LES BIJOUX DE SOPHIE
FEEL BEAUTIFUL, GET REBELLIOUS
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MODEHOROSKOPET

Det var onsdag på Operakällarens veranda, och vi slog oss ihop
med skivbolaget Service för att fira att nya Rodeo anlänt till
huvudstaden. Jens Lekman dök upp med sin ukulele och körde kommande
klassiker som Sipping on the Sweet Nectar och Your Arms Around
Me. Resten av kvällen stod Adam, Aleksander och Devi från härliga
Holiday bakom skivspelarna och körde Studioremixar och deep house.
Rocksångerskor, fotbollsproffs och ett who’s who av huvudstadens
gratisdrickargarde kom från alla väderstreck för att läsa om Roy
Andersson och Karin Eder Ekmans Agnès B-skor. Och halsa Grolsch.

Giles gigantiska koftor eller sekreterarlooken från Mad Men?
Stjärnorna vet. Det enda horoskop en ung svensk trendist
behöver är tillbaka!
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Från 29 september befinner sig Mars i Kräftan. Det blir

Jupiter, kungen av pengar, befinner sig i Stenbocken till

fokus på hemmet. Manliga familjemedlemmar kan dyka

mitten av december. Det är alltså dags att expandera de

upp. Passa därför på att klä dig i något riktigt sippt sekre-

finansiella horisonterna. Att det går att sälja stickade tröjor

teraraktigt, se Miu Mius timglasformer eller nya ameri-

för fantasisummor bara för att de är stickade av ull från

kanska tv-serien Mad Men. Var bara beredd på att detta

någon obskyr bergsget, har inte undgått dig. Sommarens

innebär en hög grad av aktivitet i av- och påklädning.

vistelse på »landet« gav också inspiration, mer specifikt
spindelnäten du var tvungen att städa bort. Sedan läser du
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om det enorma nät som några miljoner spindlar har vävt i
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södra USA. Allt som återstår är att hitta något lämplig spin-

MAJ

Sista veckan i oktober rör sig Saturnus i fas med södra

delart som väver extra starka nät, och du är i besittning av

månnoden. Bli därför inte förvånad om du tankfullt

den dyraste naturfibern någonsin. Vem sa att lyxen är död?

börjar plocka i dina gamla modsuniformer. Det handlar
bara om att gamla grejer gör sig påminda igen. Nu när
ANTONIONI

är död kan du även passa på att se Blow Up
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under förevändningen att du vill hylla regissören (och inte

Att Saturnus gör sällskap med den södra månnoden

för att du vill glo på VA N E S S A

medför att gamla sorger gör sig påminda. Som din älsk-
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bröst).

lings-t-shirt som morsan slängde i en UFF-container för 15
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år sedan. Samtidigt finns en möjlighet att reda ut allt, vilket
du inser under en tur till Afrika, där du stöter på balar av

JUNI

Venus är i Stenbocken och ditt åttonde solhus. Du behöver

gamla välgörenhetströjor. Du hoppar alltså på det »afri-

alltså råd om ekonomiska frågor. Från experter. Stjärnorna

kanska« trendtåget och gör en kollektion bestående av

är förstås experter, och de säger att du måste vara försiktig.

gamla reklamtröjor ihopfogade med ståltrådsleksaker.

Det är bättre att du inte köper Hermès nya Lindy-väska.

SKYTTEN

Använd en återanvänd plastpåse istället och upprepa för
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dig själv »det är för miljöns skull, det är för miljöns skull«.
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Merkurius återvänder till Vågen 24 oktober. Har du pro-
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blem går de att lösa genom att konsultera en god vän. Som
din gamle låtsaskompis C H A P L I N . Strunta i YSL:s enorma

JULI

Det händer mycket i oktober. Merkurius tredje retrograd

kappor och gå på de extralånga skorna istället. Det är dess-

påbörjas den 12, det kan innebära kärleksproblem. Ett tips

utom ett välkommet avbrott från skor som är stora på höjden.

är att inte referera till begreppet »baby branding« när du
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och din partner ska bestämma namn på ert gemensamma
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barn. Okej, att S T J Ä R N B L I N K A

22

ROSENSKIRA

kommer få det

jobbigare i livet, men det borde du kunna fatta ändå.
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Om du planerar en resa över hav under oktober kan det
hända att en gammalt hälsoproblem gör sig gällande. Om
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denna resas mål ligger på andra sidan Atlanten, ungefär

AUGUSTI

på samma latitud som Madrid, kan det vara din gamla fobi

Slutet av 2OO7 är en period fylld av romans för alla

för folk som ser annorlunda ut. Botas bäst genom att krypa

Lejon. Jupiter befinner sig i Skytten. Nuff said. Därmed är

in i ett av Opening Ceremonys provrum och stanna där.

det läge att skaka stjärtfjädrarna ordentligt, med fördel
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falska fjädrar i en Pradakjol. Beroende på preferens är
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det bara att variera skakgraden, vill du exempelvis ha en
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masochist som gillar rivsår: skaka hårt.

Innan Mars retrograderar i november är det bra om du
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passar på att se över din arbetsmiljö, för därefter finns risk
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för att olyckor inträffar. Speciellt sådana som inbegriper
SEPTEMBER

skarpa kanter. Köp upp dig på Giles gigantiska tröjor och

12 oktober är det dags för Merkurius att påbörja sin

halsdukar bara, så är du så stötsäker att inte ens en SUV

tredje rörelsefas i Skorpionen, vilket i sin tur kan inne-

kan skada dig.

bära oklara kommunikationer. Om du redan nu hoppar på
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idéer om att ha synliga underkläder kan det
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alltså betyda att folk tror du har glömt sätta på dig byxor,
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snarare än att du lever mode varje sekund av ditt liv. Inte

Fullmånen befinner sig i ditt tecken 26 oktober, och

för att du bryr dig, bra att vara medveten om bara.

påverkar ditt känsloliv. Du kan bli outhärdligt sentimental i
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stunder. En väg till katharsis kan mycket väl vara att leta upp
en

J A N E W Y M A N -retrospektiv,

med anledning av hennes

död, strunta i Falcon Crest, och hulka loss till D O U G L A S
SIRKS

82
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melodrammästerverk Magnificent Obsession.
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