
Як підкорити дівчину на першому побаченні?

      

Перше побачення — стрес для будь-якого хлопця, навіть дорослого. Дізнайся, як себе
вести, щоб справити враження справжнього чоловіка.

Хоч ти і серйозний хлопець, який не боїться місцевих хлопців з пивом у кіоску, бувають
ситуації, коли хвилюєшся. Це перше побачення. Якщо ти досвідчений пікапер і панянок у
тебе — хоч греблю гати, тоді все зрозуміло. Але якщо з’являється та, з якою хочеться не
спати, а прокидатися? Від присутності якої руки трусяться і нічого не можеш вдіяти з
собою? Mи допоможе тобі в цьому.

 Комедія

Пропозиції не в’яжуться і всі слова кудись розбіглися? Зводи її в кіно, на комедію. Сміх
завжди об’єднує. Ви і нахохочетесь, і зблизитеся. А ти знайдеш шикарний привід про
щось заговорити зі своєю героїнею. Вітаємо з успішним стартом.

Торкнися її руки

Хочеш її поцілувати, але не впевнений, чи бажає вона? Хитрий хід: торкнися її руки.
Якщо реакція позитивна — візьми її (руку звичайно ж). І не відпускай. Романтика. Тільки
старовина, постарайся робити це м’яко і ненав’язливо. Це ж перше побачення, а не
прелюдія сексу.

Її улюблена їжа

Дізнайся, що вона любить їсти. Скажи, що знаєш місце, де таку їжу готують найсмачніше.
Заінтригуй подругу. Якщо не знаєш, де це може бути — скажи, мовляв, секрет. Розбудиш
інтерес до себе, а тим часом дізнаєшся по знайомих, що, де, як і за скільки. Справа в
капелюсі. Звичайно ж, якщо це не філе чилійської риби сібас в Інтер-Континенталь.
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Розрахунок

Розрахуйся з офіціантом по дорозі в клозет. У підсумку тобі не доведеться переживати
цей незграбний момент, коли вона почне пропонувати свої гроші. Ну а якщо нормально
скинеш на чайові, вам ще й червону доріжку під ноги будуть слати. Це жарт. Але
персонал залишиться задоволений і проситимуть приходити ще. Як так можливо, якщо
ви навіть не розплатилися? Все просто — ти чарівник.

Маленька брехня

Скажи офіціантові, що у неї сьогодні день народження. Цим змусиш його бути уважним
до іменинниці. Мало того, що подруги тащаться від уваги, так, виходить, ти ще і веселун.
Якщо ж у панянки туго з почуттям гумору, все одно вам винесуть безкоштовний
подарунок від закладу — торт іменинниці.

Очі в очі

Дивись їй в очі. У межах розумного. Звичайно ж. Не пялься, немов голодна печерна
людина. Ненав’язливо, м’яко, але з іскрою. Даси їй зрозуміти, що ти — гравець не з
френд-зони і знаєш, чого прийшов. Та й очі, кажуть, дзеркало душі. Якщо в її дзеркалі
все гаразд, вона відповість тим же.

Тепло

Вирішив креативити і запросив панянку на пікнік, прогулятися вздовж води або
прокотитися на байках — візьми з собою щось тепле. Не важливо, ковдру, куртку або ще
що-небудь в цьому ж дусі. Якщо раптом ви затримаєтеся і стане холодно — у тебе є
тепло, яким готовий поділитися. Будь впевнений, подруги люблять таку продуманість в
дрібницях.

 2 / 3



Як підкорити дівчину на першому побаченні?

Лотерейку

Купуйте лотерейний квиток. Фішка не в тому, щоб виграти тонну зелені. Пофантазуйте,
що б ви купили на виграні гроші. Приємна розмова про мрії. До того ж, заповнюючи разом
квиточок, ви станете ближче один до одного. І не тільки тілами.

Позич

Коли побачення добігає кінця, а ти не можеш знайти привід зустрітися ще раз. Позич їй
щось. Допоможе раніше описана куртка або ковдра. Подрузі буде приємно розуміти, що
ти задоволений нею і хочеш зустрітися ще.

Танці

Коли ресторани нудні, загальна розмова все одно не в’яжеться, а бути з нею все одно
хочеться. Буває. Якщо нема про що говорити, може, є про що станцювати? Ви можете
подивитися на яке-небудь данс-паті. Там особливо і розмовляти-то не потрібно. Пий да
танцюй. Якщо вона любить галасливі місця і драйв — ти купив квиток на поїзд прямо до її
серця.
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