
hund som är den mest moderiktiga. Okej, taxen
ligger högt upp på listan, mopsen likaså, även
om du mest lutat åt en kelpie eller en trisky de
senaste veckorna. Men faktum är ju att det inte
alls är hunden som gäller längre, andra arter är så
mycket mer spännande. Grisar mer specifikt. Vad
kan vara snyggare än en minigris i swarowskihalsband och en käck liten väst från Louis Vuitton?
Inget, säger stjärnorna.

tvillingarna
22 maj – 21 juni

E

fter 23 juni har Mars rört sig till Oxen och
ditt tolfte solhus. Det är dags att sakta
ner. Att anstränga sig för mycket har aldrig haft något med mode att göra. Det är dessutom sommar, och inte en jävel bryr sig längre
om något bortsett från flintastekar och sololja.
Inte för att du ska ge upp helt, men var inte för
otålig. Att gå in för det där raggiga som sågs
på höstvisningarna blir lätt overkill om det är 25
grader ute. Se istället fram mot hösten då du kan
gå in för varianter på Pradas märkliga skapelser.
Ett budgetalternativ är att köpa ett par kardor
och kamma loss på den gamla Helly Hansentröjan du sparat sedan grungerevivalen i vintras.
Om du börjar nu är du definitivt klar till oktober.
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kräftan

vågen

stenbocken

22 juni – 22 juli

24 september – 23 oktober

22 december – 20 januari

iksom dem födda i Oxen påverkas du
starkt av Venus omvända rörelsefas 27
juli. Att du snurrar 180 grader på den
modifierade kilklacken och går rakt bakåt kan
bli en av effekterna. Gamla problem, gamla affärer och gamla kontakter kan komma att dyka
upp. Du återupptäcker dina gamla A-linjeskurna
60-talsklänningar på vinden, beundrar Christy
Turlington på Diors haute couture-visning och
diskuterar autenticitet. Inte förrän Jupiter kommer och för in lite obalans i ditt liv runt 16 augusti
väcks du ur din nyreaktionära personlighet. Sannolikt genom att du snubblar på stilettklacken
och ramlar rakt in Linda Skugges barnvagn.
Chockterapi fungerar alltid.

ommarsolståndet har setts och passerat, så du kan redan känna höstdepressionerna komma knackandes. De flesta
vågar utmärks ju av en nästan omänsklig framförhållning, och tar gärna ut saker i förhand. Som
vanligt är det väl läge att påpeka att man inte ska
ta ut för mycket i förhand. Typ att du kanske inte
kan räkna med att bli bjuden på slottssemester
i Italien av ditt midsommarligg. Alla klädinköp
i juli bör heller inte vara avsedda för att bäras i
en öppen sportbil på engelska landsbygden
(matchande scarf, bilhandskar och skor från
Tod’s). Bli dock inte alltför överraskad om det
händer, Jupiters påverkar din tysta övertalningsförmåga mycket starkt fram till 15 juli.

edan i november förra året talade
stjärnorna om batikfärgning, och nu
är det hög tid för dig att ge dig in i de
psykedeliska mönstrens värld. Dock med mer
avancerade tekniker än tidigare, enkla doppfärgningar och inknutna pärlor är sååå förra året.
Varför inte testa att ge den vita Chloéklänningen
en langa lapu-färgning? Efter fullmånen 30 juni
är det ju också läge att veckla in gamla ovanor
i paketpapper och stoppa dem i arkivet. Samma
tema! För extra miljöpoäng är det bara att använda sig av östersjöalger i färgningsarbetet.
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vattumannen
21 januari – 18 februari

lejonet

skorpionen

23 juli – 23 augusti

24 oktober – 22 november

et finns en hel del i ditt liv just nu som
du känner att du vill ändra på, du är
också aningen distanserad från omvärlden, antagligen påverkad av Venus. Fram till
9 augusti när planeten går in i ditt tecken är det
läge att sätta saker i rörelse. Som med så många andra saker är det bra att vända sig till den
amerikanska västkusten för intryck. Men denna
gång är det inte konstiga träningsmetoder eller
bantningsknark som gäller. Det är kakor. På samma sätt som karriärister i nöjesindustrin startar
cupcake-bagerier för att ”sakta ner” och ”finna
sig själva”, kan du pröva en svensk approach.
Om du känner att det inte finns några passande
motsvarigheter till halvfabrikatssockerkaka med
berg av ”smörkräm” på, lita på stjärnorna. De är
ju naturliga. Därför ska du baka naturliga kakor.
På surdeg, rågmjöl och honung. Filbunksfrosting
är inte att förakta heller.
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skytten

