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Wstęp 
 
 
 
Wręczanie prezentów swojej ukochanej to jeden ze spo-
sobów, aby wyrazić miłość, szczęście, zadowolenie, 
wdzięczność. Dzięki różnego rodzaju podarunkom mo-
żemy wzmocnić nasze relacje z kimś, kogo kochamy. 
Chcielibyśmy, aby nasz prezent był jedyny w swoim ro-
dzaju i maksymalnie uszczęśliwił obdarowaną osobę. W 
związku z tym, przed każdą zbliżającą się okazją, kilka 
razy w roku, zadajemy sobie w kółko te same pytania. 
Co tym razem powinienem kupić? Jak mógłbym ją za-
skoczyć? Często jednak tracimy tylko swój czas, nie 
znajdując satysfakcjonującej odpowiedzi. 
 
Najczęściej zdarza się, że z wyborem podarunku czeka-
my do ostatniej chwili. Wiadomo jednak, że pośpiech 
jest złym doradcą. W efekcie marnujemy swoje pienią-
dze, kupując prezent, który nie jest w żaden sposób wy-
jątkowy. Zostaje on szybko zapomniany lub trafia na 
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dno pudła przygnieciony innymi nieudanymi poda-
runkami. 
 
Wybór odpowiedniego prezentu dla kobiety to zadanie, 
które spędza sen z powiek wielu mężczyznom. Tak na-
prawdę nie jest to takie trudne. Nie musisz znać czarnej 
magii, aby zaskoczyć swoją ukochaną niesamowitym 
podarunkiem. Wystarczy odrobina chęci i kreatywnego 
myślenia, aby sprawić jej niespodziankę, której nie za-
pomni do końca życia. 
 
Książka, którą czytasz, skierowana jest do wszystkich 
tych, którzy chcą raz na zawsze pozbyć się problemów, 
frustracji i zakłopotania podczas prób obdarowywania 
swojej drugiej połówki. Przedstawię Ci w niej zasady 
wyboru idealnego prezentu oraz wiele cennych wskazó-
wek związanych ze sztuką dawania. Oprócz tego znaj-
dziesz mnóstwo ciekawych pomysłów na zaskoczenie 
swojej ukochanej bez względu na okazję. Dzięki zapo-
znaniu się z nimi, rozwiniesz swoją wyobraźnię i kre-
atywność.  
 
Z tą książką niejednokrotnie będziesz sprawiał ogrom-
ną przyjemność kobiecie, którą kochasz. Uświadomisz 
sobie, na jak wiele sposobów możesz ją obdarować. W 
wyniku tego Wasz związek znajdzie się na zupełnie no-
wym poziomie. Zagości w nim wiele pozytywnych emo-
cji, szczerych uśmiechów oraz wspaniałych wspomnień. 
Wyrwij swoją ukochaną z szarości codziennego życia i 
stań się w jej oczach jeszcze bardziej atrakcyjnym męż-
czyzną. 
 
 
Przyjemnej lektury! 
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I. Zasady obdarowywania kobiet 
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Na początku chciałbym przedstawić Ci kilka ważnych 
kwestii związanych z obdarowywaniem kobiet. Odpo-
wiem tutaj na najważniejsze pytania, które pomogą Ci 
zrozumieć wiele istotnych spraw. Zapoznaj się z odpo-
wiedziami, abyś mógł wręczać trafione podarunki, we 
właściwym czasie i w odpowiedni sposób. Połączenie 
tych trzech czynników jest gwarancją na to, że Twój 
prezent będzie w stanie sprawić ogromną radość i na 
zawsze pozostanie w jej pamięci, a o to właśnie chodzi.  
 
 
Kiedy zacząć wręczać prezenty kobiecie? 
 
Nigdy nie dawaj prezentów zbyt wcześnie. Powoduje to 
tak naprawdę odwrotny skutek niż zapewne oczekujesz 
– obniżenie zainteresowania Twoją osobą. Wiele męż-
czyzn popełnia ten błąd bardzo często. Wręczają oni 
prezenty nowo poznanej kobiecie myśląc, że dzięki te-
mu ich polubi. Pokazują tym, że chcą ją przekupić. W 
wyniku takiego działania mogą stracić jej zainteresowa-
nie. W ten sposób wywierasz na kobiecie presję oraz 
strach przed zobowiązaniami. Być może ona jeszcze nie 
będzie czuła potrzeby, aby cokolwiek Ci dawać.  
 
