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Вместо въведение
За да се поддържа винаги огънят на любовта, трябва да се водите от една единствена
максима – „Жените трябва малко да ги разбираш и много да ги обичаш”. А за целта
трябва да покажете на вашата половинка колко много я обичате.
Мъже, на нас жените ни трябва малко – понякога дори една кратка целувка по бузата
може да бъде най-романтичният жест, който някога сте правили. За какво тогава са ви
още 100 романтични идеи ли? За да я оставите без дъх! За да й покажете, че сте пълен с
изненади!
Всяка една от тези 101 идеи е изпитана и действа! Изпитвала съм ги самата аз, тествани
са от мои приятели – мъже, и романтиката винаги работи.
Редица от тези 101 идеи са спасявали дори семейства, които са били на ръба на
отчаянието. Защото това не са просто съвети за романтично изживяване. Моите
предложения действат в перспектива и засилват връзката между двама души. Приемете
моите 101 романтични идеи като житейски наръчник.
И не забравяте да казвате на половинката си колко много я обичате, а на нея
оставете повече да ви разбира.
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101 любовни идеи
1. На половинката ви й се налага да отсъства от града за известно
време. Споделете й, че се тревожите за нея и поради тази причина
сте й осигурил бодигард. След това й подарете малко плюшено мече.
2. Купете от онези неонови звездички, които светят в тъмното.
Залепете ги над леглото, изписвайки: „Обичам те!”. Когато
светлините изгаснат, посланието ви ще грейне.
3. Вземете на половинката си букет от 8 живи и една изкуствена
роза, като я сложите по средата. Прикрепете картичка, която гласи:
„Ще те обичам, докато и последното от тези цветя не увехне!”.
4. Ако имате възможност, сдобийте се с домейн на името на
половинката си (например www.plamenaivanova.com). Създайте
такава страница, направете й романтично оформление (любовна
поема, изображение на роза или сърце). После, уж случайно, попитайте
любимата си дали някога е проверявала за съществуването на сайт с нейното
име. Събудете интереса й и нека сама се натъкне на изненадата.
5. Подарете на половинката си малко огледалце с картичка, на която
пише: „В това огледало ще виждаш най-хубавото момиче на света!”.
6. Вземете книгата, която в момента чете половинката ви. Отворете
на страница, до която още не е стигнала и подчертайте с молив
различни букви от думите на тази страница, така че да се получи
някакво послание.
Например: През прозореца в него се бяха вторачили две дребни негърчета.
Едното от тях драскаше с нокти по стъклото. Щом видяха, че се е събудил,
избягаха.
Беше светло и вече можеше да се огледа. Колата бе спряна в центъра на
малък паркинг за каравани. Няколко малки кучета се гонеха край
струпаните една до друга каравани. Младежът продължи да пише, като им
хвърляше поглед от време на време.
Подчертаните букви ще направят партньорката ви любопитна, декодирайки
съобщението ви, тя ще се натъкне на: „Обичам те, мише!”.
7. Изпратете цветя на мястото, където учи/работи половинката ви. Тя
ще се зарадва не само от букета, но и от вниманието, което ще
предизвика този жест у околните.
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8. Когато с половинката ви се разхождате сред природата, изберете
някое гладко камъче и го запазете като спомен от този ден. При
подходяща възможност гравирайте при бижутер върху камъчето
някакво послание. Например „Обичам те, Лили!”. След което го подарете на
вашето момиче.
9. Едно добро предложение да релаксирате и да се забавлявате по
детски. Открийте някоя хубава ливада, легнете един до друг по гръб
и наблюдавайте формичките на облаците. Споделяйте един с друг на
какво ги оприличавате.
10. Вземете лист и цветни моливи и нарисувайте една от онези
сладки картинки, които малчуганите правят. Нека творбата ви
изобразява хубаво слънчево време и две влюбени фигурки, държащи
се за ръце. Отбележете със стрелки вашето и нейното име над тях.
Нарисувайте и сърце, в което пише, че я обичате. Поставете произведението
си в плик и адресирайте по следния пример:
На незабавното и неотменно внимание на
Мими Петрова
Възраждане, 44, А, 19
България
Писмото, което ще получи половинката ви, със сигурност ще породи усмивка
на лицето й.

