
Для тих, у кого в серці живе любов

День закоханих - улюблене свято тих, у кого в серці живе любов. Дівчата готують
подарунки ще задовго до 14 лютого. Що ж можна подарувати коханому на таке
романтичне свято?

      

Подарунки на День святого Валентина  не обов'язково купувати дорогі. У такий день
більше цінується любов, увага, ласка, ніж вартість подарунка. Недорогу річ у вигляді
романтичного сердечка потрібно оформити та піднести так, щоб в очах хлопця заграв
промінчик щастя.

  

Самим символічним і найдоступнішим подарунком коханому стане валентинка. Хлопцеві
можна купити унікальну листівку з освідченням в коханні або зробити красиве сердечко
своїми руками.

  

Талановиті дівчата можуть підготувати коханому пісню і привітати його особистим
виступом. Якщо немає голосу, якщо вірші не складаються, то можна кожну годину
відправляти хлопцеві SMS -повідомлення з ніжними словами. Можна написати безліч
записок і розкидати їх по видних місцях, а також заховати в кишені хлопця.

  

Якщо є складена деяка сума на подарунок коханому, то можна сходити в комп'ютерний
магазин. Більша частина хлопців не уявляють своє життя без комп'ютера, тому
подарунки пов'язані з ним будуть доречними.

  

Безпрограшний варіант - USB-флешка. Увагу необхідно звернути на розмір пам'яті
флешки - чим більша, тим більше буде радості. Не купуйте флешку у формі сердечка,
краще додайте романтичну листівку, а флешку підберіть в класичному чоловічому стилі.

  

Якщо хлопець плутається в проводах комп'ютерної миші, то зручна бездротова мишка
стане чудовим подарунком. Ваш коханий також оцінить мініатюрний пилосос для
клавіатури, компактний холодильник для охолодження баночки коли, стильні
комп'ютерні окуляри або настільний кондиціонер.
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Подарунок хлопцю на День святого Валентина  може бути і на спортивну тематику.
Підберіть гантелі або еспандер, футболку або шорти для занять, пристосування для
преса або турнік.

  

На День закоханих можна дарувати фактично все. Коханий буде радий отримати в
подарунок оригінальну обкладинку для паспорта або шкіряний ремінь, гаманець,
оригінальний брелок або стильну ключницю, запальничку або портсигар.

  

Якщо ваш хлопець студент, то доречно буде придбати йому хорошу ручку. Якщо він
любить подорожувати, то - складаний ніж, ліхтарик або компас. Якщо коханий має
автомобіль, то можна купити щось корисне для машини, наприклад, автомобільний
стакан та підставку для нього або ароматизатор повітря.

  

Незабутнього дня закоханих!!!
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