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PASSATEMPOS
TORTO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ÁRIES

23/9 A 22/10

NNControle suas franquezas
para evitar discussões. Lua
e Marte enviam ótimas energias para o romance. Você
pode começar namoro ou deixar a vida com o amor muito
mais forte e bem apaixonada.

NNO convívio com seus parentes pode ser mais difícil hoje.
Respeite as diferenças, meça
palavras e tenha jogo de cintura. Use seu poder de sedução para envolver quem deseja. Controle todo seu ciúme.

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

NNVocê pode ter alguns imprevistos ao longo do dia. Mas
mantenha a calma e resolva
tudo com jogo de cintura.
Atração por alguma pessoa
conhecida será muito maior
e poderá render um namoro.

NNProcure fugir de conversas
inúteis e prefira ficar no seu
canto, longe de confusões.
Atração proibida pode ficar
mais difícil de esconder, capriche na discrição. Controle
a sua possessividade a dois.

22/11 A 21/12

NNVocê vai querer fazer apenas
aquilo que te dá prazer. Convide os seus amigos e parentes
para fazer algo muito divertido. Lua e Marte no seu paraíso astral garantem um sucesso na paquera e no romance.

NNAceite convite para sair ou
convide a turma para fazer
algo divertido. Os astros só
advertem que não convém pedir dinheiro nem emprestar
grana a amigos. Boa cumplicidade no amor e no romance.

CAPRICÓRNIO

21/6 A 22/7

22/12 A 20/1

NNVai querer pessoas queridas
por perto e, ao mesmo tempo,
curtir e cuidar do seu lar. Seu
charme deve aumentar à tarde e a paquera pode esquentar. Se você está só, aceite convites para muitos encontros.

NNEvite uma transformação
radical, pois pode se arrepender. Vai usar todo seu charme
para conquistar uma pessoa
disputada. No sexo, tome o
controle da situação e mostre
todo o poderio de seu fogo!

TORTO:
apolar, ardor, arte,
axial, dose,faixa,
falso, fixa, fria,
lira, lixo,lorde,
lorpa, odre, padre,
páreo,parte,
podre,
praia, preso,
prolixa,próxima,
raia, redor, roxa,
seda,solar, sopa,
trapo, três.

LEÃO

AQUÁRIO

23/7 A 22/8

21/1 A 19/2

NNQue tal aproveitar o dia para
fazer contato com pessoas
queridas e que não vê há tempos? Estreite laços de carinho
e coloque o papo em dia. Estimule o diálogo na vida a dois,
mas evite aquelas discussões.

NNO seu dia poderá trazer alguns imprevistos, especialmente para quem decidiu viajar. Se você está livre, conheça
os lugares e pessoas diferentes. Reforce a cumplicidade
com a pessoa que você ama.

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

NNSeu desafio hoje será controlar os gastos para não ter
dores de cabeça depois. A Lua
te deixará com um jeito bem
mais extrovertido, o que deverá facilitar as paqueras e
também o diálogo com o par.

NNHá risco de romper uma
relação que já dura bastante
tempo. Avalie se deve ceder
um pouquinho ou se a pessoa
deve mesmo sair da sua vida.
Inove, seja muito ousado e
surpreenda seu bem no sexo.

