H oroskop na listopad 2006 r.
Wodnik 20.01-18.02
Nie stresuj się wynikami w
szkole. Weź się za naukę, a
szybko odrobisz zaległości. W
miłości będzie Ci się całkiem
dobrze układało, szczególnie z
bykiem lub wagą.
Ryby 19.02-20.03
Wpakujesz się w jakieś kłopoty.
Starzy przyjaciele pomogą Ci.
W szkole zyskasz kilka dobrych
ocen. Pamiętaj o swoich
planach na weekendy, jeżeli
masz się z kimś spotkać,
przyjdź na czas!
Baran 21.03-19.04
Zbliżający się miesiąc okaże się
szczęśliwy. Nie będziesz miał
najmniejszych problemów z
nauką. Strzeż się raków oraz
liczby 11, mogą przynieść Ci
wiele kłopotów. Pomocną dłoń
wyciągnie
lew.
W
ciągu
najbliższych dni czeka Cię
jakaś bliższa znajomość. ☺

Byk 20.04-20.05
Ciesz się każdą wolną chwila.
W listopadzie będziesz bardzo
zapracowany,
jeśli
dobrze
wygospodarujesz
czas
to
wszystko ułoży się po Twojej
myśli. W szkole pójdzie Ci
całkiem nieźle, ale szczególną
uwagę zwróć na przedmioty ścisłe, bo z nimi
może być problem.
Bliźnięta 21.05-21.06
Z utęsknienie czekasz na
piątek? Słusznie, bo w
domu szykuje się duża
niespodzianka. Uważaj na
inne bliźnięta, bo może
Cię spotkać nieprzyjemna
rozmowa-lepiej podejdź do niej z dystansem.

Lew 23.07-22.08
W szkole będzie dobrze, ale w
domu gorzej. Unikaj wodnika i
koziorożca. Nie zapomnij o
danym słowie.

Panna 23.08-22.09
Czeka Cię ważne spotkanie,
które może zaważyć o Twoich
kontaktach z przyjaciółmi. Bądź
towarzyska i pogodna. Jeżeli nie
będziesz siedziała samotnie w
pokoju, to zapewne spotkasz
kogoś niezwykłego.

Waga 23.09-22.10
Czeka Cię spokojny miesiąc.
Jedno z Twoich marzeń spełni
się. W najbliższym tygodniu
strzeż się bliźniąt.

Skorpion 23.10-21.11
Z łatwością rozwiążesz
wszelkie
problemy.
Spotkaj
się
z
przyjaciółmi, a miesiąc
minie Ci bardzo szybko.

Strzelec 22.11-21.12
Bądź ostrożny. Baran może ci
przysporzyć kłopotów. Jeżeli
upadniesz będzie Ci się ciężko
podnieść. Nie licz na pomoc
ryb. W szkole będzie Ci szło
bardzo dobrze, gorzej w życiu
prywatnym.

Koziorożec 22.12-19.01
Będziesz
miał
wiele
obowiązków, ale przyjaciele
chętnie Ci pomogą. Bądź miły i
uprzejmy, a tydzień minie Ci
bardzo dobrze.

Rak 22.06-22.07
Spotkasz wielu nowych
ludzi. Jak najprędzej
spotkaj się z baranem.
Spodziewaj
się
niezapowiedzianej wizyty panny. W szkole
będzie Ci szło bardzo dobrze, wręcz znakomicie.
Cały miesiąc będziesz miał znakomity humor – i
tak trzymaj!
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