-4-

101 любовни идеи

©

Виолета Станева

11. Всяко жена обича да бъде обсипвана с нежни слова. Доставете
това удоволствие на вашата Жулиета, като научите някое любовно
стихотворение. В подходящ момент я гушнете и го изрецитирайте.
Докато го правите, гледайте я в очите, ласкаво галейки лицето й.
„Две хубави очи” е добър вариант и се стиховете се учат лесно. Но ако
искате наистина да я впечатлите, опитайте с нещо не толкова тривиално.
Поезията на Дамян Дамянов е много подходящо. Не е задължително да
запомните цялото стихотворение, дори само първите няколко реда ще я
пленят. Ето един пример.
ПИСМО

(Дамян Дамянов)

Бих ти пратил писмо без адрес.
И аз знам, ще получиш писмото.
То ще стигне до тебе нощес
или днес, но ще стигне, защото
този вятър ту тих, ту свиреп,
тези птици с лъчи по крилата
са приятели с мен и със теб,
и по тях, и по тях ще го пратя.
Ако вятърът се умори,
ако птиците хвърлят писмото,
от ръцете на хора добри
то ще стигне до теб не защото
сме единствени хора в света,
не защото светът ни познава,
а защото, приел любовта,
от сърце на сърце я предава!
12. Ако на половинката ви й се налага да се занимава с нещо
изморително до късно, то вие може да я разведрите и развеселите по
следния начин. Поставете в кутия любимите й вкусотийки,
опаковайте я, а на капака напишете: „Подкреплението на Петя”. Кажете й да
го отвори, когато нещата станат напечени.
13. Разходка в парка. Припомнете си детското безгрижие и веселие,
като се полюлеете на някои от люлките и пързалките.
14. Сложете голяма червена роза някъде, където половинката ви със
сигурност ще я намери, а до нея малка картичка с надпис:
„Благодаря ти, че те има в живота ми!”.
15. Запишете на половинката си диск с любими нейни песни, като на
капачето му цитирате част от текста на някоя от тях. Фразата ще й
напомня за вас винаги когато чуе песента и ще я направи още поспециална за нея.
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16. Ако половинката ви е имала напрегнат ден, то перфектен начин
да я зарадвате е, като и подарите масажно олио с визитка, на която
сте написал следното:
Страхотен масажист, прави чудеса
За контакти: (вашият номер)
17. Друг вариант да отнемете от напрежението от половинката си и
да й доставите наслада е като подготвите гореща вана с много пяна и
ароматни свещи наоколо. Нежно се погрижете любимата ви да бъде
изкъпана от глава до пети, след което я пренесете на леглото, обвийте я в
мека кърпа и я дарете с ласкава целувка по челото.
18. Погрижете се „вашата песен” да присъства в mp3 player-a ви и в
неочакван за половинката ви момент, на неочаквано място я
поканете на танц. Сложете й едната слушалка, а другата сложете на
себе си. Колкото по-необичаен е дансингът, толкова по-романтично и
незабравимо ще бъде изживяването.
19. Романтична разходка по плажа. Нарисувайте голямо сърце в
пясъка, после седнете в него с половинката си и се наслаждавайте на
залеза прегърнати.
20. Ако вашето съкровище си има свое любимо съкровище, т.е.
домашен любимец, можете да я зарадвате, като към коледния й
подарък добавите и малко подаръче за животинката й.

