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PASSATEMPOS
TORTO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ÁRIES

23/9 A 22/10

NNVocê vai mostrar seu lado
mais sociável e vai buscar a
companhia de pessoas influentes e interessantes. Na
conquista, algumas pessoas
bonitas e bem-sucedidas vão
chamar mais a sua atenção.

NNBom momento para fortalecer os vínculos familiares e
deixar seu lar mais aconchegante. Talvez queira relembrar bons momentos. Vale
convidar o par para algo que
marcou o início da relação.

TOURO

INSTRUÇÕES: Devemse formar palavras em
todas as direções, ligando
as letras em sequência
direta, sem cruzar, pular
ou repetir letra (para que
uma palavra tenha letra
repetida é necessário que
ela esteja duplicada no
diagrama). Damos como
exemplo uma palavra
encontrada no diagrama. Só
valem palavras de quatro
letras ou mais. Na solução,
há 30 formadas com este
diagrama, mas se você
formar outras, parabéns!

23/10 A 21/11

NNÉ um bom dia para quem vai
estudar ou participar de um
concurso. Reserve um tempo para matar a saudade de
pessoas queridas e que não vê
com frequência. A dois, reforce a parceria e as afinidades.

NNBom momento para telefonar para pessoas queridas.
Se você está em busca de um
novo amor, converse bastante
para descobrir se o alvo combina mesmo com você. No romance, abra o seu coração.

22/11 A 21/12

NNDia perfeito para revirar os
armários e se livrar do que
você não usa mais. Aproveite para também limpar o coração. No amor, seu poder de
atração será irresistível e será
fácil envolver quem deseja.

NNTalvez queira planejar as finanças ou aceitar um serviço
extra para engordar o bolso.
Evite emprestar grana. O ciúme de um colega pode indicar
paixão. No romance, respeitem a liberdade um do outro.

CAPRICÓRNIO

21/6 A 22/7

22/12 A 20/1

NNTerá prazer em intensificar
as amizades, os vínculos com
a família e, claro, aprofundar
a relação com a pessoa amada. Pode pintar alguma tensão em casa: resolva com jeitinho e bom jogo de cintura.

NNVocê vai se sentir com mais
energia com as vibrações de
Lua e Plutão no seu signo. Na
paquera, sinceridade de mais
pode assustar o alvo. Aposte
no seu charme e tenha mais
carinho com quem você ama.

TORTO:
agora, água,
alugar, autora,
beca,bode,
boteco, cebola,
celta, cetro,corar,
corte, delta, galé,
garoto,gruta,
igual, iogurte,
lagoa, ledo,letra,
lupa, óleo, paletó,
puro, raro,roca,
rogar, trago, troca.

LEÃO

AQUÁRIO

23/7 A 22/8

21/1 A 19/2

NNVocê pode acordar com muita disposição para organizar
suas coisas e resolver assuntos que não consegue na correria do dia a dia. No romance, tenha cuidado com as fofocas e mal-entendidos à noite.

NNVocê vai se sentir melhor
em ambientes calmos e silenciosos. Só evite remoer problemas e preocupações. Talvez queira manter um novo
romance em segredo. A dois,
compartilhe os seus sonhos.

VIRGEM

INSTRUÇÕES: Preencha os espaços com algarismos de 1 a 9, de modo
que cada número apareça uma vez na linha. O mesmo em cada coluna.
Nenhum número pode se repetir e todos de 1 a 9 se encontram presentes.

SAGITÁRIO

21/5 A 20/6

CÂNCER

SOLUÇÕES

ESCORPIÃO

21/4 A 20/5

GÊMEOS

SODOKU

LIBRA

21/3 A 20/4

PEIXES

23/8 A 22/9

20/2 A 20/3

NNBusque a companhia de
gente animada e aposte no
bom humor para deixar o clima leve onde quer que esteja.
A dois, aposte em passeios românticos. Não pense em cobranças: demonstre carinho.

NNÓtimo astral para curtir
os amigos e conhecer gente
nova. Também pode se realizar ao fazer um trabalho voluntário ou participar de clubes. Invista na paquera. Sensualidade total na intimidade.

