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UVOD
Misliva, da je najstništvo že samo po sebi naporno
– vse te fizične spremembe, šola, starševski liki in vse
drugo. Če pa k temu dodaš še najstnika, ki se zaljubi v
drugega najstnika, se pojavi skoraj nešteto popopranih
ljubezenskih tegob. Kot dve običajni najstnici sva doživeli marsikaj; če se ni zgodilo nama, se je pa najinim prijateljicam. Veva, da sanjarije o fantih zdaj igrajo pomembno
vlogo v vašem življenju – zato želiva, da si v svoj »računalnik« shranite najine izkušnje.
V tej knjigi lahko pričakujete vse, od kviza z naslovom
»Katerih deset stvari si želi fant od dekleta?«, problemov
kot je »Grozno! Moja družina ga sovraži! Lahko
resnična ljubezen zmaga?«, »Ali razmerja na daljavo
lahko uspejo?«; od različnih ljubezenskih razmerij do
opisov šolskih plesov – naslednje strani sva napolnili
s poglobljenimi kvizi, ki dajejo misliti in raziskujejo
zapleteni svet najstniških romanc.
Drage najstnice! Upava, da se boste ob branju te knjige
zabavale prav tako, kot sva se midve zabavali ob
pisanju. In ne pozabite, v ljubezni ni preveč pravil. Če se
vam zdi prava, potem verjetno tudi je!
Zdaj pa se vrzite v kvize,



Annalee in Jana
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POGLAVJE

SIMPATIJE
Misliš torej, da je najtežje najti simpatijo –

in nekoga, ki si mu ti všeč? Ko smo zatrapane,
na dan pride cel kup strašljivega, vznemirljivega in begajočega, kar je treba raziskati. Takrat
se lahko zabavaš, uživaš in odkriješ, kaj lahko
od novega fanta pričakuješ – in kaj morda on
pričakuje od tebe.
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KAKO VEM,
ALI SEM MU VŠEČ?
Sem mu všeč ... ali ne? Ja, to je večno vprašanje,

ki se nam poraja pogosteje kot katerokoli drugo,
razen morda »Mi ta frizura pristoji?«. Še zlasti na
začeku romanc je treba znati razvozlati znamenja, ki
jih možgani tvoje simpatije usmerjajo nate. Preveri
svoje sposobnosti presojanja in izberi odgovor, ki
najbolje odgovarja na vprašanje »Ali to pomeni, da
sem mu všeč?«.

1 Pomikaš se mimo mize, za katero pravkar kosi
tvoja simpatija. Iz rok ti pade pladenj in vse se
sesuje po tleh. Tvoja simpatija

a. se zasmeji in nato ponovno, na veselje celotne
jedilnice, ponovi pretresljivi dogodek, ki se ti je
zgodil;

b. se začne muzati, vendar se ustavi, preden se mu
pri tem pridružijo prijatelji;

c. se zahihita, vstane in ti pomaga pospraviti tisto,
kar je še ostalo od tvojih makaronov s sirom.
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2 Čez en teden imaš rojstni dan. Prijateljica ti
prizna, da je na rojstnodnevno zabavo povabila
tvojo simpatijo. Ko prispe,

a. reče: »Saj še niste pomazali torte, kajne?« in se takoj spravi na hrano;

b. ti vošči in izroči darilo;
c. ti vošči, te objame, nato pa skupaj z vrtnico izroči
darilo.

3 Ko tvoja učiteljica dodeli projekt, pri katerem si
lahko vsakdo izbere partnerja, tvoja simpatija

a. za sodelovanje pri projektu prosi sosedo;
b. dela sam;
c. primakne mizo k tvoji in ti predlaga, da bi delala
skupaj.