21. Изненадайте половинката,
заведете я на някое красиво място
сред природата, като предварително
сте се подготвил с кошница за пикник пълна
с лакомства. Нека любимата ви остане с
впечатлението, че просто носите нещо
обикновено за хапване. Когато стигнете до
крайната точка, предложете й да похапнете.
Отворете раницата и започнете да вадите
продуктите. Нека крайният да бъде
шампанското.
22. В случай, че свирите на някакъв
инструмент, то имате прекрасна
възможност да направите романтичен
жест на половинката си. Свържете с нейна приятелка и я накарайте да
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уговори любимата ви да излезе на терасата в уречен час. Можете да вземете
и фойерверк, който да запалите, щом тя погледне през прозореца.
Изпълнете нещо специално и романтично за нея.
23. Били сте в дома ви, но на нея и се налага да се прибере.
Изпратете я до вратата, гушнете я и след като си тръгне, веднага й
изпратете имейл: „Вече ми липсваш!”.
Докато стигне вкъщи, посланието вече ще я чака, за да я зарадва.
24. Ако половинката ви има дълги коси, то отделете им специално
внимание, като ги разрешете продължително и нежно. Най-добре след като си е взела душ или се приготвя за лягане.
25. За някой специален повод, като рождения ден на половинката ви,
организирайте така нареченото „търсене на съкровища”, като тя е
главен герой в приключението. Нека, уж случайно, намери картата,
която ще я отведе до крайната цел. Началната точка е настоящото
местонахождение, второто ключово място може да е близкото кафе, където
предварително сте инструктирал сервитьорката да й поднесе ключе. Това
ключе пък, според картата, ще я отведе до вашия дом, където ще отвори
кутията с подаръка си.
26. Поканете половинката си на среща, като й изпратите диск, на
който сте записал саундтрака към Мисията невъзможна и собствения
си глас, казващ: „Вашата мисия е да бъдете на моста в парка, точно в
17:00 ч. Там ви предстои среща с очарователен агент с червена тениска.
Бъдещето на света зависи от изпълнението на мисията ви. Този източник на
информация ще се самоунищожи след 10 секунди”.
27. Консултирайте се със семейството на половинката ви и разберете
дали има нещо, което тя е искала да притежава като малка, но така и
не го е получила. Например ако е искала порцеланова кукла,
подарете и такава за рождения й ден. Тя ще остане трогната от факта, че сте
и дал нещо, което винаги е искала.
28. Направете си обща снимка при професионален фотограф.
Сложете я в хубава рамка и й отредете видно място.
29. Напишете бележка: „Мисълта за теб цял ден ме кара да се
усмихвам!”, и я поставете някъде, където ще е лесно откриваема.
30. 14 дни преди Свети Валентин купете на половинката си огърлица
с поне 14 мъниста. Премахнете мънистата и направете така, че
приятелката ви всеки ден да „намира” по едно от тях. Навръх Деня
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на влюбените й подарете цялата огърлица с вече събраните мъниста.

