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Horóscopo Open Source 2005

O Horóscopo Aberto

Olhe para as Estrelas

Os apreciadores do Linux vivem num mundo
especial e portanto parece lógico que tenham
signos estelares especiais. Se você também nasceu
sob a inﬂuência do Código Aberto, o Horóscopo
2005 da Linux Magazine revela seu futuro.
POR OLIVER FROMMEL E CARSTEN SCHNOBER
ILUSTRAÇÕES DE J. D. “ILLIAD” FRAZER

Camaleão
22 de
dezembro a 21
de janeiro

grande salto na
carreira! Mas permaneça na trilha já percorrida ou você
pode ser pisoteado.
Saúde: Evite comida de fast-foods americanos. Você sabe que isso pode causar
horríveis bolhas vermelha em sua linda
pele verde.
Pessoal: Desista de esperar o príncipe
encantado. Em vez disso, ﬁque em casa
e choque seus ovos.

inveja em algumas pessoas. Apesar de
todo seu sucesso, não se esqueça de
que há alternativas para seu modo de
fazer as coisas e pare de ameaçar seus
colegas como se fossem competidores.
Não deixe que incômodos legais o perturbem; você não deve esperar que seu
oponente desista tão cedo.
Saúde: Você vem declinando há alguns
anos. Se quer permanecer saudável, tire
algum tempo para recuperar-se.
Pessoal: O progresso de sua carreira
lhe trouxe um constante ﬂuxo de novas
paixões. Mas não se esqueça de suas
antigas chamas ou você pode acabar
sozinho de novo, mais rápido do que pensa.

Pingüim
22 de janeiro a
18 de fevereiro

Gnu
19 de fevereiro
a 19 de março

Carreira: Dê aquele

Carreira: Sa ltos

g i g a nte s c o s no
passado o levaram
bem longe, mas também causaram

Carreira : Vo c ê
esperou por essa
opor tunidade de
ou ro por a nos,
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mas outras pessoas sempre colheram
as recompensas por seu trabalho duro.
Mas você é um tipo positivo, o que o
mantém motivado a sempre fazer o seu
melhor. Não desista. Sua grande oportunidade está à espreita.
Saúde: Seu caráter obsessivo lhe causará dores de estômago se você não
mudar. Abaixe os chifres e tente levar
as coisas de forma mais tranqüila.
Pessoal: Você ainda está esperando
pela pessoa perfeita, mas o cerne da
verdade é que você espera demais de
seu parceiro dos sonhos.

Golfinho
20 de março a
20 de abril

Carreira : Vo c ê
encontrará a resposta certa para
qualquer questão.
Isso faz com que se sinta confiante.
Você é ambicioso, sempre prestes a dis-
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putar com o melhor em sua área, mesmo
se suas habilidades nem sempre estão
acima da média. Você é especialista em
varrer as falhas para debaixo do tapete.
Saúde: Você está sob a inﬂuência do
Elefante, e pode ser passado pra trás se
não ﬁcar de olho.
Pessoal: Sua fraqueza por parceiros
ricos já lhe trouxe muitas bolsas recheadas ao longo dos anos, mas não se
esqueça dos antigos amigos!

Elefante
21 de abril a 20
de maio
Carreira :

Vo c ê
esteve na faculdade por anos e as
pessoas começam
a comentar sobre você, embora seja brilhante. Tente promover-se, em vez de
esperar que alguém o descubra.
Saúde: As coisas não poderiam estar
melhores. Você parece mais jovem do
que é. Consegue manter-se em forma e
andar mais rápido que outras pessoas
de sua idade.
Pessoal: Você tem fama de pudico. Seja
mais ousado, especialmente quando
estiver em público; as pessoas que conseguem conhecê-lo surpreendem-se
com o tamanho de seu coração. Você se
livra facilmente de mal-entendidos.

