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Rámenős, fáradhatatlan, lakásának dísze a dolgozószoba és az edzőterem

Április
a Kos
hónapja

Kedvenc helyisége a dolgozószoba
és az edzőterem
Nyughatatlan, izgő-mozgó természete végett
a Kos szabályosan kényszert érez arra, hogy
otthonában is dolgozzon. Ám ezt nem egyszerűen a nappali kanapéján, vagy a franciaágyon eldőlve teszi, hanem különálló szobát
jelöl ki erre a célra. Dolgozószobáját olyan stílusban alakítja ki,
hogy aki nem tudja, hogy az otthonába nyert bebocsátást, kön�nyen elhinné, hogy ez egy valódi iroda.

Ösztönösen hidegnek és kimértnek mutatja magát a számára ke-

A bútorok formája erőteljes, színük kiugró és élénk. A központi

vésbé ismert emberek előtt, hogy ne találhassák őt gyengének, és

részen álló pazar íróasztal azonnal magára vonja a figyelmet. Egy

még érdeklődést is kelt ezzel. Természete játékos, nyitott az újra,

közepes méretű szobor, az asztali lámpa, a számítógép, a sok dos�-

minden pillanatban élvezni akarja az életet. Szereti és elfogadja

szié, a nyomtató mind azt sejtetik, hogy a szobát nem mutogatni-

önmagát, azonban ha nem vigyáz, áteshet a ló túloldalára. Kön�-

való díszdoboznak szánták, hanem mindennapos használatra.

nyen le lehet venni a lábáról csodálattal, ám a hízelgés sosem cél-

Vannak dolgok, amire a hiú Kos nem sajnálja a pénzt, az egyik

ravezető az esetében. Szeret másokat kritizálni, azonban ha őt éri

ezek közül a testmozgás. Ha nincs rá elég tere, akkor szívesen

bírálat – még ha építő jellegű is –, dühbe gurul. Munkában

eljár edzőterembe, de ha akad egy kis hely a lakásban, ő bizony

keresi az újat, a kihívást, az előrelépést. Nincsenek határai,

tornatermet rendez ott be. Nem ritka, hogy egy komplex well-

mert önbizalma folyton előrébb viszi a ranglétrán. Egész nap

ness részleget alakít ki magának: profi fitneszgépekkel, pezsgő-

intenzíven él és mozog a világban, folyamatosan teljesíteni

fürdővel, gőzkabinnal.

akar. Szabadidejében nem a televízió előtt nyúlik el egy ké-

Kedvenc tárgyai

nyelmes fotelben, inkább hegyet mászik és kirándul. Partnere

Futópad, modern teljes alakos tükör, kortárs festmények és

csak folytonos megújulással tudja érdeklődését fenntartani,

rajzok vagy plakátok, spotégők, megnyert érmék és serlegek,

de a vezető szerepet sosem engedi ki a kezéből.

kitüntetések
Ideális lakóhely
Városközpontban, ahol minden könnyen elérhető.
A Bika csillagjegyűekkel folytatjuk!

Ásványa, köve
Achát: véd a szerelmi
csalódások ellen
Gránát: fékezi a hevességet
Rubin: blokkolja a túlfeszített energiákat
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Színe
Tüzes piros,
bordó, vörös,
narancs és fekete

Nagy enteriőr, trófea, polc, piros szék, narancsszínű
tárolóelem KARE Budapest. 1077 Budapes,t Király u 43-45.,
www.kare-budapest.hu
Tapéták Bambuszmánia – Wall Decor. Material Center,
MaxCity, www.bambuszmania.hu
Képek Kőrösi András munkái. www.pixelszobrasz.hu
Body&Soul gőzkabin Artweger. www.artweger.at
KARIT narancsszínű ágytakaró és párnahuzat,
SORGLÖS ezüst vázák IKEA. www.ikea.hu
Futópad Finnrelax Szauna és Szabadidő Kft.
Ingyenes zöld szám: 80/980 900, www.finnrelax.hu
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