31. Докато с половинката си се разхождате из МОЛА, влезте в една
от онези кабинки, които правят моментни снимки. Изберете подходящ
фон и целунете любимата си по време на снимката.
32. Ако половинката ви е изключила телефона си поради някакъв
ангажимент, оставете следното съобщение на гласовата й поща:
„Просто исках да знаещ, че си мисля за теб!”. Тя ще оцени жеста по
всяко време, но най-вече след края на изморителен и дълъг ден.
33. Организирайте на половинката си мистериозно пътуване, като на
път за тайното местенце, очите й са вързани. Заведете я на някое
нейно любимо място – море, планина или другаде. Когато
пристигнете, развържете очите й и й позволете да се зарадва на гледката.
34. Пригответе листенца от рози и ги сложете в сенника на колата си,
пред мястото, на вашата половинка. Залепете и бележчица с „обичам
те” от вътрешната страна на сенника. Когато с половинката ви
потеглите, помолете я да извади уж някакъв документ от сенника и хоп –
изненада! Тя ще бъде обсипана от листенцата и ще се натъкне на посланието
ви.
35. Ако половинката ви се стяга за път, пъхнете в багажа й малка
кутийка с някакво подаръче. Когато пристигне и започне да
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разопакова, ще се натъкне на приятна изненада.
36. Когато с половинката ви имате някаква годишнина, поръчайте да
ви гравират две чаши за шампанско, надписани подобно на дадения
по-долу пример:
„Ники и Катя
24.02.2009 г.”
Заведете я в ресторант с предварителна резервация и договорка да сервират
шампанско във вашите чаши. Това ще бъде, освен хубава изненада, и
незабравим спомен за двама ви.
37. За рождения й ден купете 13 червени рози и си уговорете среща
в МОЛА. Отидете там по-рано, дистанцирайте се от мястото на
срещата така, че половинката ви трудно да ви забележи. След това
помолете шестима различни непознати мъже да й подарят по една роза и да
й пожелаят „Честит рожден ден”. Хубаво е да са на различна възраст, като
последното цвете да бъде поднесено от малко момченце. Накрая излезте от
скривалището си и поднесете останалите 7 рози.
38. Малките неща са от голямо значение. Обръщайте внимание,
когато партньорката ви споменава какво е правила преди и какво й е
харесвало. Например, ако си е купувала сладолед от конкретно място
или ако е споменавала за малко значимо за нея занимание. Запомняйте тези
неща и в даден момент я изненадайте, като повторите някое от тях.
39. Добър вариант за изненада от сантиментален характер е да
направите колаж с ваши общи снимки, запазени билети от някакви
събития, на които сте се радвали взаимно или други приятни
спомени. Аранжирайте подходящо и поднесете този чудесен подарък на
половинката си.
40. Купете богато украсена дървена кутийка. Намерете старомоден
ключ и го поставете върху нея, а вътре поставете гравирана плочица
с надпис: „Ключът към сърцето ми”. Когато половинката ви отвори
капака, ще види романтичното ви послание.
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41. Вземете си дръвче с половинката ви и го засадете на специално
място. Всеки път, когато имате годишнина, посещавайте мястото с
бутилка шампанско, релаксирайте и си говорете как дръвчето става
все по-голямо и красиво като вашата любов.
42. Ако ви предстои да вземете душ преди половинката си,
погрижете се банята да се запари добре и напишете нещо мило на
огледалото, адресирано към нея. Това може да се получи също и
върху запотените прозорци на кола.
43. Като специален подарък може да се свържете с една от
агенциите, които продават звезди, и да кръстите една от тях на името
на половинката си. Повече информация можете да получите на
следния сайт: http://www.dreamstardome.com/index.htm.
44. Може би има анимационен герой, който вие и половинката ви
свързвате с нещо забавно. Бъдете изобретателен. Намерете комикс с
него и на мястото на репликите нанесете коректор, така че вие да
напишете свои. После залепете историята някъде, където вашата любима да
я открие. Това със сигурност ще й внесе много свежо настроение.
45. В някоя ранна утрин станете заедно още преди слънцето да е
изгряло, отидете на някое живописно място и наблюдавайте
раждането на новия ден. Прекрасно е човек да се наслади на
подобна гледка в компанията на любимо същество.
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46. Доставете си взаимно удоволствие в СПА център. Създайте
предразполагаща към релакс обстановка – свещи, аромати, цветя във
водата. Поднесете шампанско и посипани с шоколад и ягоди и се
наслаждавайте един на друг.
47. Създайте любовни купончета, които да връчите на половинката
си, като срещу всяко от тях напишете какво ще получи тя, ако го
използва. Например:
„Този купон осигурява на притежателя си масаж на лявото краче.
Да се използва преди 27.05.2010 г.”
Направете много такива с предстоящи, по-нататъшни дати, за да покажете
на любимата си, че връзката ви има дълготрайно бъдеще.
48. В гореща лятна нощ си направете пикник на открито. Занесете си
вкусни неща за хапване и бутилка шампанско. Допринесете за
романтиката, като легнете един до друг гушнати и се взирате в
звездите.
49. Следващият път, когато вали силно, излезте заедно на разходка.
Забравете за чадърите и дъждобраните, забавлявайте се, като тичате
под дъжда и прескачате локвите. В даден момент вдигнете
половинката си, завъртете я и я целунете. Когато се приберете вкъщи,
вземете заедно горещ душ, после се настанете на топло пред камината с
питиета в ръце.
50. Организирайте й нещо необичайно като летене с парашут или
скок с бънджи.

