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„Никоя жена не сключва брак по сметка:

всички имат способността, преди да се омъжат
за милионер, да се влюбят в него.“
Чезаре Павезе

4

Първа глава

Как да разпознаем
милионера?
Разбира се, мили мои приятелки, това съвсем не е лека
задача. През шестдесетте години на миналия век е било
по-лесно да бъде открит богатият мъж. Той се е возил в
хубави коли, движел се е в компанията на отбрани красавици, държал е на стила и класата. Днешните милионери
са ексцентрици. Възможно е да пазаруват евтини стоки,
да не се движат сред красавици, а и често да са облечени
с размъкнати дънки и маратонки и да изглеждат съвсем
невзрачно на сутрешния си крос. В днешно време мъжете, които парадират с богатството си, се оказват съвсем не
милионери, а обикновени фукльовци. Така че съвременната жена е наистина затруднена поради масовото навлизане
на комфорта в живота на мъжете. Те вече не се стараят да
изглеждат перфектно, за да привличат жените. Изборът им
е по-голям от всякога поради масовото масмедийно присъствие в живота на жените, което ги учи сами да търсят
щастието си, тоест милионерите. Значи най-трудната задача е разпознаването на изчезващия вид – милионера.
Някои жени се ориентират по скъпите бижута, коли и
часовници, които мъжете носят, и обикновено се оказват
измамени. Защото конкретният мъж може да ги е взел назаем, да ги е купил с последните си пари, да ги е взел на из-
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плащане или да е задлъжнял. За да разпознаете милионера,
се изисква да се движите из подобни среди. А за да стигнете до там, е нужно да започнете от едно място – връзките.
Когато стигнете до “онези” среди, клюките сами ще идват
до вас. Така че вие ще сте наясно с богатството на този
или онзи мъж и неговите слабости. А именно слабостите
са тези неща, които ви интересуват, нали? Разбира се, по
вашия път нагоре могат да ви помогнат и собствените ви
наблюдения над провалите и успехите на вашите посестрими или приятели, но това не значи, че и с вас ще се случи абсолютно същото. Вие трябва да сте наясно с вашите
слаби и силни страни, ако искате наистина да успеете да си
осигурите луксозен живот.
Ако не знаем дали даден мъж е милионер, ако той не е
известен, но изглежда богат, е добре да го проучим. Това,
по което най-добре можем да се ориентираме, е информацията за курортите, които посещава. Ако може всяко лято
да си позволи да обикаля най-скъпите хотели, то тогава
той наистина е богат мъж. Затова е нужно може би да станете приятелка с регистратора на хотела, когото можете да
подпитате за по-пикантни неща (те обикновено знаят всичко!). Но за това ви е нужно търпение. Все пак, вие искате
да уловите златната рибка, нали?
Ако решите да се ориентирате по други неща освен бижутата, само ще спечелите. Защото в следващите глави
аз ще съм изцяло във ваше улеснение, като ще говорим
за маниерите, възпитанието, типовете, обноските и др. на
милионерите. Целта е след тази книга вие да бъдете Експерт по милионерите. И да имате целия онзи успех, който
заслужавате. Желая ви го от все сърце!
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Втора глава

