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ASTROLOGI

Månadens horoskop
Av leg. swami & cert. medium Madame B. Arnumh
Elchocken 22/12 – 19/1
Du kommer att uppleva skiftningar
i väder under perioden. Anpassa din
klädsel efter detta. Ditt tur-djur är
den vanliga grodan.
Kattkvinnan 20/1 – 18/2
Din klocka börjar om på nytt en eller
två gånger per dygn. Din tur-lepton
är myonneutrinon.
Viskarna 19/2 – 20/3
I slutet på månaden kommer nästa
månad närmare. Du dricker vätskor
mestadels ur olika kärl. Både varm
och kall dryck kan lämpa sig för ditt
tecken. Ditt tur-typsnitt är Bookman
Old Style.
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Lemuren 21/3 – 19/4
Har du bil är den dyr i drift. Har du
inte bil lägger du pengarna på annat.
Du betalar det mesta med svensk eller
utländsk valuta. Din tur-medverkande
från Gäster med gester är Jeja Sundström.

Ekoxen 20/4 – 21/5
Enklare överslagsberäkningar klaras
utan problem. Du svarar nej på minst
en fråga under perioden. Tur-teknik i
knyppling: dubbelslag.

Skillingarna 22/5 – 21/6
Du rör dig med en hastighet som
är långsammare än ljusets. Varning,
var försiktig med alla dyra inköp
under perioden då de kan kosta
mycket pengar. Ditt tur-frimärke är
Kattuggla 45 öre från 1977.
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Tunghäftan 22/6 – 22/7
Under perioden kommer osannolika
händelser att inträffa med låg frekvens, men sannolika händelser med
desto högre frekvens. Din tur-vitvara
är Miele K 14820 SD.

Baconen 23/7 – 22/8
Du kommer att uppleva medvetslöshet flera timmar per dygn. Ditt turtal är 314159265358979323846264338
32795028841971693993751058209749
4459230781640628620899862803482
534211706.

Farstun 23/8 – 22/9
Under perioden kommer du att bidra
till universums ökade entropi. Din
tur-pseudovetenskap är astrologi.
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Sågen 23/9 – 22/10
Du ser en film eller TV-serie som du
gillar eller ogillar. Känslan är svag till
stark och infinner sig under en kort eller lång tid. Din tur-person ur Harry
Potter är Ludo Bagman.

Champinjonen 23/10 – 22/11
Du läser ett horoskop fast du inte tror
på dem egentligen. Din tur-huvudbonad är dumstrut.

Flytten 23/11 – 21/12

Din hud täcker över ben och senor.
Detta är praktiskt men inget du behöver lägga din energi på. Ditt turlösenord är password.
Illustrationer: Maria Björnbom Öberg.
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