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ВОВЕД

Љубовта нè подигнува таму каде што припаѓаме... Љу-
бовта е поим со многу убавини... Љубовта е сè што ви 
треба... Подобро е да сте љубеле и да сте претрпеле за-
губа, отколку никогаш да не сте љубеле... и така натаму, 
и така натаму...
Кога станува збор за големото животно прашање: „Зош-
то сме тука?“, повеќето луѓе би одговориле: „За да биде-
ме среќни и исполнети”. Но, дури и за една современа 
девојка која е задоволна кога ја прави својата сопствена 
работа, состанувањето со некој чудесен може да го заб-
рза овој процес. Доколку сакате да се чувствувате подо-
бро, добрата љубовна врска може да придонесе повеќе од 
зголемувањето на платата, пријатниот летен одмор, или 
новите чевли. Но, со кого? Тоа е деликатниот дел. И каде 
може да го најдете оној што е за вас?
Поради целите на оваа книга, и заради вашата душев-
на состојба, би сакала да ви укажам дека постои нешто 
повеќе од „совршениот“ којшто некаде чека на вас. До-
стапниот избор на скапоцени, долгорочни партнери, не 
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е толку ограничен како што се наведува во сите оние 
љубовни новели. Ова не е некаков анти-романтизам, или 
наивен идеализам, туку здрава доза на реална математи-
ка. Постојат толку многу променливи големини кои тре-
ба да се земат предвид, така што би било будалесто да ì 
пристапите на романтичната игра без да бидете свесни за 
нив. Размислете за тоа. На пример, не само што секој има 
различни страни од својата личност, и чувствува дека го 
привлекуваат стотици луѓе со различен изглед, туку исто 
така - а дури и полошо - сите луѓе се менуваат како што 
стануваат постари. Па така, мојот прв совет е да преста-
нете да дигате паника.
Јас бев со несмасен тинејџер со кого првпат се бакнав, 
со поет од шесто одделение, со универзитетски одземач 
на невиност, со лажливец кој ми го скрши срцето, и со 
замислен интелектуалец. Бев заљубена во сите нив - ви-
стински и со цело срце - и со секој имав различни ка-
тастрофи при состанувањето, потопување на врската, и 
одлуки од типот направи или растури. Една изрека, која 
за жал е вистинита, вели дека вистинската љубов нико-
гаш не оди мазно. Но, за сите нас, на кои им преостанува 
некаква битка, сè е дозволено во љубовта и во војната, па 
затоа не чекајте. Почнете да привлекувате, да шармирате, 
да хипнотизирате и да шетате наоколу. На крајот на кра-
иштата - можете да се насмевнете со некоја пријателка, 
да бидете тешени од вашето семејство, или да добиете 
пофалба од вашите колеги - но ништо не може да се спо-
реди со крајно убав бакнеж од некој што ви се допаѓа, за 
навистина да се чувствувате фантастично.
Во текот на наредните десет поглавја, ќе настојувам да го 
кажам секој совет, катастрофа и успех, кои се наоѓаат во 
мојот мозок. Со ова не сакам да кажам дека јас сум не-
каква совршена кралица во однос на романтичните врски 
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- далеку од тоа, мене ме откачувале, сум имала двајца 
партнери во исто време, и така натаму - но со мала доза 
на совети, од пријатели, семејството, експерти и магази-
ни, јас преминував на другата страна... а дури и самата 
успеав да скршам неколку срца.
Единствената работа која ви ја ветувам е дека јас ќе ви 
помогнам да научите повеќе за себеси, со помош на ва-
шите контакти со другите луѓе: Кој ве прави среќен? Што 
сакате да правите за викендот? Дали се излежувате сами 
во креветот, или сакате да доживеете тектонски оргазам 
со некој џудо - експерт на врвот на Монт Еверест? Не би 
требало да отфрлите било каква опција, сè додека не ги 
испробате сите. Ако сте размислувале само за некое мом-
че од соседството, или населбата, момче кое ве понижува, 
размислете повторно. На современите девојки сè им е на 
дофат на раката - а мажите едноставно не го знаат тоа.
Значи, со среќа, изгледајте гламурозно и пуштете се во 
потрага по мажот кој прави да се чувствувате чудесно... 
а ако не ви успее, достапен ви е избор кој ќе ви помогне 
да го исполните времето. Животот е премногу кус за да 
бидете рамнодушни.



