BARAN: niezbyt ciekawy

skoczy Ci adrenalina; uważaj na

cjami ''wpadki''? - pomyślnad
tym, ale niezbyt długo, ponieważ następna okazja puka do
drzwi, no więc ''carpe diem''
przyjacielu,

to co i ile zjadasz, a więc co za

RAK: obudź się wreszcie

miesiąc dla Ciebie; na początku mozesz chorować, ale w dru-

giej połowie niespodziewanie

qvm idzie dbaj o linię;

"cicha wodo", nawet sobie nie

zdenerwowane (wiadomo:
cykl miesi ęczny dobiega końca), ale nie przejmujcie się, w
najbliŻszym czasie wasze samopoczucie poprawi się: czeka cię odpływ gotówki - no
coŻ, ferie robią swoje;

Horoskop z przymrużeniem oka
BYK: wszystkie byczki
muszą szczególnie uwazać na

lekcjach, bowiem koniec semestru tuŻ.tuŻ; nie oglądaj się
za siebie. bo moŻesz na kogoś
wpaść.a niekoniecznie będzie
to wpadka miła; uważa1 na
nisko przeiatujące motyle;

KoZIoRoŻrC no

przy-

stojniaczku, pora stanąć przed
lustrem i doprowadzić się do
porzalku; tak więc ogól się,

ptzystrzyŻ włosy, zaczesz
uszy do góry i ruszaj na
podbój damskich serc (nie zapomnij umyć nóg);

WoDNIK: musisz dotlenić
mozg, więc bierz psa na
smycz albo akwarium na plecy i biegnij sobię do pobliskiego lasu, uważaj na wrogiego
Ci LWA i nie wstaw'aj lewą
nogą Z łoŻka;

STMELEC:

za mocno da-

łeśczadu na ostatniej imprezie, czy zastanowiłeśsię choć
przet chwilę nad konsekwen'ĄlV{PEREK

wyobrazasz jakie potencjały
tkwią w tobie; pewnie nawet
o tym nie wiesz, ale nie wy-

korzystane sytuacje mszczą
się dlvukrotnie. nie zapominaj

o tym; w najblizszym czasre
czeka Cię miła niespodzianka:

BLIZNIĘTA: ho, ho bliżniaczku nie bądz taki do
przodu: obejrzyj się czasem za

siebie na zostawIane przęz
Ciebie pobojowisko i pomyśi
- czy nie za szybko bteŻysz?;
a tak w ogóle to ciepło się
ubieraj bo jeszcze trwa zima;

RYBY: niedawna choroba
1eszcze daje Ci się we znaki.
więc nie forsuj mózgu zbyt tntensywnym myśleniem,to nie-

zdrowe; pomyślo czymś
prz.vjemnym jak np. bułka z
masłem i nie przejmuj się
włosy odrosną

-

SKORPION: w tym okresie wszystkie skorpiony od-

czuwaja zmęczenie i są

PANNA: pamiętajcie

pa-

nienki: katar leczony trwa tydzień, nie leczony - 7 dni; tak
więc gdyby wasza partnerka
miała pewne opory przy witaniu się zwami - nie rnartwcie
się, to minie (zła wiadomość:
zimajeszcze potrwa);

WAGA: ktośpow'inien
upuścićz ciebie trochę pychy,
dobrze by Ci to zrobiło, gdyz
stałeśsię ostatnio niemozliwy;
ogólnie to nie jest Twoj naj_
lepszy okres, więc rozglądaj
się wokoło, gdyŻ nigdy nie
wiadomo za którym rogiem
zaczai się''przyj aciel " ;

LEW: jesteśchyba najszczęś1iwsZyrn z ludzi: pieniądze z domu płyną masz fajną
dziew czynę. nareszcie minął

kac a ty jeszcze narzekasz.
przestań się martw'i c i zaczntj
Życ; między 28 I a ll II nie
wychodz z domu, gdyŻ wtedy
będziesz szczególnie podatny
na róznego rodzaju pokusy.
red.
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