Dragão
21 de maio a 21
de junho
Carreira :

Vo c ê
tem tanta ambição
por encontrar solução para tudo que
acaba ﬁcando confuso. Concentre-se
em seus pontos fortes.
Saúde: Você vem ganhando peso e
ﬁcando mais lento há anos. Se quer
viver mais, é melhor fazer uma dieta.
Pessoal: Há mais coisas na vida que
roupas de marca e cirurgia plástica.
Certo, as pessoas que o rodeiam podem
adorá-lo, mas não esqueça que os valores interiores também são importantes.

Cobra
22 de junho a
22 de julho

Carreira: Sua car-

reira está decolando
– sua estratégia de
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copiar de outras pessoas parece estar
funcionando bem.
Saúde: Você é extremamente disciplinado, o que em geral tem um efeito
positivo. Mas evite exageros e tente
ﬁcar tranqüilo de vez em quando.
Pessoal: Estilo é importante – mas não
seja tão convencional se você quer manter aquele admirador.

suas abordagens mais obtusas.
Saúde: Você se recupera dos solavancos ao longo do caminho mais facilmente do que as outras pessoas. Elas se
perguntam: “Como ele consegue?”.
Pessoal: As estrelas trazem um brilho
favorável para sua futura ligação com
um papagaio. Essa ligação certamente
lhe dará asas.

Demônio
23 de julho a
23 de agosto

Baiacu
24 de outubro
a 22 de
novembro

Carreira: Você é
espe c ia l i st a em
adaptar-se a novas
condições e situações. Certiﬁque-se apenas de que isso
não afete sua personalidade.
Saúde: Você não é nenhum bebezinho,
mas tem bastante saúde. Seu poder de
recuperação contra doenças infecciosas
é legendário.
Pessoal: Você é uma pessoa de família.
Mas não se esconda do mundo exterior
– um pouco de aventura pode reanimar
um relacionamento chato.

Raposa
24 de agosto
a 22 de
setembro

Carreira: Colegas

mais velhos com
freqüência dificultam sua vida. Claro, você pode não ter
muita experiência, mas não deixe que
isso o derrube. Não emule outras pessoas. Seja ousado e experimente suas
próprias idéias.
Saúde: Você precisa vencer sua letargia e tornar-se mais ativo. Seja criativo;
isso o ajudará a relaxar. Tente pintar
um quadro.
Pessoal: Permaneça independente. Não
confunda admiração com amor.

Carreira: Sua vida
está começando a
se parecer com um
longo túnel escuro. Mas você pode ver a
luz no ﬁ m dele.
Saúde: O ambiente úmido no túnel está
começando a lhe fazer mal. Pelo lado
bom, você já se adaptou perfeitamente a
sua existência troglodítica.
Pessoal: Você tem uma personalidade
gregária e gosta mesmo de se revezar
entre muitos parceiros ao mesmo tempo.

Dinossauro
23 de novembro
a 21 de
dezembro

Carreira: Sua força
e aparência assustadora fazem com que
outras pessoas o respeitem. Mas não são
razão para deitar-se sobre seus louros.
Saúde: Os astros dizem que é hora de
fazer uma dieta. Pratique corrida regularmente, isso manterá baixa sua pressão sanguínea.
Pessoal: Ajude seus ﬁ lhos a começar
bem sendo carinhoso e faça o possível
para dissipar os rumores sobre você
estar extinto. Mas não espere que seus
ﬁ lhos lhe agradeçam pela ajuda.
■

Camelo
23 de setembro
a 23 de outubro

Carreira: O pessoal
do escritório admira
sua versatilidade. Embora ninguém se
queixe de seu jeito pouco convencional,
não exagere. Há mais de um modo de
resolver um problema, mas não espere
que as pessoas entendam algumas de

Recado dos Astros

Aviso: Os signos mostrados neste artigo,
bem como as previsões para 2005, são uma
brincadeira elaborada pela equipe da Linux
Magazine e ilustrada por J.D. "Illiad" Frazer,
autor da conhecida tirinha geek User Friendly. Usamos como base o universo do Software Livre e seus mascotes, com inspiração
em várias fontes, entre elas o horóscopo
chinês. Interprete nossas previsões como
quiser, mas por favor não as leve ao pé da
letra nem nos culpe se, infelizmente, elas
não se cumprirem.
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