19 februari – 20 mars

jungfrun

23 november – 21 december

24 augusti – 23 september

ars går in i Oxen 24 juni och fokuserar
på jobb och dagliga rutiner. Eftersom
det samtidigt råkar vara juli, och du har
semester så kommer denna månad vara relativt
opåverkad av stjärnorna. Hur osannolikt det än
må låta. Utnyttja din nya fria vilja klokt. Frihet under ansvar är ledorden. Exempelvis kan du vara
måttfull när du försöker experimentera fram sommarens drink. Förra året var det ju Pimm’s som
gällde, och det är ungefär den alkoholgraden
du bör hålla. Strunta alltså i kombinationerna
vodka-gin, champagne-tequila och whisky-OP.
Länderna runt Medelhavet har en alkoholtradition bättre anpassad till värme, så välj med fördel
konstiga italienska bitters istället. Cynar till exempel, eller varför inte Pastis. Enkelt, äckligt och
svalkande.

ellan 15 juni och 10 juli befinner sig
Merkurius i sin andra retrograd för året.
Detta kan innebära kommunikationsproblem med partners och potentiella ligg. Dessutom bör du vara extra försiktig om du utövar
sport eller mer krävande fysisk aktivitet. Sammantaget ska du nog undvika att göra den där
vandringen i Sarek som du samlat snajdig utrustning till hela våren. Inget superhightechmaterial
i jackan kan rädda ditt anseende om sällskapet
bestämmer sig för att ta gps:en och dra för att
du har dissat hans Wayfarers. Om situationen
uppstår: behåll lugnet och gå rakt västerut. Snart
är du i Norge, det förlovade landet. Norrmän är
faktiskt snyggare än svenskar också.

D

en här månaden behöver du tänka efter
lite extra när det gäller dina kreativa projekt. Titta lite extra på dig själv kanske.
De där ”slitna” Nike-skorna, dina t-shirts som
du tvättat med sand och stoppat i kaustiksoda
för att få rätt ”autentiskt använd” känsla på, alla
pengar du lägger ner på att få kläderna att verka
avslappnat använda redan när du bär dem första
gången (second hand vet man ju inte vem som
har gjort vad i). Tid är pengar. Och pengar kostar
det. Utnyttja i stället hela din kreativa kapacitet
och hyr en polsk betjänt, hushållsnära tjänst liksom. Det är nästan prisvärt nu för tiden. Sedan
är det bara att göra som Marcus Wallenberg och
låta betjänten gå in dina kläder och skor. Så kan
du glida runt i din nya rökrock från Tom Ford du
köpt för pengarna du sparar.

höst tycker som bekant Marc Jacobs
att man ska klä sig som en sipp dam.
Eftersom du gått genom livet som en
sipp dam ända sedan du sex år gammal satte på
dig din första pärlhalsband, är det inga nyheter.
Däremot ett lite jobbigt inkräktande på ditt område. Du kan förstå att modeskaparna då och då
finner inspiration i spretande lillfingrar och snörp
på munnen, men blir ändå lite surare än vanligt.
Kanske är det dags att följa Venus in i retrograden
och utvidga din stil lite. Enligt stjärnorna pekar
det på en blandning mellan Mona Sahlin och
Carmela Soprano. Från Nacka: Mycket mascara,
spetig lugg och kavaj. Från New Jersey: Ärmlösa blusar, mycket lycra och ordentligt fixade
naglar. Sammantaget: Den sippa damen goes
bananas i förorten.
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ommaren innebär många möjligheter till
förströelse, och alla konstintresserade
Vattumän lär vara på väg ner i Europa
för en riktig grand tour. Venedig, Kassel, Münster etc. Det byggprojekt som kan skönjas i och
med att Mars går in i Oxen 24 juni, kan mycket väl
hänga ihop med detta. Speciellt om du känner
att du vill bygga på fler dimensioner i din nationalitet. Svenskar kan ju som vi alla vet urskiljas på
kilometers avstånd när de är ute i världen. Testa
att smälta in lite, studera lokalbefolkningen och
shoppa på plats. Italien kan innebära extremkonservativ klädsel om du är äldre, pösiga jeans och
skabbig ryggsäck om du är yngre. Tyskland är en
hårdare nöt att knäcka, men koncentrera dig på
odefinierbara, praktiska skor och pösiga shorts.
Först då kan du tala med infödingarna på infödingars språk och känna dig som en riktig europé.
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