51. Когато половинката ви
стои пред бюрото или на
масата, изненадайте я в
гръб, като започнете да й правите
нежен масаж. Като привършите, я
дарете с целувка по бузата.
52. Изпратете съобщение до
някой вестник или списание,
които приятелката ви чете
редовно. Съобщението да съдържа
примерно следния текст:
„Скъпа, Симона,
С теб всеки ден ми е като Свети Валентин.
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Благодаря ти, че си с мен.
С обич: Димитър”.
53. Купете книга, към която и вие, и половинката ви имате интерес.
Всяка вечер се редувайте и прочитайте по една глава. Това е чудесен
заместител на телевизора и приятно взаимно занимание.
54. Докато половинката ви е във ваната или под душа, нагрейте
хубаво една кърпа и я обвийте с нея, когато излезе.
55. Направете фотокопие на дланта си и го изпратете на половинката
си със съобщението: „Искаш ли да се подържим за ръце?”.

56. Следващия път, когато поръчвате пица за вас и половинката ви,
помолете да ви я изрежат във формата на сърце.

57. Купете кутия от любимите бонбони на половинката ви, отворете я
леко и припъхнете любовно съобщение вътре. После затворете
кутийката и я подарете на любимата си.
58. Наемете си едно от онези двойни колелета и го споделете с
половинката си. В края на колоезденето можете да си направите
пикник в някой парк.
59. Ако пътувате някъде сам по работа, документирайте
преживяванията си през един от дните по следния начин:
„Ден от живота на Петър
8:00 – Събудих се с мисълта за теб. Щеше ми се да си гушната в мен. Подобре да се стягам за работа.
9:00 – В автобуса съм. Претъпкано е. Всички изглеждат омърлушени. Липсва
ми усмивката ти.
10:00 – Тъкмо организирах нещата, които трябва да свърша. Очертава се
напрегнат ден.
11:00 – В момента съм по средата на изключително отегчителна среща.
Трудно ми е да се съсредоточа, мисля за красивите ти очи.
…
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19:00 – За щастие денят приключи. Броя времето, което остава, докато те
видя отново”.
Изпратете това като писмо до половинката си. По този начин ще й покажете
колко често мислите за нея и колко специална е за вас.
60. Разберете коя е била любимата й книжка като малка. Намерете
нейно копие и й почетете преди лягане.

61. Започнете да пишете имейл история с половинката си.
Стартирайте пръв с нещо такова:
„Глава I:
Това е историята на Деница и Тодор, които се запознаха на парти в един
приятен летен следобед”.
Имейлът може да продължи, като разказвате по-нататъшните събития в
реалния им облик или прибавите доза творчество. Завършете го,
написвайки:
„А сега Глава II зависи от теб…”.

