
Якщо хоч один пункт цього чеклиста схожий на те, 
що відбувається зараз з тобою, – припиняй негайно 
ці безглузді шури-мури і видаляй його під три чорти! 

Жодних «а що...», «а раптом...» та «але...»
і бути не може. Це шахрай! Крапка!
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ЩоБ надійний
Був!

...і не шАхРай!!!

Online LOVE Checklist

любить?

буває...
це шанс!!!

Мамо,

може треба допомогти

ЛЮДИНi?

я теж уникаю!

може він у відрядженні?

і що?

мамо, то не той казав, а цой! :)

ЦОЙ

не любить!!!

– На фото хоч

не джастінбібер?

не Джастін Бібер!

це тому,

що таких як ти

у нього половина

інтернету!

– то ти,... а він уникає,

бо не той, як його там... - геть РОЗум

    втратила, дівка?
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   – А хіба ти Світі?

ти ж Альона!!!

слухай,

каже!!ЩО мамка

Як казав той,... як його там...

«Справжнє кохання варте того,

щоб не поспішати!» 

Довго

не відповідає

Не відповідає

на повідомлення одразу...

Baby, 

honey, pussy,   

sweety…

Твій новий знайомий 

називає тебе не на ім’я, 

а використовує лише

загальні звертання... Wow!

Суперське 

фото!
Це або щось схоже, – 

перше, що спало тобі на думку, 

коли ти побачила його 

профіль на сайті 

знайомств...

No
Camera?!

Він під різними приводами 

уникає спілкування через 

відео-зв’язок...

Вдівець,

золотий вдівець

Досить заможний американський 

(британський) військовий (цивільний) 

пілот (спецназівець) або просто 

високооплачуваний нафтовий інженер. 

А ще, – він вдівець, який кохав дружину 

до нестями, але зла доля відібрала її 

у нього...  Але зараз, збагнувши, 

що життя триває, він зрозумів, що 

готовий вже до нових стосунків...

Honey, 

send me money...

Він поїхав у відрядження, 

а там у нього вкрали усі гроші... 

Зараз він сам, у якійсь дірі застряг, 

без копійчини… Йому незручно 

просити тебе, але, нікого ближчого 

у нього нема… Лише пару-трійку тисяч 

доларів, які він швидко поверне... 

разом із діамантовою обручкою!


