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Finn din drivkraft - och vännernas! Lär om ditt kärleksliv och din par tner! Succé på arbetet - när, varför och
hur! Tendenserna i ditt liv - nu och i framtiden! Det interaktiva programmet för stjärnornas inver kan på ditt
liv på CD-ROM!De viktigaste funktionerna:? Ta reda på vad som är din drivkraft - och dina vänners!? Lär
mer om ditt kärleksliv o ch din partner.? Succé på arbetet - ta reda på när, varför och hur.? F å svar på

tendenser i ditt liv - nu och i framtiden.? Skriv ut exakta, detaljerade personliga rapporter.? Utarbetat av den
världskände astro logen Adrian Ross Duncan.? Upptäck hur svagheter kan vändas till styrk a.? Klicka var

som helst på horoskopet för omedelbar tolkning.? Lär om planeterna på det enkla sättet - klicka med musen!?
Snabb och automat isk beräkning av horoskop - för hela världen.? Utforska och förstå din barndom.? Inga

förkunskaper i ämnet är nödvändiga.? Upptäck den magis ka precisionen hos astrologin.

utgiven av Damm Förlag AB. Den här utgåvan av World of wisdom astrologiguiden cdrom multimedia är
slutsåld. Denne horoskop software er oversat til 12 sprog og er den mest solgte astrologiske software i verden

�vrigt 2001.

Astrologiguiden,World Of Wisdom

Kom in och se andra utg�vor eller andra b�cker av samma f�rfattare. Buy Software CD. Övrigt 2001. Kom
in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Wisdom A Life Well Lived Or My Journey As

A Schizophrenic PDF. Horoskop fortolker fra World of Wisdom en af de allerførste Windows astrologi
programmer på markedet. Denne horoskop software er oversat til 12 sprog og er den mest solgte astrologiske

software i verden Övrigt 2001. Den h�r utg�van av World of wisdom astrologiguiden cdrom multimedia�r

sluts�ld. Våra experter i. Söker du efter World of wisdom astrologiguiden cdrom multimedia av Adrian ross

Duncan? Du kan sluta leta.�vrigt 2001. Övrigt 1996. Osta kirja Astrologiguide för relationer CDRom

Adrian Ross. Den h�r utg�van av World of wisdomAstrologiguidenCDRom�r sluts�ld. PC 4 MB RAM

20 MB på hårddisk Windows 3.1 SVGA. Kom in och se andra utg�vor eller andra b�cker av samma
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f�rfattare. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Övrigt 1996. Adrian Ross.
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