- 13 -

101 любовни идеи

©

Виолета Станева

62. Използвайте климатичните условия, за да се забавлявате. В
някой ветровит ден вземете хвърчило и изведете половинка си
навън. Ще видите колко забавно може да бъде това.
63. Предложете на половинката си да си направите авантюристична
вечеря. Това ще стане, като тръгнете по улицата и накарате
любимата си да избере число от 1 до 30, а след това пускате обратен
брояч. Да речем, че половинката ви е избрала числото 25. След като
минат 25 минути, се огледайте за най-близкото място, където бихте могли да
вечеряте. Това е забавен начин да откриете нови и приятни места за
хапване.
64. С половинката ви сте решили да пътувате някъде. Заредете
фотоапарата и застанете пред вратата на къщата. Когато
половинката ви се появи, започнете да й правите трескава фотосесия
и да я бомбардирате с въпроси, подобно на папарак. Освен, че е
забавно, в крайна сметка ще ви останат много весели кадри за спомен.
65. Ако партньорката ви боледува, освободете деня си от
ангажименти и го посветете на нея. Занесете й някой хубав филм,
направете й супа, завивайте я и най-важното – просто бъдете до нея.
66. Попитайте половинката си за нещата, които винаги е искала да
направи. Запишете си ги, за да може в даден момент да осъществите
някое от тях. Например, ако тя винаги е искала да язди кон,
намерете време й начин да осъществите това нейно желание.
67. Направете си специална кино вечер вкъщи. Вземете няколко
хубави филма, гарнирайте ги с пуканки и някакво любимо питие.
68. Заведете половинката си на открито кино. Вземете си нещо
приятно за хапване и нещо освежаващо за пийване, гушнете я, и се
наслаждавайте на филма.
69. Направете половинката си звезда за един ден. Вземете някоя
качествена нейна снимка и корица от известно списание. Занесете ги
да ги сканират и да добавят надпис: „10-те най-красиви жени за
2009 г.”. След като е готово, прикрепете корицата към истинско списание и
го занесете в близката книжарница, като помолите продавача да го сложи на
витрината. После заведете приятелката си там, за да се натъкне на своята
корица.
70. Напълнете багажника на колата си с балони от хелий и голямо
плюшено сърце с надпис: „Обичам те!”. Заведете половинката си на
някое романтично място - най-добре някъде високо с красива гледка.
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Като слезете от колата, помолете половинката си да отвори багажника, уж за да извади якето ви. Когато го направи, за нейна изненада, балоните ще
полетят нагоре и посланието ви ще се разкрие пред очите й.

71. Пригответе специален подарък, като в някоя печатница поръчате
две тениски, всяка от които притежава половинка на сърце с половин
надпис така, че, когато сте един до друг, да съставят едно цяло.
Получава се така:
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72. Горещ летен ден. Разхладете се и се забавлявайте взаимно, като
вземете два водни пистолета и си устроите малко екшън на плажа.
73. Споделете храната си с половинката си. Някоя вечер, когато сте
навън и хапвате, поднесете прибора си към нея с думите: „Наистина
трябва да опиташ това!”. Това е страхотен начин да се почувствате
по-близки.
74. Направете й комплимент в компанията на други хора. Кажете
нещо мило за външния й вид или за кулинарните й способности,
докато държите ръката й.
75. Изберете ден, в който и двамата сте лишени от всякакви
ангажименти. Започнете със закуска, разходете се някъде, идете да
пазарувате, заведете я на място, където се чувства добре. Може да
завършите с романтична вечеря.
76. Подарете й ваучер за някаква процедура в козметичен салон и
прикрепете картичка: „Специално отношение за специален човек”.

77. Половинката ви има от нужда от нещо в магазина, например
мляко. Отидете да го вземете, като го направите да изглежда велико
премеждие. Кажете нещо от рода на: „Беше тежко изпитание, едва
пребродих снега и преборих вълците, но успях!”. След това дайте на
половинката си голяма мечешка прегръдка.
78. Изпратете на половинката си благодарствена бележка, подобна
на:
„Скъпа, Мая
Благодаря ти, че ми помогна да пребоядисам стените.
Оценявам помощта ти, това значи много за мен!
Алекс.”
79. Ако имате деца, оставете ги при някоя баба или дядо за един ден.
Нека петък вечер да е изцяло на ваше разположение така, че с
половинката си да правите нещата, които отдавна ви се е искало, но
не сте имали свободно време.
80. Поднесете на половинката си магическа кутия за подаръци и
всеки месец слагайте в нея някаква мъничка изненада.
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81. Ако половинката ви има някакво хоби, вземете й нещо, което ще
й влезе в употреба, докато се занимава с любимата си дейност.

