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ОВЕН
Предстоят ви задгранични
пътувания, които е добре да
осъществите преди края на
годината. Не допускайте

проблеми в личния живот, само защото
сте решили да се отдадете на
развлеченията сами. Ревността на
половинките ви, ако сте семейни, може
да се превърне в разрушителен и
всепомитащ гняв.
Успешни са 31 декември, 1 януари.
Критични са 20, 29 декември
и 2 януари.

ТЕЛЕЦ
Преди края на годината
трябва да приключите с
важна задача, от която
зависи по-нататъшната ви
стабилност. Ако не се

чувствате добре на работното си
място, поискайте да ви преместят или
си потърсете нова работа. Ще бъдете
влюбени и щастливи. Здравето ви е
стабилно.
Успешни са 16 и 23 декември.
Критични са 2 и 8 януари.

БЛИЗНАЦИ
През този период имате
възможност да направите
крачката към разрешаване
на деловите проблеми,
които ви изнервят. Бъдете

отговорни към здравето си. Останете
с близките си в новогодишната нощ.
Несемейните дами да не прикриват
чувствата си, за да не отдалечат от
пътя си голямата любов.
Успешни са 21 и 30 декември.
Критични са 4 и 9 януари. 

РАК
В последните дни на старата
година изяснете
отношенията си с колегите.
Не се натоварвайте с тежки
задачи. Доверете се на

интуицията си, ако сте на ръководен
пост и трябва да уволнявате
служители. Здравето ви е стабилно.
Любовта е до вас. Не я прогонвайте с
дистанцираното си поведение.
Успешни са 17 и 24 декември.
Критичен е 3 януари.

ЛЪВ

Във втората половина на
декември имате шанс да
направите скок към нов
професионален връх, ако

сте търпеливи и самоуверени.
Здравето ви е стабилно. Началото на
следващата година е добро за нови
проекти и за нова любов, която ще ви
споходи още през първата седмица. 
Успешни са 15 и 23 декември.
Критични са 18 декември,
2 и 7 януари.

ДЕВА

Не правете рисковани
инвестиции. И не
разчитайте, че чарът ще
ви гарантира подкрепата

на колегите и съдружниците, защото
загубите в края на декември ще са
само ваши. По-добре оставете бизнес
начинанията за края на януари, когато
ще сте наясно с финансовото си
състояние.  
Успешни са 17, 21 декември и 5 януари.
Критични са 1 и 6 януари. 

ВЕЗНИ
В края на декември
може да ви предложат
работа извън България,
но не ви съветвам да я

приемате без обстойна проверка. Не
се доверявайте на обещания, които не
са подплатени с договор. Здравето ви
е нестабилно. Ако все още нямате
любим човек до себе си, не се
затваряйте у дома за празниците.
Успешни са 15 и 24 декември.
Критичен е 9 януари.

СКОРПИОН
Не е изключено нови
начинания да ви донесат
успех преди Коледа, само
не прибързвайте. Грижете
се за здравето си и не

пропускайте да посрещнете с отлично
настроение новата 2009 година - ако
не сте семейни, тя може да изпречи на
пътя ви голямата любов. 
Успешни са 19 и 28 декември.
Критичен е 4 януари.

СТРЕЛЕЦ
Дали ще подадете ръка на
вашите колеги, за да се
справят с изоставането
преди коледните празници,

зависи само от вашето добро желание.
Бъдете отговорни към своите
задължения и не се разпилявайте. 
Ако сте самотни, любовта може да ви
споходи неочаквано.
Успешни са 15,  24 декември
и 2 януари.
Критични са 23 декември и 3 януари.

КОЗИРОГ
Решили сте да
инвестирате, без да сте
убедени, че ще
реализирате печалба.

Откажете се, особено ако сделката е
свързана със задгранични договори.
Здравето ви е нестабилно. Семейните
да не прекаляват с претенциите към
партньора си и да не изискват от него
да ги отмени в домакинската работа
около празниците. 
Успешни са 15 и 24 декември.
Критичен е 9 януари.

ВОДОЛЕЙ
Не се престаравайте в
работата точно сега,
защото и без това ще се
радвате на отлични

приходи от положените усилия през
годината. По-добре положете усилия да
организирате както трябва
празниците с вашите близки, които
страдат от вашата заетост.
Успешни са 19 и 28 декември.
Критичен е 4 януари.

РИБИ
Готови сте на всичко, за да
заминете някъде за
празниците. Дали ще
осъществите плановете

си зависи от вашите приходи в края на
старата година и от задължителните
разходи в началото на новата.
Преумората ви налага почивка. Вашите
близки се надяват да сте повече време
с тях, обърнете им внимание.
Успешни са 12, 24 декември и 2 януари.
Критични са 13, 22 декември и 3
януари.

Какво очаква дамите в периода
13 декември 2008 - 10 януари 2009,
прогнозира АЛЕНА.

ДЕВИТЕ ДА НЕ ИНВЕСТИРАТ, 
РИБИТЕ ДА СИ ПОЧИВАТ ПОВЕЧЕ


