Love  Lust

Kate
Middleton
och Prince
William

Robert
Pattinson
och Kristen
Stewart
Kim Kardashian
och Kanye West

Ashton
Kutcher
och Mila
Kunis

Kär i din killkompis?

AV LINNEA MOLANDER
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På TV har vi sett
världens kanske
mest kända vänner
Ross och Rachel, och
Monica och Chandler,
förvandla vänskap till
kärlek. Och i MTVs
Friendzone stretchas
vänskapsband ut till
max när modiga personer försöker ta relationen ett steg längre. Går
du också och spanar
på en het singelkompis
som du vill ha mer av?
Här är do’s and don’tsråd om du vill göra
något åt saken!
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Do’s

FÅ FRAM PIRRET Gör spännande aktiviteter som
att se skräckfilmer eller åka bergochdalbana ihop.
Forskning visar nämligen att aktiviteter som ger
pirr i magen ökar attraktionen mellan er och det
blir svårt för honom att avgöra om det var du eller
äventyret som gav honom fjärilar i magen.
INTRODUCERA PAR-TANKEN Skoja om fåniga skäl
till att ni inte skulle passa ihop, typ: ”Du är ju
skorpion/kvällsmänniska – det skulle aldrig funka
mellan oss.” Få män kan motstå en utmaning och
är han intresserad hakar han på och börjar skämta tillbaka om vilken bra pojkvän han skulle vara.
FRÅN HIGH FIVES TILL HÅNGEL Höj stämningen
med långa kramar, ta på varandra när ni pratar
och skrattar, busa med honom och skapa lägen
för gos när ni ser en läskig film.
VÅGA FLIRTA! Vill du lämna vänskapszonen måste
du också lämna bekvämlighetszonen. Våga säga
lite utmanande saker och be inte om ursäkt eller
skämta bort det när han märker att stämningen
förändras eller undrar vad du gör.
SEAL THE DEAL Börja skapa tillfällen där det kan
hetta till. Om båda vill kommer ni snart ligga i
soffan och skratta tills den där pausen kommer
då ni plötsligt kysser varandra. Eller om du vill
vara riktigt modig, säg att du är trött på att flirta
och bara hångla upp honom!

Don’ts

VAR HANS RELATIONSCOACH Hjälper du honom
med andra tjejer fastnar du i vänskapsfacket.
PRATA OM DET Att säga rätt ut att du är kär i
honom kan bli som att lägga en död råtta framför
en katt – det dödar spänningen. Missförstå oss
rätt: Det är bra att visa honom vad du vill, men
här kan handling säga så mycket mer än ord ...
BLI SVARTSJUK Det är mänskligt att bli sotis
men att medvetet förstöra eller bli en drama
queen kommer aldrig att vara till din fördel.
VAR TILLGÄNGLIG JÄMT Det som är svåråtkomligt ser vi som åtråvärt, oavsett om det handlar
om kärlek eller designerjeans.
SPELA SVÅR Den svåra och ansträngda versionen
av dig är inte alls lika lockande som den äkta.
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tecken på att han
känner som du

Han hör av
sig mer.

Han är mer
fysisk med dig
när ni träffas.
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Han blir smått
obekväm när du
pratar om andra killar.
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Han vill träffa
dig oftare.

FOTO ALL OVER PRESS

Det hände
Kristen Stewart
och nu har det
hänt dig. Ta
del av Cosmos
lista på hur du
höjer temperaturen med din
kompiscrush.

