Modehoroskopet/

OKTOBER

VÄDUREN
21 MARS – 20 APRIL

Ta hjälp av stjärnorna
inför höstens
alla viktiga beslut

Efter att nymånen har gått in i Jungfrun i slutet av september
vidtar en tid av förändring för dig. Du inser att det måste
bli stopp för väskknarkandet, att lägga ut 100 000 om året
bara för att ha något att stoppa mobilen i är inte hållbart i
längden. I samarbete med dina nära och kära inleder du en
avvänjningsplan vars första steg är att välja kopior framför
äkta vara. Dock uppstår en backlash någon gång i mitten av
oktober, när du inser att du plötsligt kan köpa en väska för
varje dag istället för var ynka tionde. Slit och släng får en ny
lycklig innebörd.

SKYTTEN
23 NOVEMBER – 21 DECEMBER

OXEN

LEJONET

21 APRIL – 21 MAJ

23 JULI – 23 AUGUSTI

Det börjar någon gång i september när du får en svampbok i
present. Skogen blir ditt andra hem, och du förstår äntligen
den djupare meningen i dina gamla biker-stövlar från Ann
Demeulemeester. Svampen hittar ner i ett oändligt antal
mustiga höstgrytor som du bjuder dina vänner på, lyckligtvis
utan några bieffekter. När sedan Venus går in i Vågen sista
september får du två saker att tänka på: dels att svamp inte
växer året om, dels att de inte innehåller de mängder protein
du behöver efter allt trekkande. Förmågan att ta stora beslut
ökar och du skaffar snabbt jaktlicens och fäller den största
tolvtaggaren. Älggryta rules.

Du upptäcker farorna med ett alltför maximalistiskt
höstmode. När långkalsongerna, byxorna, kjolen, klänningen,
tröjan, koftan, kappan, benvärmarna, strumpskaften, de
långa handskarna och hatten är på, har du problem att röra
dig. Och när du rör dig börjar du svettas. Dessutom är det
svårt att vistas inomhus eftersom det tar dig en timme för
på- och avklädning. I efterdyningarna av solförmörkelsen 22
september måste du låta ditt sinne vara öppet för intryck, det
kan mycket väl komma en fullständig uppenbarelse. Sannolikt
något som har att göra med det gamla kära talesättet ”less
is more”.

TVILLINGARNA

JUNGFRUN

22 MAJ – 21 JUNI

24 AUGUSTI – 23 SEPTEMBER

En plötslig energivåg ebbar ut i och med solens inträde
i Vågen, och du finner inte längre något nöje i dagliga
uppdateringar via Style.com. Du blir helt apatisk, vilket kan
ha samband med modeveckornas ankomst, men också med
det faktum att du innerst inne är fullständigt nöjd med den
stil du slutligen har uppnått. Det får helt enkelt vara nog
med förändring, varför kan inte saker få vara som de är?
En Bottega Veneta-väska, ett par pumps och en liten svart
klänning är allt du någonsin kommer behöva. Du flyttar till
den mest konservativa kantonen i Schweiz och blir hemmafru.

Den där mörkögda främlingen du träffade förra månaden
visar sig vara ett riktigt fynd. Han inte bara lagar mat åt
dig, han syr helt oombedd om dina gamla fula trasor från
förra året till rejält eleganta grejer. Inte minst den där lilla
sammetsklänningen från Lanvin som ju känns alldeles för
puttenuttig nu. Ett par rejäla snickarbyxor fastsydda i
linningen ger istället den rätta touchen av arbetaroverall. Fast
med en twist.

VÅGEN
KRÄFTAN

24 SEPTEMBER – 23 OKTOBER

22 JUNI – 22 JULI

Sist du försökte gå ut kroppsmålad till drake i
kombination med en självlysande ormskinnsmantel
verkade ingen förstå dig. Alla bara stirrade
konstigt. Inte heller Alexander McQueens
fågelhattar fungerar, oavsett hur ofta du råkar
nämna Kate Moss och spöklika hologram (ja, det
räcker nu!). Du borde ta lärdom, och söka dig
till de mer esoteriska kretsarna. Datorvärlden
SECOND LIFE till exempel. Där fi nner du den frihet
du alltid har sökt, och kan leva ut tillsammans
med likasinnade. Den fysiska tillvaron är inte
redo för dig ännu, men snart.

