"Onlinepokern
tar ett j

MODEHOROSKOPET

ättekliv framåt"
Inside Poker

November kommer domineras av mars, krigsplaneten.
Förbered dig redan nu inför garderobskriser, skoavund och väskdiplomati med modehoroskopet, din
ledsagare bland stjärnorna.

Hemmet spelar ovanligt stor roll för dig från 15 november, då Mars går in i en retro-

November blir en månad där ditt sexliv kan drabbas av bakslag. Risken är att din
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grad. Och det är problem som vankas, speciellt om du ägnar dig åt någon form av

partner utvecklar en obehaglig skofetisch under perioden, speciellt om du råkar näm-

PUB tog initiativet i striden om alla dem som gillar

renovering. Nya grejer ska du ta det varligt med, försök istället gå tillbaka i historien

na hur mycket märkliga skor som syntes under vårvisningarna. Antonio Berardis,

varuhus. Man invigde sitt tredje våningsplan där Nina

och se till romarna för inspiration. Ägna dig åt »Goddess dressing« och bjud på

exempelvis, som saknar klack och som enligt designern »får dig att trippa nätt« när

Persson varit kreativ kapten och skapat en atmosfär

fest där du spär ut vinet med en massa vatten.

du går. Eller bara Marc Jacobs skor som är gjorda för att se för små ut. Förbered

som andas storstad på andra sidan Atlanten.

dig på det värsta med ett par kängor med stålhätta.
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Efter att Merkurius rört sig bort från Vågen i november har du se vissa problem

S T E N B O C K E N 22

med att relatera till din omgivning. Även i år trodde du att det fanns en årstid som

Historia är för dig något som man gärna tricksa lite med, utelämnar vissa saker,

heter höst i Sverige. Alltså då man ska hoppa i torra lövhögar med högklackade,

förskönar annat. I november kan det dock vara bra att vara medveten om att

öppna skor med knäsockor, bära klubb-blazer och stor halsduk virad runt halsen.

andra ofta inte alls förstår detta förhållningssätt, och ibland faktiskt finner det mot-

Så du tömde kontot på Balenciaga. Enda rådet stjärnorna kan ge är att du bör

bjudande. Titta bara på reaktionerna på nya Elizabethfilmen. Låt dig inte nedslås

flytta söderut, omgående.

bara, och kom ihåg att sanningen är relativ.
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"Hur häftigt
som helst!"

FEBRUARI

Din fullmåne är den 24 november, och för med sig en bestämd känsla av konflikt.

Det är dags att släppa loss under kommande veckor, låt ditt år få en riktigt festlig

Försök hålla dig lugn i stunder där osämja kan uppstå, försök se båda sidor av

avslutning. Jupiter befinner sig i Skytten, och för med sig nya vänner och nya idéer.

saken. Detta gäller dock inte om någon av dina vänner i begynnande yngre medel-

Det enda du ska akta dig för är att bli alltför lustig. Något som ofrånkomligen inträffar

ålder plötsligt börjar prata om »vardagslyx« när det har spenderats löjliga summor

om du sätter på dig ett par byxor med grenen runt knäna. Ingen, upprepar stjär-

pengar på grönt salt och pretentiös choklad. Säg som det är istället: patetiska

norna, ingen, har någonsin sett ut som något annat än ett skämt i haremsbrallor.

FHM

försök till undanflykter för ett tomt liv.
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Från 15 november bör du undvika alltför ansträngande fysiska aktiviteter. Speciellt

JULI

Saturnus lämnar den södra monnoden i början av november och gamla problem

om de inbegriper vatten. Följderna kan nämligen bli förödande, olyckor kan inträffa,

dyker upp. Du kan få svårigheter med auktoriteter igen. Ingen jävel ska liksom

och upprörda känslor svämma över. Låt alltså bli att gå på promenader i regnet

komma och säga vad du ska göra och vad du ska ha på dig. Besvärligt bara att

iklädd Stephen Jones-hatten med fjädrar på, eller i fluffiga skapelser från Prada.

dina gamla anarkistpolare är bra på att bestämma vad man får ha på sig. Stjärnorna, som är den enda auktoritet du behöver, säger tyvärr bara: »kroppsstrumpa«.
Fritt för personliga tolkningar.
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23
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Du kan se fram emot en månad där många män figurerar. Kanske är det därför
Karl Lagerfeld återkommer, och återkommer. Du ser filmen Lagerfeld Confidential,
du ser tidningar där han har plåtat, du drömmer om Chanel. Låt honom inte ta över
ditt liv bara. Begränsa dig till att härma hans toaskylt som säger »Pissar du överallt
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tagande. Du inser plötsligt att dina handlingar får konsekvenser för andra än dig

När hösten och snålblåsten kom gladdes vi åt att man
kunde ta fram sina bästa manchesterbyxor och börja
klä sig som en människa igen. Men vi gladdes även
åt att björn borg visade gästfrihet och bjöd in oss
till värmen i deras nya butik på sergelgatan.

själv. Som det faktum att du redan har hoppat på vårens överflöd av blommiga
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är du inte speciellt Chanel.«, men skippa löskragarna.
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Saturnus befinner sig i ditt tecken, och leder dig mot ett större personligt ansvars-

Detta är onlinepoker som du aldrig sett det
förut.

kläder. Du klär dig alltså så sjukt blommigt att din omgivning drabbas av psykosomatisk allergi. Det kan till och med förekomma fall av den akuta sjukdomen
»chintzchock«.

V Å G E N 24
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23

Otroligt realistiskt och djupt engagerande – med

OKTOBER

PKR hamnar du mitt i händelsernas centrum

Merkurius har återvänt till ditt tecken, och du behöver därmed tänka mycket på
att vara klar och tydlig kommande månad. Speciellt om du beställt tid hos plastik-

tack vare förbluffande 3D-grafik.

kirurgen, och planerar ett lite mer »kattaktigt« utseende. Förbered med catwalkbilder
på modeller som Sasha Pivovarova och Egle Tvirbutaite och påpeka att det är
»siames« och inte »perserkatt« du aspirerar på.
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Men det handlar inte bara om utseende. PKR

NOVEMBER

Din traditionella ledare Mars vänder till sin retrograd 15 november. Det kan inne-

fördjupar upplevelsen med funktioner och

bära stora förändringar i ditt liv, speciellt om dina rötter hör hemma någon annanstans än där du för tillfället befinner dig. Kanske har du allt för länge dolt din dragning

nyheter som oändligt anpassningsbara

till statement-t-shirts, eller är det möjligtvis så att dina drömmar återkommande

rollfigurer och känslokontrollsystem som

innehåller skateboards? Det enda rätta, egentligen, är att följa alla kallelser, hur
osunda de än må vara.

"Onlinepokerns
framtid är

kommer att ändra på hur onlinepoker spelas för
all framtid.

här …"
Poker Player
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PKR promotes responsible gaming. Please check with your local jurisdiction regarding
the legality of online poker before playing in real money games. (c) 2007 PKR Ltd.