ПОГЛАВЈЕ 1

ЉУБОВТА Е БОЈНО ПОЛЕ

Во филмовите, љубовта е нешто кое едноставно ве 
наоѓа - во супермаркетот, на работа; Кејт Винслет 
ја најде на еден брод којшто потона. А додека во 

реалниот живот не е веројатно дека Леонардо ДиКаприо 
ќе ви побара да одите некаде под палубите, убавината на 
тоа е дека трајната љубов е таму некаде и чека на секого 
- вие само треба малку повеќе да се потрудите, тоа е сè. 
Кога љубовта удира, треба да знаете што да сторите. Како 
што велат девојките - извиднички, бидете подготвени. 
Бесцелно е да копнеете по мажот во канцеларијата ако се 
сопнувате и зборувате неповрзано секогаш кога тој доаѓа 
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кај апаратот за фотокопирање. Бесцелно е да зјапате пред 
McDonald’s секогаш кога на прозорот се појавува некој 
секси човек кој ги подготвува хамбургерите, а вие стра-
дате од неволен напад на високопарно зборување. Нема 
шанси, девојко. Љубовта е бојно поле и треба да се воору-
жите.

Нема повеќе осамени ноќи?

Дали навистина сте ги земале предвид последиците од 
сите овие ситнурии во врска со „набавувањето“ маж? 
Знам дека тревата секогаш може да биде позелена, па 
можеби копнеете за стабилност, сигурност, и за редов-
ниот секс, кои им се достапни на вашите посветени „се-
стри“ (посветени во смисла на романтични врски, а не на 
ментално ниво), но постојат многу работи кои ги прави 
девојката која не е во врска, а кои треба да бидат земени 
предвид пред да влезете во врска. Значи, запомнете дека 
девојките кои не се во врска можат:

♦ да јадат тостови секоја ноќ во неделата, без некој 
маж да им кажува дека им е потребна правилна исхрана;

♦ да „испуштаат гасови“ во креветот, без да ја на-
рушуваат својата женствена мистичност;

♦ да дојдат дома пијани и да повратат во купатило-
то без да ги види, слушне или да им држи лекции некој 
маж, кој посакува тој да го направил тоа што го направи-
ла таа;

♦ да ги трошат своите пари како ќе им текне;
♦ да издвојуваат време за своите пријатели/ки, на-

место да бидат учтиви со чудните пријатели на партне-
рот;

♦ да заборават на бричењето сè до почетокот на мај;
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♦ да бидат фантастични на работното место, без да 
направат некој маж да се чувствува инфериорно;

♦ да појдат кај мама кога таа не се чувствува добро;
♦ да не појдат кај неговата мајка кога нејзе не ì е 

добро;
♦ да резервираат одмор на Грчки острови, со един-

ствена намера да имаат безбеден секс со некој на плажа-
та;

♦ да гледаат репризи на Сексот и градот, без да чув-
ствуваат дека тоа е некаква споредна работа.

Значи, тоа го разрешивме. Оставете ја оваа книга, за-
што главни се оние девојки кои не се во врска. Или не е 
така? Во ред, на кратки патеки, можеби... но после некое 
време, возбудата од случајниот секс, од срамното пијано 
однесување во јавноста, од облекувањето а ла Spice Girls 
од 1996 година, и јадењето оброци од микро-бранова, ја 
губи својата (ограничена) привлечност. Јас имам срце, си 
велите себеси, можеби едноставно би требала да го упо-
требам.

