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ELOGIOS DE GRANDES SEDUTORES A

“O manual da conquista é um produto norte-americano que eu recomendo sem
pestanejar!”

— Fidel Castro, ex-ditad... primeiro-minis... presid... o sujeito com o charuto e o boné

engraçado de pintor

“Se eu ainda estivesse vivo e soubesse ler inglês, Playbook: O manual da conquista
seria sem dúvida meu livro de cabeceira. Obrigado, Barney!”

— Genghis Khan, guerreiro mongol e suposto pai de 25% da raça humana (esse seria

um grande dia em um programa sensacionalista qualquer, diga-se de passagem)

“Há mais de treze mil razões para comprar Playbook: O manual da conquista.”
— Warren Beatty, lenda de Hollywood/símbolo sexual

“Você quer que eu recomende o que mesmo? Cadê todo mundo? Isto é um evento
beneficente para meu programa de desenvolvimento econômico da África, certo?”

— Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos



Playbook: O manual da conquista é dedicado às belas

criaturas que fazem saltar o coração de um jovem, fazem um

homem de meia-idade chorar de alegria e um velho sorrir:

peitos.



“É possível descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora tentando
conquistá-la do que em um ano conversando com ela.”

—Platão
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A

INTRODUÇÃO

ntes de mais nada, obrigado por comprar este livro! Agora, se você está
lendo isto, acho que ou você é patético demais para conseguir conquistar
uma garota sozinho, ou está em busca de ideias criativas para melhorar seu

repertório (mas eu apostaria em “patético demais para conseguir conquistar uma
garota sozinho”).

Você se aproxima de uma mulher e começa a balbuciar de um jeito mecânico e
vacilante:

— Você me daria seu telefone?
Suas mãos trêmulas estão dentro do bolso em uma tentativa inútil de parecer

descolado. Você está vestido como um pré-adolescente que cresceu demais. Está um
pouco fora de forma. Nossa, parceiro, você está meio acabado, hein? Uau, aposto que
está fedendo também.

A boa notícia é que você não está sozinho, meu caro. Há milhões de indivíduos
sem graça iguais a você por toda parte, homens que parecem não querer nunca
dormir com uma garota. Mas tudo está prestes a mudar, porque, agora, com a ajuda
de Playbook: O manual da conquista, você vai conseguir abordar qualquer mulher
bonita que desejar e ainda por cima convencê-la a ficar com você. Como? Este
manual lhe dará autoconfiança e provará que você é um cara bacana, mesmo que não
seja.

Mais uma vez, obrigado por comprar este livro, de verdade.



P

O QUE É O MANUAL DA CONQUISTA?

laybook: O manual da conquista fornece uma ampla gama de técnicas para
ajudar o sedutor persistente. Nestas páginas estão todos os truques,
esquemas, engodos, estratagemas, arapucas, caôs, conversinhas e papos

furados que já usei ou espero usar para conquistar garotas. Agora, em um gesto de
caridade e desprendimento, entrego para vocês este tesouro de prazer na forma de
um guia muito fácil de seguir.

Neste livro estão incluídas mais de setenta técnicas que eu garanto que vão atrair
todos os tipos de garota, não importa quão lamentáveis sejam as habilidades sociais
do leitor. E o melhor de tudo: a maioria desses métodos não exige experiência e
requer pouco ou nenhum preparo, ou seja, você tem quase tudo de que precisa para
começar imediatamente. Bem, mais ou menos: 83% das técnicas vão precisar de pelo
menos alguns metros de papel-alumínio, por isso, antes de começar, é melhor
comprar uma boa quantidade no supermercado mais próximo.

Com tantos outros programas de técnicas de sedução disponíveis no mercado
atualmente, você pode estar se perguntando o que faz deste um livro único. Em
primeiro lugar, eu criei este programa, por isso você sabe que ele vai ser incrível. Em
segundo, já estive com uma quantidade suficiente de garotas para superlotar um
avião comercial (inclusive, fiquei com várias delas dentro de um avião comercial, é
mole?) e apenas uma vez precisei usar delineador nos olhos e um chapéu ridículo... e
isso só porque me passar pelo Boy George era o truque mais fácil para conquistá-la.

Finalmente, e mais importante: todos os outros métodos de sedução pregam
“dinâmicas sociais” nas quais você insulta garotas em uma tentativa de atraí-las.
Acho essa abordagem humilhante e ofensiva. Em vez de degradar as mulheres, O
manual da conquista se concentra nas mudanças profundas, positivas e pessoais que
você pode fazer para convencer gostosonas a irem para a cama com você.