Gdy wręczysz prezent na początku znajomości, kobieta 
równie dobrze może uznać, że chcesz się podlizać i 
nadrobić w ten sposób braki w swojej osobowości. Ona 
chce Cię za to, kim jesteś, a nie za to, co jej możesz 
kupić. 
 
Na początku jedyne, czym możesz ją obdarować to 
drobne, niezobowiązujące gesty. Kup lizaka, podczas 
gdy będziecie przechodzić obok sklepu, poproś ją o za-
mknięcie oczu i umieść go w jej ustach. Zerwij kwiatka i 
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7. Ukryta wiadomość 
 
 
Jeśli Twoja dziewczyna jest zagorzałą czytelniczką ksią-
żek fantasy, kryminałów, horrorów czy romansów 
świetnym pomysłem na prezent dla niej będzie jedna z 
najnowszych pozycji jej ulubionego gatunku. Upewnij 
się tylko, że jeszcze jej nie kupiła. Co możesz zrobić, 
aby był to jedyny egzemplarz na rynku? Wystarczy, że 
w środku ukryjesz zaszyfrowaną informację od Ciebie. 
 
W kilku miejscach podkreśl poszczególne litery w roz-
rzuconych po całej stronie wyrazach. Zrób to w ten 
sposób, aby odczytane w kolejności utworzyły wiado-
mość. Może to wyglądać w poniższy sposób.  
 

k o c h a m c i ę m ó j k w i a t u s z k u 
 
Podkreślenia powinny ją na tyle zaciekawić, że sama 
spisze litery, aby odczytać Twój przekaz. Gdy to zrobi 
czeka ją miła niespodzianka. Nie wiem jak długo zdoła 
się powstrzymać zanim przerwie lekturę i rzuci Ci się 
na szyję.  
 
Do książki możesz dołączyć własnoręcznie wykonaną 
zakładkę. Wykonanie jej zajmie Ci kilkanaście minut, a 
podniesie jeszcze bardziej wartość Twojego upominku. 
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11. Miłosny Rebus 
 
 
Ten pomysł pozwoli ją zaskoczyć w łatwy i szybki 
sposób. Będzie wymagał od niej również trochę wysiłku 
intelektualnego. Co mam na myśli? Miłosny rebus. 
 
Dam Ci konkretny przykład jak możesz go 
przygotować, jednak nie chciałbym, aby to była jedyna 
możliwość, którą wykorzystasz. Wymyśl również kilka 
swoich alternatyw. Jak się zabrać do jego 
przygotowania? 
 
Kup czekoladę, różę, ciastko. Połóż je na stole w takiej 
kolejności jak wymieniłem. Pod czekoladą umieść napis 
CZE   LADA, między czekoladą, a różą napisz 
spółgłoskę CH, pod różą umieść przekreślone litery 
RÓŻ, między różą a ciastkiem dodaj literkę M, pod 
ciastkiem niech znajdują się przekreślone litery ASTKO, 
natomiast na samym końcu umieść literę Ę. Po 
rozwiązaniu rebusu Twoja ukochana otrzyma napis 
„KOCHAM CIĘ”.  
 
Być może nie będzie to trudna zagadka, ale sam fakt, że 
się postarałeś, aby coś takiego przygotować niezwykle 
miło ją zaskoczy. Wymyśl inny rebus, jeśli chcesz. 
Możliwości jest nieskończenie wiele. Wystarczy, że się 
chwilę zastanowisz. 
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12. Pięć zmysłów 
 
 
Dlaczego by nie wręczyć Twojej kobiecie prezentu, któ-
ry sprawiłby radość wszystkim jej zmysłom? Pokaże Ci 
jak przygotować taki podarunek. 
 
