wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiona i nazwiska bohaterów
Walentynkowa Instrukcja Obs³ugi Anny Malinowskiej
Rozstrzygniêcie konkursu par.
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Ju¿ za kilka dni Walentynki! Z okazji œwiêta zakochanych nasza redakcja zorganizowa³
a konkurs. Wszyscy zakochani czytelnicy naszej gazety mogli przes³aæ nam SMS-y z imieniem
swoim i swojej ukochanej. Spoœród wszystkich SMS-ów redakcyjny komputer wylosowa³ jeden.
Dla zwyciêskiej pary, Jana Kowalskiego i Anny Malinowskiej mamy walentynkow¹ niespodziankê
Instrukcjê Obs³ugi Anny Malinowskiej.
1. Janie Kowalski przytulaj swoja ukochan¹, Anna bardzo to lubi. Przytulaj, gdy masz do tego
powód, ale i przytulaj zupe³nie bez powodu. Podstawowa zasada, któr¹ musisz sobie przyswoiæ
to: bliskoœci nigdy za du¿o.
2. Przynajmniej raz w tygodniu b¹dŸ mê¿czyzn¹ i zrób swojej ukochanej œniadanie do ³ó¿ka.
Ukochana, obdarowana takim piêknie podanym œniadaniem na pewno siê odwzajemni.
3. Wyra¿aj siê dobrze o jej mamie. Dowcipy o z³ych teœciowych zostaw na potkanie z
kumplami, którzy podzielaj¹ Twój punkt widzenia. Gdy jesteœ ze swoj¹ ukochan¹ Ann¹ nie mów
Ÿle o jej mamusi. Jeœli potencjalny materia³ na teœciow¹ jest okropny, zaciœnij zêby i przemilcz to.
4. Jeœli Twoja ukochana przyty³a 2 kilogramy i informuje Ciê o tym, udaj zdziwionego, na³ó¿
okulary i przypatrz siê jej uwa¿nie. Po obserwacjach oczywiœcie powiedz, ¿e nie widzisz
absolutnie ¿adnej ró¿nicy, Anna nadal jest bogini¹ seksu. Jeœli przytyje powy¿ej 10 kilogramów
powinieneœ interweniowaæ.
5. Nie zadawaj ukochanej g³upich pytañ, typu: Dlaczego drugi raz w ci¹gu dnia malujesz
paznokcie? Po co ci trzecia bluzka w kolorze czerwonym? Tego typu pytania irytuj¹ Twoj¹
ukochan¹ i mog¹ sprawiæ, ¿e zmalejesz w jej oczach. A tego byœ przecie¿ nie chcia³.
6. Kolejna porada, œciœle zwi¹zana z t¹ poprzedni¹. Nie tylko nie zadawaj Annie g³upich pytañ
o to, czy potrzebna jej nowa bluzka, ale wybierz siê z ni¹ na zakupy i kup jej tê trzeci¹ bluzkê w tym
samym kolorze. Niech wie, ¿e akceptujesz j¹ tak¹, jak¹ jest. I niech siê cieszy z nowej bluzki.
7. Radoœæ ukochanej z nowej szmatki nie bêdzie trwa³a wiecznie. Aby Twoja kobieta by³a
szczêœliwa regularnie j¹ gdzieœ zabieraj. Do kina, teatru, na spacer czy romantyczn¹ kolacjê.
Niech Anna widzi, ¿e siê starasz, niech wie, ¿e Ci na niej zale¿y.
8. Uwa¿nie s³uchaj tego, co mówi do Ciebie ukochana. Jeœli powie, ¿e na pi¹tek zapisa³a siê
do fryzjerki, zapisz to sobie Janie, ¿ebyœ nie zapomnia³. Gdy w pi¹tek Anna wróci z zak³adu
fryzjerskiego z now¹ fryzur¹, której zapewne nie zauwa¿ysz, powiesz jej: kochanie, jak¹ masz
piêkn¹ fryzurê. Gdybyœ nie zapisa³, to byœ nie zapamiêta³. A kobiety uwielbiaj¹, gdy zauwa¿a siê
takie szczególiki.
9. P³eæ piêkna , jak powszechnie wiadomo, nie zawsze wie, gdzie jest strona prawa, a gdzie
lewa. Twoja Anna te¿ nie wie i nic na to nie poradzi. Kochaj j¹ i nigdy nie denerwuj siê, gdy Twoja
kobieta idzie w lewo, choæ mia³a iœæ na prawo. Nie krzycz na ni¹ podczas jazdy samochodem,
nawet wówczas, gdy Anna jako Twój pilot i operator mapy wyprowadzi³a was na manowce.
Drogi Janie Kowalski, jeœli zastosujesz siê do Walentynkowej Instrukcji Obs³ugi Anny
Malinowskiej mo¿esz mieæ pewnoœæ, ¿e Twoje notowania wzrosn¹ u ukochanej kobiety. Mamy
nadziejê, ¿e opracowana przez redakcyjnych specjalistów instrukcja do czegoœ Ci siê przyda.
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