A

COMO FUNCIONA
ESTE MANUAL?

s técnicas deste livro foram calibradas cientificamente para conseguir
seduzir garotas de tal forma que elas realmente considerem a possibilidade
de fazer sexo com um estranho. Essa estratégia contraria radicalmente a

sabedoria tradicional, pois, por incontáveis milênios, os homens foram levados a crer
que as mulheres não estavam interessadas em sexo sem compromisso. Diziam-nos
que a libido delas tinha sido substituída pelo desejo de ter filhos, fazer o jantar e
descobrir a bolsa mais fofa do planeta. No entanto, pesquisas recentes indicam que
as mulheres gostam de sexo quase tanto quanto de uma carteira Christian Dior de
crocodilo branca com trinta por cento de desconto.

Hoje em dia, graças à ciência, podemos traçar um quadro mais claro do que as
garotas procuram em um homem. Após anos de pesquisas de campo profundas
(muito profundas), descobri que as mulheres se sentem atraídas por quatro fatores
principais:

1. Dinheiro
2. Fama
3. Vulnerabilidade
4. Preenchimento emocional e espiritual

Obviamente, o número quatro está fora de questão. Seduzir uma garota e
satisfazê-la emocionalmente é difícil, leva tempo e, com toda a honestidade, não vale
muito a pena. Portanto, O manual da conquista se concentra em transformar você em
alguém que reflita alguma dessas primeiras três qualidades — ou todas. Se está se
perguntando por que precisa mudar quem você é, considere isto: é mais provável
uma garota sair com um perdedor como você ou com um mergulhador especialista
em desarmar bombas que cresceu em um orfanato? Ciência, apenas.

Dispondo de toda essa informação, veremos a seguir um esboço do que as garotas
podem considerar o cara mais sexualmente atraente de todos os tempos.



Não se preocupe, este livro não vai sugerir que você se vista como um palhaço.
Ele até pode propor que você se vista como um bombeiro ou um jogador de futebol
americano, mas nunca as duas coisas ao mesmo tempo.



COMO USAR AS
TÉCNICAS DESTE LIVRO

Ao folhear Playbook: O manual da conquista, você vai perceber que cada cantada é
apresentada como uma fórmula fácil de seguir. Isso é feito para que até um lesado
como você tenha seu momento de glória.

Imediatamente após o título da cantada, há um boxe explicativo com as seguintes
informações, para uma consulta rápida:

Índice de sucesso — a probabilidade de “chegar às vias de fato” utilizando a técnica

Público-alvo — o tipo de garota que será atraída por tal técnica

Pré-requisitos — os objetos e/ou talentos especiais necessários

Tempo de preparação — a quantidade de tempo que você precisará investir na técnica

Pontos negativos — elementos contrários à utilização desta técnica, além de “poder dar totalmente errado”

Após o boxe há uma descrição passo a passo da técnica. É só seguir as instruções
religiosamente e sem qualquer desvio e você vai conseguir tirar o atraso. Talvez.
Agora, antes de tentar aplicar esses esquemas em alguma garota por aí, há três coisas
que você precisa levar em conta.

1. O LUGAR, O LUGAR, O LUGAR

Enquanto a maioria das técnicas deste livro pode ser aplicada em uma festa ou no
seu bar favorito, recomendo que você ensaie as cantadas em todo e qualquer lugar
quando estiver aperfeiçoando a prática — isso se tiver alguma esperança de botar
alguma outra coisa em prática. Fazer um teste em um ambiente estranho o protege
de qualquer dano emocional, de ferimentos físicos ou, que Deus o livre, de ser
zoado por seus amigos por levar um fora.

2. OBJETOS MALUCOS

Algumas cantadas exigem elementos de vestuário ou outros acessórios que podem
não ser de fácil acesso. Portanto, é interessante manter um bom relacionamento com
um dono de loja de festas ou de fantasias. Se ele for do bem, vai deixá-lo
experimentar seus produtos sem custo ou a um preço muito baixo se prometer
devolvê-los. Como demonstração de gratidão e boa-fé, você deve tomar um enorme



cuidado para não estragar a fantasia, mesmo quando estiver saindo pela janela da
casa de uma garota que você seduziu. Isso se chama integridade.

3. NÍVEL DE HABILIDADE

Algumas das técnicas aqui apresentadas exigem quantidade considerável de esforço,
enquanto outras não dão praticamente trabalho algum. O manual da conquista
apresenta técnicas em ordem crescente de dificuldade para que você comece com
passos de bebê sua caminhada para fazer bebê®. Isso é uma medida de segurança. Se
você tentasse utilizar uma técnica avançada como “O presidente dos Estados
Unidos” sem a experiência necessária, poderia acabar afetando seriamente suas
chances de se dar bem. É importante identificar seu nível de habilidade antes de
começar. Por isso incluí o teste do HENEM, ou Habilidades em Enrolação e
Embromação.