Aby jej zmysł węchu został zaspokojony wręcz jej różę, 
bukiet kwiatów, pachnące mydełko lub perfumy. Cze-
koladki, ciasteczka, szampan lub wino zadowolą jej 
zmysł smaku. Kup olejek lub gąbkę do masażu, aby 
wpłynąć na jej zmysł dotyku. Wasze zdjęcie w ozdobnej 
ramce lub książka będzie podarunkiem dla jej wzroku. 
Natomiast, aby sprawić radość jej zmysłowi słuchu, 
wręcz jej płytę z ulubionym wykonawcą lub nagraj coś 
specjalnie dla niej.  
 
Prezenty dla poszczególnych zmysłów dobierz w zależ-
ności od budżetu, którym dysponujesz. Masz mnóstwo 
możliwości. Nie ograniczaj się do podanych wyżej przy-
kładów. Zastanów się nad tym, co maksymalnie uszczę-
śliwiłoby poszczególne zmysły Twojej ukochanej.  Do 
każdego prezentu dołącz krótką notatkę z informacją, 
któremu zmysłowi go dedykujesz.  
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27. Czas na show 
 
 
Ten prezent z pewnością ucieszy Twoją dziewczynę, 
szczególnie, gdy należy do fanek spędzania wolnego 
czasu przy dobrym filmie. Jeśli Ci się poszczęści, to 
podzieli się tym upominkiem również z Tobą.  
 
Skompletuj dla niej zestaw, który pozwoli jej zrobić so-
bie mały seans filmowy. Potrzebujesz kupić kilka rze-
czy. 
 

 Romantyczny film lub filmy 
 Miskę na popcorn 
 Słoik z popcornem 
 Chipsy 
 Paczkę orzeszków 
 Słodycze filmowe (M&M’sy, Skittles’y)  
 Szampana 

 
Kup miskę na popcorn na tyle dużą, aby zmieściły się 
do niej wszystkie elementy Twojego prezentu. Owiń ją 
papierem ozdobnym, aby nie widać było zawartości. 
Następnie zawiń całość celofanem i zwiąż rafią lub ja-
kąś wstążką. Przyklej na wszystkim kartkę z napisem 
„Wyjątkowe Show dla Wyjątkowej Kasi”. 
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37. Chili i wanilia 
 
 
Dzięki temu podarunkowi w ciekawy sposób poinfor-
mujesz swoją ukochaną, co sobie o niej myślisz. W do-
datku obdarujesz ją kilkoma ciekawymi drobiazgami, 
które będzie mogła na różne sposoby wykorzystać. 
 
Przygotuj duży kosz wiklinowy, w którym umieścisz 
prezenty oraz celofan, rafię, suszone kwiaty, pocięty 
papier do ozdobienia kosza. Następnie zdobądź kilka 
podarunków, które będziesz mógł utożsamić ze swoją 
ukochaną. Na każdym z nich napisz, dlaczego właśnie 
wybrałeś ten podarunek. Spójrz na poniższy przykład. 
 
Jesteś jak… 
 
Kawa Aromatyczna, gorąca i mocno 
 pobudzająca 
 
Szal jedwabny Naturalna i niezwykle miła  
 
Woda mineralna Nie mogę bez Ciebie żyć 
 
Papryczka chili Kryjesz w sobie niezwykłą moc 
 
Paczka ciastek Niezłe z Ciebie jest ciasteczko 
 
Ogień świeczki Zawsze potrafisz mnie rozgrzać 
 
Płatki róż Piękna i delikatna 
 
Magnes na lodówkę Przyciągasz mnie jak magnes 
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Zimne ognie Wystrzałowa  
Wanilia Kusząca i nieziemsko apetyczna 
 
Czekolada Z każdym kawałkiem nabieram
 ochoty na kolejny 
 
Ciepłe lody Przepyszna 
 
Duże zielone jabłko Niezwykle soczysta 
 
Maskotka tygrysa Masz w sobie dzikość i grację  
 tygrysicy 
 
 
Opisz każdy z podarunków, a na koszu umieścić napis 
w stylu „Jesteś jak…”. Ewentualnie przygotuj kartkę, w 
której wytłumaczysz, dlaczego akurat wybrałeś takie 
podarunki. Jeśli wręczysz coś takiego, zrobisz jej świet-
ny prezent, który sprawi wiele radości na bardzo długo. 
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IV. Sztuka wręczania kwiatów 
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W tej krótkiej publikacji przedstawię Ci kilka 
unikatowych i niespotykanych sposobów, aby 
obdarować kobietę kwiatami. Są to pomysły, których 
prawdopodobnie się nie spodziewa.  
 