4 Tvoja razredničarka za valentinovo razdeli na-

geljne, ki jih je matematični krožek prejšnji
teden prodajal pri kosilu. Poda ti tvoje, eden
od njih je od tvoje simpatije. Ali je nagelj

a. rumen?
b. rožnat?
c. rdeč?
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5 Si na zimskem plesu. Kmalu bodo zavrteli zad-

njo ljubezensko pesem in ti si strašno želiš,
da bi te tvoja simpatija prosila za ples. Ko ga
opaziš, on

a. pleše z isto punco, na katero je zalepljen že cel
večer;

b. sedi in si masira otekle noge;
c. stopi do tebe in te prosi za ples.

6 V knjižnici se guliš za izpite, ko vstopi tvoj srček.

Kmalu se ti bo strgalo od vprašanj iz biologije,
zato upaš, da ti bo priskočil na pomoč. On se
ustavi in

a. odvrne: »To je čisto lahko. Pa ja ne boš rekla, da ti
biologija povzroča težave!«;

b. primakne stol, da bi poklepetal s tabo, vendar se
kmalu odide učit matematiko;

c. opazi, v kakšni hudi stiski si, ponudi ti pomoč in
odpre svoj učbenik.
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7 Tako kot so ti obljubljale sanjarije, dvigneš

slušalko in na drugi strani zaslišiš svojo simpatijo. Ko od samega navdušenja uspeš umiriti
dihanje, te on vpraša,

a. ali ima tvoja najboljša prijateljica fanta;
b. ali je tvoja najboljša prijateljica že s kom zmenjena
za petkov ples, ker njegov najboljši prijatelj še ni z
nobeno dogovorjen;

c. ali gre lahko tvoja najboljša prijateljica na ples z

njegovim prijateljem in predlaga dvojni zmenek,
če bi na ples z njim odšla ti.

8 Medtem ko na veliki športni tekmi bivših dijakov
svoje šole jahaš v sprevodu, oblečena v šolsko
maskoto, na tribuni opaziš svojo simpatijo. Tudi
on te vidi in

a. glavo obrne stran;
b. se ti nasmehne, potem pa še naprej klepeta s
prijatelji;

c. se ti nasmehne in pomaha.
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9

Pet minut pred začetkom pouka v svoji omarici
mrzlično iščeš matematično nalogo. Tvoja simpatija opazi, kako brskaš med mapami, listi
papirja letijo po tleh. Stopi do tebe in pravi:

a. »Upam, da boš počistila to svinjarijo za seboj.«
b. »Vso srečo. Kmalu bo zazvonil zvonec.«
c. »Ali ti lahko pomagam najti tisto, kar iščeš, še preden zazvoni zvonec?«

10

V kinu si. S prijateljicami opaziš svojo simpatijo,
ki skupaj s klapo kupuje pokovko. Tvoja simpatija

a. reče enemu od prijateljev: »Poleg njih pa že ne
bomo sedeli.«;

b. pride do tebe in se usede pred tabo;
c. ti ponudi nekaj pokovke in te vpraša, če se lahko
usede zraven tebe.
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REZULTATI
Večina odgovorov a: LEDENI KRALJ
To je res hladen fant, ki ne oddaja pravih znamenj, s
katerimi bi ti povedal, da si mu všeč. Njegovo nespodobno vedenje in žaljivi komentarji so samo dokaz, da
ni vreden tvojega časa. Poišči si novo simpatijo, nekoga, ki te bo cenil takšno, kakršna si.

Večina odgovorov b: MLAČNOST
Znašla si se v zapleteni situaciji. Četudi oddaja prijazne
znake, mu je morda le do prijateljstva. Mogoče si ni na
jasnem glede svojih občutkov. Če si se odločila, da ga
boš »ujela«, pozor! – morda išče prijateljico, ne ljubezni.

Večina odgovorov c: ZANETILA SI
OGENJ V NJEM
Temu fantu si zares všeč. Oddaja vse prave znake, da
si mu zares všeč in da hoče preživeti veliko časa v tvoji
družbi. Telesna govorica in odkrito spogledovanje ti
zagotavljata, da hoče storiti naslednji korak.
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