82. Посетете маскен бал, като предварително изпратите покана на
половинката си да ви чака на дадено място в определен час.
Маскирайте се добре и когато я видите там, не казвайте и думичка.
Просто вземете ръката й и я отведете към дансинга.
83. По средата на седмицата предупредете половинката ви да се
подготви с малко багаж, защото ще я водите някъде през уикенда. Не
й казвайте къде. Когато дойде моментът, я заведете на някое хубаво,
романтично място.
84. Както си стоите някоя вечер заедно вкъщи, вземете два листа и
химикалка и нека всеки от вас напише как вижда нещата след една
година. После си покажете един на друг кой какво е предсказал и си
поговорете за това.
85. Измислете специално обръщение към вашата половинка. Нещо,
което ще си е само между вас двамата.
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86. Ако сте музикален, посветете песен на вашата половинка.
Запишете я на диск, като за обложка му сложите ваша обща снимка.
После го опаковайте й зарадвайте вашето момиче с един наистина
романтичен жест.
87. Заведете половинката си на вечеря, чието местоположение да е
уникално и изненадващо. Предварително можете да занесете маса на
някое възвишение с гледка към града.
88. Предизвикайте я на бой с възглавници. Вземете две, пълни с
пера, и пробийте малки дупчици в тях. След което издебнете
подходящия момент и атакувайте половинката си.
89. Заведете половинката си на къмпинг. Разпънете палатка,
запалете огън, изпечете си нещо вкусно. Това е хубав начин да
прекарате приятно време на открито, сред чист въздух и
спокойствие.
90. Изненадайте половинката ви следващия път, когато реши да
пусне компютъра си. Изберете най-хубавата ваша обща снимка и я
сложете като уолпейпър. Това ще накара любимата ви да се усмихне.
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91. Ако имате заложби в рисуването, предложете на половинката си
да ви позира. Вложете целия си творчески усет в произведението си.
92. Заведете половинката си на някакъв фестивал, в зависимост от
предпочитанията й.
93. Направете си капсула на времето. Запечатайте с камера
настоящия момент. Започнете видеото, като двамата стоите на
дивана, и го представяте по следния начин:
„Днес е 24.03.2010. Решихме да заснемем този ден, за да го гледаме след
време”.
После нека всеки от вас застане сам пред камерата и да сподели как се
чувства с другия и какво изпитва към него. След месеци или години го
изгледайте заедно.
94. Ако сте на подходящо място, с подходящи климатични условия направете си нощно къпане.
95. Това е един чудесен вариант за изненада, ако имате връзка от
разстояние. Изисква по-голяма организация, но ако успеете да я
осъществите, вашата половинка никога няма да забрави тази
изненада.
Да речем, че с половинката ви сте свикнали всеки ден да се чувате по едно и
също време. Пропътувайте разстоянието до нея, застанете пред вратата й и в
уреченото време й звъннете по телефона. Кажете на половинката си, че ви
липсва, че искате да я гушнете, и че възнамерявате да го направите точно
сега. След това почукайте на вратата.
96. Купете на половинката си златна рибка с картичка: „От всички
рибки в морето, само ти ми завладя сърцето!”.
97. Заведете я на разходка с колата рано сутрин или по залез.
Минете покрай възможно най-красивите места, като в добавка
пуснете диск с релаксираща музика. Дръжте ръката на половинката
си, докато карате.
98. В деня преди рождения ден на половинката ви, купете балони с
хелий, шарени лентички и цветя и ги скрийте някъде. На следващата
сутрин ги извадете и разпръснете в стаята, в която спи любимата ви.
Тя ще остане изненадана от цветното и весело събуждане.
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99. Прекарайте заедно спокоен следобед в някоя голяма библиотека,
където можете да пиете кафе и да релаксирате.
100. Ако можете да си го позволите, наемете спортна кола. Отидете
да вземете половинката си, за да се повозите, и й подарете бял
кашмирен шал, който ще се развява, докато карате по крайбрежието.
101. Сервирайте на половинката си закуска в леглото. Може да
пробвате някое от следните неща: яйца във формата на сърчица,
френски тост, зърнена закуска, портокалов фреш, палачинки с
конфитюр или каквото и да е друго, придружено с красиво цвете.

КРАЙ
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