Gdy przeczytasz wszystko do samego końca poczujesz, 
że masz w swoim rękawie niejednego asa. Twój arsenał 
zostanie wzbogacony o kilka naprawdę potężnych 
narzędzi.  
 
Jeden za drugim 
 
Znasz jakąś kobietę, która nie cieszy się na widok 
kwiatów? To świetny pomysł na obdarowanie Twojej 
ukochanej bez względu na okazję. W tym przykładzie 
zdradzę Ci sposób, aby kwiaty, które wręczysz 
pozostały na długo w jej pamięci.  
 
Abyś mógł maksymalnie zaskoczyć swoją kobietę do-
starcz kwiaty do jej miejsca pracy lub mieszkania. Tak 
zaplanuj dostawę, aby co godzinę otrzymywała po 
jednej sztuce. Do każdej z nich dołącz krótką 
wiadomość. Dostarczenie kwiatów do pracy jest o tyle 
ciekawsze, że Twoja kobieta dostaje je przy kolegach i 
koleżankach. W wyniku tego, oprócz kwiatów 
otrzymuje również zainteresowanie wszystkich wokoło 
i mnóstwo ciepłych komentarzy. Cała sytuacja 
dostarcza jej jeszcze więcej pozytywnych emocji. 
Wyobrażasz sobie jej minę, gdy co godzinę dostaje od 
Ciebie róże? 
 
Zamów taką usługę w poczcie kwiatowej, skorzystaj z 
usług najbliższej kwiaciarni, lub poproś znajomego o 
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przysługę. Taki prezent zrobiony bez okazji będzie dla 
niej jeszcze większym zaskoczeniem.  
 
W załączonych wiadomościach umieść kilka ciepłych 
słów. Ewentualnie z każdym kwiatem dostarcz jej jedno 
słowo, wykorzystując poniższy przykład. 
 
1 kwiat – Kocham, 2 kwiat – Cię, 3 kwiat – mój, 4 kwiat 
– Kwiatuszku, 5 kwiat – bardzo, 6 kwiat – bardzo, 7 
kwiat - bardzo!  
 
 
W miejscu publicznym 
 
W dniu urodzin swojej ukochanej przygotuj tuzin róż. 
Następnie umów się z nią w jakimś publicznym 
miejscu. Niech czeka na Ciebie przy fontannie, na rogu 
ulicy lub przed wejściem do wskazanej przez Ciebie 
restauracji. Mógłbyś jej po prostu wręczyć kwiaty 
osobiście. Jednak chciałbym zaproponować Ci zrobienie 
czegoś, czego nie będzie się spodziewać. 
 
Podczas, gdy Twoja kobieta będzie oczekiwać na 
spotkanie z Tobą, poproś przechodzących mężczyzn, 
aby wręczyli Twojej dziewczynie jedną z róż, które 
kupiłeś i życzyli jej wszystkiego najlepszego z okazji 
urodzin. Zrób to w takim miejscu, aby łatwo było 
wytłumaczyć przechodzącym osobom, gdzie znajduje 
się Twoja ukochana. Wybierz takie miejsce, aby Cię nie 
zauważyła. Jedną z róż może dostarczyć mały chłopiec 
przechodzący obok Ciebie z rodzicami. Ostatnią, 
dwunastą różę dostarcz osobiście. Poprzez wręczenie jej 
kwiatów w ten sposób sprawisz, że będą to jedne z 
najwspanialszych urodzin w jej życiu. 
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Kwiaty We Włosach 
 
Pół godziny przed spotkaniem napisz do dziewczyny, 
że masz dla niej niespodziankę. Udaj się do sklepu z 
biżuterią dla kobiet i kup jej kwiatek, który można 
wpiąć we włosy lub przypiąć do żakietu lub bluzki. Po 
drodze wstąp do perfumerii i spryskaj go wodą różaną. 
 