Замореност од состанување

Значи, се состанувате пет, десет, петнаесет години? Сè 
уште сте сами? Да се биде на „сцената“ звучи гламурозно 
и забавно за оние кои имаат долги врски, но во реалноста 
тоа може да биде здодевно, монотоно, заморно, скапо и 
лошо за црниот дроб. Ако сакате да направите пауза, на-
правете. Симнете се од сцената и концентрирајте се кон 
себеси. Игнорирајте ја вашата мајка и нејзиното постојано 
кажување дека сака да стане баба. Ако сте депримирани 
во однос на романтичните врски, тогаш кој ќе се интере-
сира за вас? Земете здив и не грижете се дека нешто ќе 
пропуштите.
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Што е тоа што навистина, навистина го поса-
кувате?

Ако сакате да појдете во лов на мажи, пред да почнете да 
талкате по улиците во вашиот град, добро е да одлучите 
што вие посакувате. Ништо и никогаш не се случува она-
ка како што се надевате, но барем би требало да си поста-
вите некакви општи цели. Што барате? Дали се состану-
вате заради забава, заради иднината, или заради љубов? 
Дали сакате да најдете маж само зашто сите други ваши 
пријателки имаат? Дали вашите родители ви вршат при-
тисок да се средите? Дали домовите во областа каде жи-
веете се толку ужасно скапи, така што единствен начин за 
да имате свое катче е да се здружите со некој друг? Дали 
вие сте загрижена дека сте асексуална / лезбејка, и дека 
ова ви е ваша последна шанса да бидете „нормална?“ 
Дали во вашата гардероба неколку години се наоѓа не-
каков венчален фустан, кој ве „тера“ да влезете во брак? 
Каква и да е вашата причина, не е важно - ние живееме во 
либерално општество, и сè додека знаете што барате, тре-
ба да се вооружите против емотивна и физичка болка. Без 
да звучам негативно уште од самиот почеток, ајде да ре-
чеме дека ова е ограничување на штетата при љубовните 
врски.

Состанување после катастрофа

Ние веќе кажавме дека вистинската љубов никогаш не 
оди мазно. Па така, без сомневање, вие веќе сте биле емо-
тивно повредени во претходните љубовни врски. Без раз-
лика дали во тинејџерските години сте биле заљубени во 
некој постар кој не ви ја возвратил љубовта, без оглед дали 
сте им го расипувале сонот на вашите родители бидејќи 
сте оделе со неколку мажи во исто време, или сте имале 
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непомирливи разлики со првиот сопруг, вашата љубовна 
мапа е пред вас и вие ќе треба да одлучите дали ќе жалите 
за минатото, или ќе се зафатите со иднината.

Љубов после љубов

Љубовните врски не доаѓаат со упатство или гаранција. 
Луѓето се надеваат дека ја избрале вистинската личност 
со која ќе го минуваат времето, но околностите стануваат 
тешки, животот може да ви донесе чудни работи, а сензи-
билитетот на луѓето се менува. Како што еднаш ми кажа 
еден пријател, кој е закоравен самец: „Во моментов ми 
се допаѓа чоколадото Марс, но после пет години можеби 
не ќе можам да каснам ниту едно залче. Не можам да се 
посветам на еден вид чоколадо до крајот на мојот жи-
вот”. Ова можеби е циничен поглед на светот, но тоа што 
се обидувам да го кажам е: сè додека во романтичните 
врски влегувате со искреност, љубов и надеж, тогаш не 
би требало престрого да судите за себе ако на врската ì 
дојде крај, и можете да гледате напред и повторно да се 
заљубите.

Кога можете повторно да влезете во врска?

Многумина од вас можеби долго време нема да сакаат да 
бидат во врска; всушност, уште еден маж е последната 
работа која ја сакате. За современите девојки, сериозното 
раскинување често е извор на слобода - обид повторно да 
се има право врз својот животен стил, личноста и мла-
доста, пред монотониот брак да ги проголта тие работи. 
Сепак, кога веќе сте минале низ разни фази на неуспех, 
вина, лутина и осаменост, можеби ќе бидете наклонети 
повторно да се заљубите.