Маниерите
на милионера
Тази глава е доста любопитна, защото чрез написаното
в нея ще можете да разберете начините на общуване между богатите мъже. Разбира се, вие сигурно сте се движили,
се движите или ще се движите в средите на такива мъже.
Но не забравяйте, тук не говорим просто за богати мъже, а
за МИЛИОНЕРИ! Има разлика, повярвайте ми! Мъжете,
които притежават къща, апартамент, кола и триста хиляди
долара, не отговарят на това описание.
За да не ви отегчавам, а и за да можете да систематизирате знанията си, ви предлагам точка по точка да разгледаме маниерите на тези тайнствени мъже. А също и стратегията, която ви е нужна, за да говорите на техния език и
да ги спечелите.
Знайте, че тези мъже са обикновено влюбени в работата си. При запознанство с тях не бързайте да говорите за
времето или добрите нрави на народа им (ви), а започнете
разговор за тяхната работа (но не и за парите, които печелят, защото ще ви вземат за “златотърсачка”, а това не е
нещо добро за вас и целите ви, ако те отговарят на заглавието на тази книга). Ако той прояви желание да говорите за
нещо друго, удовлетворете го, но не прескачайте от тема
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на тема, за да покажете общата си култура. Дръжте се спокойно и самоуверено.
Милионерите често харесват спортни игри като голфа и
тениса. Добре е да сте взели някой и друг урок.
Обличайте се според етикета, но е добре да си позволите нещо по-дръзко или по-екстравагантно, особено ако
притежавате хубава фигура. В случая ще ви оценят по начина, по който го носите или ви стои. Така ще накарате да
ви забележат, но в никакъв случай не прекалявайте с аксесоарите. Това издава провинциален произход.
Научете се да говорите без акцент и да не употребявате
жаргон или думи от улицата.
Наричайте нещата с истинските им имена. Например
– дамската тоалетна, а не “онова място”. Не използвайте
умалителни или прякори в имената. В никакъв случай не
говорете за шопинг с “муцката” или “котето”, защото по
този начин влизате в категорията “провинциална мелачка
на мъже” и единственото, на което можете да разчитате,
е някой посредствен футболист или смотан бизнесмен с
богат татко.
Постарайте се облеклото ви да се състои в не повече от
два цвята – червено и черно или бяло и черно, които са класически. Не ползвайте шокиращ лак за нокти или червило.
Трябва да бъдете безупречна от прическата до чорапогащника и обувките, които е добре да са с тънко токче и не
прекалено високи. Става въпрос не само за срещи, но и за
официални събития. Най-добре вървят класическите дълги
рокли с дълбока цепка до бедрото.
Не се опитвайте да завържете разговор с всички. Добре
е да изчакате някой да се заинтересува от вас и после да
ви представи на останалите. Вие и сама можете да го помолите за това. В такъв случай изслушвайте внимателно
събеседника си, не го прекъсвайте, не се смейте високо и
не прекалявайте с коктейлите!

8

Ако той е със съпругата си, добре е да се постараете
да є направите отлично впечатление. Така ще избегнете
евентуално чувство на неприязън и отблъскване от тези
среди.
Ако срещнете вашия милионер на улицата, е добре да
използвате някой трик, например да изпуснете портмонето
си в краката му, или да се спънете. Ако сте му направили
впечатление, той ще ви се притече на помощ. Не се страхувайте от инициатива: както всички мъже той впоследствие ще смята, че я е поел пръв.
Не се терзайте, ако допуснете грешка или постъпите
нетактично. Извинете се спокойно и не се парализирайте
от страх, защото е вероятно да допуснете и втора.
Добре е да се научите да се усмихвате и да бъдете сговорчива, но не и твърде отстъпчива, защото ще изгубите
уважението му. Тези мъже имат голям избор и ако искате
да го “хванете” в мрежите си, е добре да не се съгласявате
с всичките му желания от първата среща. Разберете можете ли да означавате нещо за него и едва тогава предприемете някой риск.
Не се страхувайте да прибегнете до пластичен хирург
при несъвършенства във външния си вид. Но както изглеждате добре физически, е прекрасно да се погрижите
и за умствения си капацитет, защото едното без другото е
непростимо.
Не приемайте дребните подаръци, които той ви прави.
Сега е времето да се направите на недостъпна. Така ще
му покажете, че сте свикнали да ви глезят, но вие желаете
нещо далеч по-голямо. Така той ще повярва, че харесвате
него, а не парите му.
Не говорете за богатството му, освен ако той не го прави, и не ахкайте пред скъпите вещи и коли. Дръжте се така
все едно сте свикнали с лукса. Всяко друго поведение е
подозрително в неговите очи и говори за вещомания.
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В никакъв случай не се изтъквайте като прахосница или
сексекспертка. Дори и милионерите мразят друг да им харчи парите, освен ако не го обичат. А за да ви обикне, не
трябва да се чувства затрупан още от началото от лошите
ви качества.
Не се правете на съвършена. Изтъкнете и някои свои
дребни недостатъци – разсеяност (но не и лесна влюбчивост), лоша памет..., но не прекалявайте! Ако сте прекалено съвършена, той ще реши, че се преструвате.
Не искайте още от третата среща да чуете предложение
за брак или сериозна връзка. Оставете го да ви опознае и
сам да стигне до това решение или поне да си мисли, че е
така.
Оставете го да ви кавалерства, защото вие сте една скъпа и незабравима дама. Бъдете възпитана и учтива, дори
когато той си позволява някои волности. Може просто да
ви изпитва. Никога не губете самообладание.
Оставете го да води играта, но само дотолкова, доколкото му позволите и в никакъв случай не се интересувайте
от друг мъж, докато се срещате с него. Възможно е да ви
следи.
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