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PASSATEMPOS
TORTO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ÁRIES

23/9 A 22/10

NNInvestir na aparência poderá causar boas impressões. A
relação com amigos estará
em alta, mas economize nos
passeios em grupo. Através de
um amigo você poderá conhecer algumas novas paqueras.

NNAproveite a manhã para
curtir bons momentos na
companhia da família ou colocar orçamento de casa em
ordem. Pode conhecer gente
nova hoje. No romance, mostre seu carinho e evite brigas.

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

NNPode se divertir com passeio
logo cedo, mas à tarde pode
se desentender com alguém
próximo. Mudança no visual
renderá elogios ao seu bomgosto. Paquera com alguém
popular pode surpreender.

NNVai sobrar disposição para
um passeio ou viagem rápida
logo cedo e você pode se divertir conhecendo um lugar
novo. Se já tem compromisso, saiba que o seu excesso de
ciúme pode trazer problemas.

22/11 A 21/12

NNAs estrelas avisam que é preciso jogar fora o que não tem
mais espaço em sua vida antes de abrir espaço para coisas
novas. Um pouco mais de animação vai ajudar a fortalecer
toda a sua relação amorosa.

NNPode receber uma grana que
não estava esperando. Conhecer um lugar novo pode ser a
melhor pedida para agitar o
domingo. O seu jeito descontraído e animado será a sua
melhor arma nas paqueras!

CAPRICÓRNIO

21/6 A 22/7

22/12 A 20/1

NNBom momento para reunir
o pessoal, entrar em contato
com alguém querido e reforçar os laços com quem é importante em sua vida. Nas paqueras, aposte tudo na sensualidade para se destacar.

NNAproveite o dia para correr
atrás de seus interesses. Gastar mais do que pode para se
divertir talvez traga dor de cabeça mais tarde. Se você está
a fim de alguém, pegue bem
leve com a sua possessividade.

TORTO: aipo,
alumínio, aluno,
amônia, anel,anil,
ânimo, anual,
apoio, coma,cone,
copa, cópia, ícone,
imune,leal, mané,
mania, mano,
manual,mico,
milênio, mina,
mínimo,miopia,
mula, nula, pane,
panela,pânico.

LEÃO

AQUÁRIO

23/7 A 22/8

21/1 A 19/2

NNVale a pena colocar em ordem alguns assuntos familiares ou tarefas que ficaram
pendentes em casa. Se você
tem compromisso, valorize o
romantismo e faça tudo possível para não criticar o par.

NNPode pintar o desejo de se
isolar ou repensar algumas
coisas. Mas logo em seguida
vai surgir energia para curtir
seus passatempos preferidos.
Se você está paquerando, não
esconda todo o seu interesse.

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

NNHoje, a diversão e o alto-astral estão presentes e prometem ótimos momentos logo
cedo. Aproveite para passear
e se livrar do estresse. Olhe
bem ao seu redor se você está
buscando algum novo amor.

NNO seu domingo começa bem
mais descontraído se puder
curtir a companhia de pessoas próximas. Evite a companhia de pessoas maldosas. Se
você está de olho em alguém,
guarde segredo por enquanto.