Gdy spotkasz się z kobietą, poproś o zamknięcie oczu i 
wepnij jej ten kwiat we włosy, lub przypnij do ubrania. 
Taki mały gest bardzo ją rozbawi i cała Wasza randka 
będzie w niesamowitej atmosferze.  
 
Równie dobrze możesz udać się do kwiaciarni i wybrać 
prawdziwy kwiatek, który będzie nadawał się do 
umieszczenia w jej włosach. Wówczas oderwij łodygę, i 
wepnij kwiat swojej dziewczynie we włosy.. 
 
Jest to dużo lepsze rozwiązanie, gdy wychodzisz z 
kobietą na randkę do kina, restauracji lub na drinka. 
Gdybyś dał jej prawdziwą, tradycyjną różę ona 
musiałby nosić ten kwiat przez cały czas. Byłoby z nim 
więcej problemów niż pożytku.  
 
Jeśli chcesz dać swojej partnerce prawdziwy bukiet 
kwiatów zrób to wtedy, gdy przychodzisz do niej do 
domu, aby od razu umieściła go w wazonie. Najlepiej 
zrób to bez okazji.  
 
 
Polne Kwiaty 
 
Za oknami wiosna lub lato? To jest świetna pora, aby 
wracając z pracy zboczyć trochę z drogi po to, aby 
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Bonusy 
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Wersja do druku 
 
 
 
 

 
 

 
1. Zapisz plik PDF na dysku. 
 
2. Otwórz plik PDF, który właśnie zapisałeś.  
 
3. Wydrukuj Miłosne Kupony na dobrej jakości papierze lub 

zleć usługę drukowania w punkcie ksero.  
 
4. Wybierz te kupony, które Ci odpowiadają i wytnij je.  
 
5. Umieść kupony w kopercie i wręcz je swojej dziewczynie 

jako dodatek do prezentu lub jako małą, przyjemną 
niespodziankę. 

 
6. Na ostatniej stronie znajdziesz puste kupony, które możesz 

wypełnić osobiście. 
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Miłosny Kupon 
 

Śniadanie do łóżka 
 

 

 
 
 

Miłosny Kupon 
 

Godzinny masaż całego ciała przy świecach i 
relaksującej muzyce 

 
 
 
 
 

Miłosny Kupon 
 

Film, który sama wybierzesz, szampan, truskawki w 
czekoladzie i bita śmietana 

 
 
 
 
 

Miłosny Kupon 
 

Romantyczna kolacja przy świecach i danie, którego 
jeszcze nie jadłaś przygotowane przeze mnie  
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Wersja do druku 
 
 
 

 
 

 
 
1. Zapisz plik PDF na dysku. 
 
2. Otwórz plik PDF, który właśnie zapisałeś.  
 
3. Wydrukuj Sexy Kupony na dobrej jakości papierze lub zleć 

usługę drukowania w punkcie ksero.  
 
4. Wybierz te kupony, które Ci odpowiadają, z którymi czujesz 

się komfortowo i wytnij je.  
 
5. Umieść kupony w kopercie i wręcz je swojej dziewczynie,  

gdy będziesz chciał zaproponować jej zrobienie czegoś, co 
doda pikanterii i zmysłowości do Waszych relacji.  

 
6. Na ostatniej stronie znajdziesz puste kupony, które 

możesz wypełnić osobiście.  
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Seksy Kupon 
 

Wypicie szampana lub słodkiego likieru - 
wprost z Twojego ciała! 

 
 
 
 
 

Seksy Kupon 
 

Spędzenie całego dnia wspólnie w łóżku – bez 
telewizji i telefonów 

 
 
 
 
 

Seksy Kupon 
 

Wieczorna przejażdżka samochodem i zrobienie 
czegoś niegrzecznego na tylnym siedzeniu 

 
 
 
 
 

Seksy Kupon 
 

Mój głos nagrany na Twoją sekretarkę opisujący 
wszystkie przyjemności, które Cię dziś czekają 

 
 