Sommaren är som bekant slut, och folk börjar snegla
irriterat på dig när du fortsätter bära dina gigantiska svarta
solglasögon från Chanel. När solen och Merkurius möts i
Jungfrun förstärks känslan av utanförskap, och du bör akta
dig för oförsiktig kommunikation. Titta lite närmare på
Undercovers höstkollektion, speciellt möjligheterna att dölja
ansiktet som presenterades där. Om du börjar försiktigt,
kanske med ett hattflor, går det sedan lättare att dra en
tygpåse över huvudet. Ta det dock lite lugnt i början av
oktober, undvik att gå på bio, du riskerar nämligen att bli
alltför inspirerad av NACHO LIBRE . Mexikanska brottarmasker
passar på mexikanska brottare, inte i vardagen.

SKORPIONEN
24 OKTOBER – 22 NOVEMBER

Lindstrøms MUSIC (IN MY MIND) har gått på repeat på din
dator senaste veckorna. I väntan på samlingsskivan SLOW
MOTION DISCO bestämmer du dig för att lansera den nya
musikgenren knusco. Det går över förväntan, var du än
befinner dig med dina skivor börjar folk helt ogenerat ha
vilt sex. Med främlingar. Det behövs varken sprit, knark,
skummaskin eller skrikiga 19-åringar i peruk. När till och
med de knarrigaste gamla housepuritanerna visar att de
är människor inser du att du har makt att förändra världen.
Nästa stopp på dj-turnén mellanvästern alltså.
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Rodeo

Det började någonstans med en hemlig blogg, som folk
faktiskt läste. Det triggade en sedan länge undertryckt
exhibitionism, och du blir mer och mer explicit i dina
bekännelser och uthängningar av bekanta. Folk och vänner
börjar få svårt att prata med dig i verkligheten, i alla fall
utan att snegla nervöst mot dörren. Eftersom BIG BROTHER
känns alldeles för korkat, och du faktiskt vet att du varken
kan sjunga eller dansa, satsar du på att göra konst av din
genomskinlighet och ställer ut dig själv.

STENBOCKEN
22 DECEMBER – 20 JANUARI

Hästgrejen har legat och bubblat i några år, Stella
McCartneys gamla tryck var ju bara första steget mot stallet.
Du har alltid varit rädd för hästar, men i och med en influx
av styrka från Merkurius, kan det vara så att du till slut vågar
stoppa foten i stigbygeln. Det kan förstås också handla om
att Balenciagas ridhjälmar har hjärntvättat dig till slut, eller
att ridstövlarna från DSquared kändes så oemotståndliga. Det
bästa är att du till sist vågar köpa ett ordentligt ridspö, nu
när det känns motiverat av mer än en längtan efter dressyr i
sovrummet.

VATTUMANNEN
21 JANUARI – 18 FEBRUARI

En bekant drar med dig på base camp-träning på närmsta
nedlagda militärförläggning. Att klättra upp för planken och
springa i däck ger ju rätt bra kondition. Din gamla förkärlek
för uniformer och militärkläder blommar upp, och i ett relativt
ogenomtänkt ryck anmäler du dig till att göra värnplikt
själv. Lika bra att passa på innan man blir för gammal liksom.
Besvikelsen blir tyvärr stor när du får ditt paket med kläder.
Var är mässingen, var är Junya Watanabe-känslan du ville åt?
Tacksamt nog innehar du den företagsamhet som behövs,
och drar omedelbart igång en kampanj för att få designa om
alla uniformerna. Resultatet blir strålande, Försvarsmaktens
informationschef Staffan Dopping gillar dina idéer och
ni lanserar en kapselkollektion i kantigt kamoflage med
miljonvinster som följd.

FISKARNA
19 FEBRUARI – 20 MARS

När solen går in i vågen mot slutet av september påskyndas
din tankeverksamhet avsevärt, du känner plötsligt en väldig
trötthet inför fulkulturen. Dags för lite finkultur alltså. Det
går tyvärr så där, efter att ha börjat läsa modevetenskap
på universitetet försöker du diskutera de ideologiska
implikationerna i ett par Julian Red-jeans med personalen
på Weekday. Du får dock bara oförstående blickar till
svar, så du traskar vidare till Ugglan på jakt efter en värdig
diskussionspartner att dra dina återupptäckta Bordieucitat för. Du snubblar på mållinjen när du försöker dig på
en analogi mellan förekomsten av dolda ansikten under
höstmodevisningarna, postkolonial teori och Frantz Fanon.
Du skrämmer bort ditt ragg och förbannar männens
oförmåga till intellektuell improvisation.

