
Amit szeretek  
benned

Könyv moly kép ző Ki adó

Egy különleges ajándék:  
kitölthető 

szerelmi vallomás

Ugye tudod,  
mennyire szeretlek?
Ebből a könyvből bensőséges módon derül ki,  

mi az, ami két szerelmest összeköt. 

A mélyreható, derűs és érzelemmel teli  
kérdések, feladatok célja, hogy segítségükkel  

szavakba öntsük a másik iránt érzett szerelmünket. 

Ez a könyv  
tökéletes személyes ajándék  
– kitöltve pedig szerelmünk  

csodálatos jelképe.  
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Első kiadás

Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2020
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Ahogyan egy régi mondás is tartja: „Beszélni ezüst, hallgatni ciki”, túl 
gyakran megesik, hogy nem találjuk a szavakat. Különösen a megfe-
lelő szavakat! Pedig annyi minden van, amit csodálunk a kedvesünk-
ben, amivel levesz a lábunkról, és meglep bennünket, és amit szeretünk 
benne. Mégis nehéz megállni egy pillanatra, megfogni a kezét, és el-
mondani neki mindazt, amit már régóta el szeretnénk mondani. Ez a 
kéz ugyanis legtöbbször épp a mosogatóvízben ázik, vagy egy billen-
tyűzet fölött röpköd, esetleg épp egy villát szorongat – valamiképpen 
soha nem jön el a megfelelő alkalom. És még ha el is érkezik az a perc, 
amelyik szinte tálcán kínálja magát: én vagyok a tökéletes pillanat a sze-
relmi vallomáshoz – például épp a naplementében gyönyörködünk egy 
kerti padon ülve –, akkor is ritkán tudunk magunkból többet kiprésel-
ni annál, hogy „Szeretlek”. Ennek most vége. Ugyanis mindenki, aki 
szerelmes, hordoz magában egy történetet, a szerelme történetét, amit 
már csak le kell írni. És mindenki, aki szerelmes, tele van olyan bókok-
kal, amelyekkel még soha nem halmozta el a másikat. 

Töltsd ki tehát ezeket az oldalakat, és vesd papírra minden idők leg-
nagyszerűbb szerelmi vallomását! Nincs szebb dolog a szerelemnél. 
Ünnepeljétek ezzel a könyvvel!

Ui. Ha úgy gondoljátok, ideje lenne már, hogy ti magatok kapjátok 
meg minden idők legnagyszerűbb szerelmi vallomását, akkor egysze-
rűen adjátok oda ezt a könyvet a párotoknak! Egy golyóstollal együtt.

Jó szórakozást!
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Ezt a könyvet  

szoros összetartozásuk jeléül

töltötte ki

számára.

Amióta együtt vagyunk: 

A bejegyzések kezdete: 
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Neked, szívem
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Az első gondolat, ami eszembe jutott, amikor 

először megláttalak:

Ami a legjobban meglepett benned a megismerke-

désünk után:

A dal, ami engem mindig a megismerkedésünkre 

emlékeztet:
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A testednek ezt a pontját szeretem a legjobban:

Te más vagy, mint a többiek, mert:

Akinek először meséltem rólad:

…és amit mondtam neki:
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Így néztem ki belülről, amikor megismerked-

tünk:

Totál féltékeny voltam, amikor
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Első közös fényképünk:
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Szívesen elutaznék veled ide:
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0-tól 10-ig ilyennek talállak:

0 = egyáltalán nem

10 = extrém mértékben

ilyen vonzónak…
ilyen humorosnak…
ilyen hűségesnek…

ilyen őszintének…
ilyen bá josnak…
ilyen szexinek…

A legjobb vicc, amit valaha meséltél:

„A szeretetnek egy csöppje többet ér,  
mint az értelem óceánja.” 

Blaise Pascal

Amit tök szívesen csinálok együtt veled:

Hétvégén:

Üdüléskor:

Hétköznap: 

Egy napfényes vasárnapon: 

Egy esős vasárnapon: 

Éjjelente: 
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Az a tulajdonságom, amit a leghosszabb ideig 

titkoltam előled:

Már ennyi idő után hiányzol:

év
hónap
nap
óra

perc
másodperc
amikor  
elbúcsúzunk

Amikor megismerkedtünk, megpróbáltam a lehető 

leg                                               bb lenni.

Azt hiszem, működött/nem működött.

Ettől a pillanattól fogva többet akartam tőled:

Még soha nem mondtam neked, hogy
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TETSZIK?
MI IS NAGYON SZERETJÜK.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
ÉLVEZD MIHAMARABB!

MOST 
KEDVEZMÉNNYEL 

lehet a tiéd!
Megnézem.

NE HAGYD KI! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/ajandekkonyv/alexandra-reinwarth-amit-szeretek-benned-8480?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/ajandekkonyv/alexandra-reinwarth-amit-szeretek-benned-8480?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/janet-mcnally-lanyok-a-holdban-8300?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/ajandekkonyv/alexandra-reinwarth-amit-szeretek-benned-8480?ap_id=KMR


Lerajzolom ide azt a szupersztárt, aki a legjob-

ban hasonlít rád:

Ő az: 

Már álmodtam rólad, mégpedig ezt: 
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