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Ideální chlap je vysoký, tmavovlasý, tmavooký, s ostÅ™e Å™ezanými rysy. Ideální chlap je galantní. VÅ¾dycky nám nabídne rá
otevÅ™e dveÅ™e, povÄ›sí kabát, podsune Å¾idli a zaplatí úÄ•et. Ideální chlap má úÅ¾asný vkus a je romantik. Umí vybrat úÅ¾
&scaron;perk i uvaÅ™it romantickou veÄ•eÅ™i. Ideální chlap je dokonalý milenec .

Má velký "charakter", ví co a jak, a dokáÅ¾e to dÄ›lat dlouhé hodiny a hodiny aÅ¾ do rána...

Ideální chlap nás vezme na luxusní veÄ•eÅ™i nÄ›kam na francouzskou riviéru a pÅ™i západu slunce, svitu svíÄ•ek a pÅ™
výrazném aroma nejlep&scaron;ího francouzského vína nás poÅ¾ádá o ruku s prstenem, jaký svÄ›t nevidÄ›l. Ideální chlap
se neotáÄ•í za Å¾ádnou jinou Å¾enou neÅ¾ za námi.
Ideální chlap neexistuje. Neexistuje proto, aby nám nemohl lézt na
nervy, abychom mu nemusely prát, vaÅ™it a Å¾ehlit. PrávÄ› proto je tak ideální. Ale - nÄ›kdy se nám o nÄ›m zdá. Hladí nás
po vlasech, líbá na krk, ramena, rty. Pomalu nás svléká, nÄ›Å¾nÄ› se s námi miluje, Å™íká sladké nesmysly a pak se
rozplyne....

. . krásný pokoukání, co? - milé kudlanky :-))) tak, teÄ• se probuÄ•te - a hurá do reality v&scaron;edního Å¾ivota: VÍTE VY
VÅ®BEC, JAKÁ MÁ SPRÁVNÁ Å½ENSKÁ BÝT?

KdyÅ¾ jsi tlustá
KdyÅ¾ jsi hubená

- má&scaron; zhubnout
- není tÄ› za co chytit

KdyÅ¾ jsi &scaron;karedá
KdyÅ¾ jsi pÄ›kná

- poniÅ¾ují tÄ›
- mají dvojsmyslné poznámky

KdyÅ¾ jsi mladá
KdyÅ¾ má&scaron; praxi

- má&scaron; mít praxi
- má&scaron; být mladá

KdyÅ¾ se obleÄ•e&scaron; serióznÄ›
KdyÅ¾ se obleÄ•e&scaron; pohodlnÄ›
KdyÅ¾ se obleÄ•e&scaron; vyzývavÄ›
KdyÅ¾ jsi &scaron;karedá
KdyÅ¾ jsi pÄ›kná
KdyÅ¾ jsi pÄ›kná a má&scaron; postavení
KdyÅ¾ pracuje&scaron; pÅ™esÄ•as

- jsi kariéristka
- neberou tÄ› váÅ¾nÄ›
- jsi &scaron;tÄ›tka
- má&scaron; smÅ¯lu, nejsi reprezentativní
- musí&scaron; být hloupá
- musela sis ho "odleÅ¾et"
- jsi &scaron;patná matka a nebere&scaron;
rodinu váÅ¾nÄ›

KdyÅ¾ nepracuje&scaron; pÅ™esÄ•as

KdyÅ¾ jsi mÄ›la v posteli více muÅ¾Å¯
KdyÅ¾ jsi v posteli více muÅ¾Å¯ nemÄ›la

- jsi neperspektivní pracovní síla a
nebere&scaron; práci váÅ¾nÄ›
- jsi &scaron;tÄ›tka
- jsi nemocná, frigidní, divná
anebo lesba
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pÅ™eju hezký den, d@niela :-)))
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