TESTE DO HENEM
(TESTE DE HABILIDADE EM ENROLAÇÃO E

EMBROMAÇÃO)

Responda às cinco perguntas abaixo e em seguida use a tabela decodificadora secreta
para determinar seu nível de habilidade no HENEM.

1.  Qual é a primeira coisa que você diz a uma garota?
A.  “Eu sou incrível.”
B.  “Oi, tudo bem?”
C.  “Ahhhhhhhhhhhhhhhh!”

2.  Quando sai à noite, você normalmente veste:
A.  Um terno, dã.
B.  Camisa social, jeans de grife e sapatos descolados, nada formal demais.
C.  Jeans sujos de Cheetos, sandálias e uma camiseta com uma piadinha irônica.

3.  Uma garota diz que está indo para a sua casa. Você:
A.  Rapidamente dá um jeito de tirar a garota da noite anterior dali.
B.  Corre para arrumar tudo e esconder qualquer pornografia.
C.  Pede a seus pais para dessa vez levarem a sério a placa de “Proibida a Entrada”

na porta de seu quarto.

4.  Com quantas mulheres você já transou?
A.  Por favor.
B.  Prefiro não dizer.
C.  Provavelmente, tipo, um milhão.



5.  Na imagem acima, tudo indica que você está:
A.  Passando uma cantada naquela bela ilustração de uma garota.
B.  Discutindo com seus amigos que mulheres abordar e como fazer isso, um

processo que vai durar até o fim da noite, quando você voltar para casa triste e
sozinho.

C.  Não está na imagem. Você ia sair com seus amigos, mas acabou preso em uma
partida épica de World of Warcraft on-line com um moleque desconhecido da
Coreia... e você teria detonado aquele pirralho se o servidor não tivesse caído.

 NÍVEL DE HENEM 

Some cinco pontos para cada A, três pontos para cada B, e um ponto para cada C.



PONTOS NÍVEL DE HABILIDADE

23-25 Don Juan
(Conquistador avançado)

16-22 Don Johnson
(Conquistador nato)

10-15 Don King
(Conquistador amador)

5-9 Don Knotts
(Conquistador iniciante)



E

A HISTÓRIA DE PLAYBOOK: O MANUAL DA
CONQUISTA

sta compilação de cantadas tem origem na mente incomparável de Barney
Stinson, no entanto, de modo algum, é uma empreitada original. Elaborar
esquemas para seduzir garotas tem sido a principal ocupação do homem

desde antes do alvorecer da história. As pinturas pré-históricas nas cavernas
comprovam isso.

Os homens das cavernas voltavam para casa depois de um dia de caça carregando
um de seus parceiros — Urk — nos ombros. Com uma encenação espirituosa, eles
descreviam como a caçada tinha sido perigosa e como Urk havia corajosamente
subido no tigre-dentes-de-sabre, ou do mastodonte, ou do triceratope, ou de seja lá
o que fosse. Para ajudar a vender a história, desenhavam imagens do evento na
parede usando carvão e ocre.

Graças a seus amigos, Urk pegou geral na caverna naquela noite, enquanto os
outros ficaram jogando “pedra, pedra ou pedra” para ver quem seria o herói do dia
seguinte (Urk ficaria de fora por uma semana). Na próxima caçada, os homens
matavam rapidamente um animal e depois passavam o resto do dia coreografando a
grande encenação e discutindo sobre quais garotas das cavernas iam ficar mais
bonitas vestidas com todas aquelas peles. Criar o mito da caçada que durava o dia
inteiro serviu para duas coisas:



Fazer com que um cara se desse bem com facilidade e livrar todos os outros de
um dia inteiro de coleta e encheção de saco.

“O herói da caçada” é uma técnica tão velha quanto “Eu descobri o fogo”, mas na
verdade não é o truque mais velho do mundo. O mais antigo é o “Eu te amo”, que, é
claro, antes mesmo da invenção da linguagem já tinha um nível extra de
complexidade.

De modo surpreendente, os registros de novas técnicas para se dar bem com o
sexo feminino só foram acontecer no século XIII, quando monges passavam a vida
escrevendo sobre a arte da sedução em coleções chamadas iluminuras. Tragicamente,
todas elas foram destruídas por uma turba de freiras furiosas.

Mas, Barney, por que monges passariam suas vidas imaginando maneiras de conquistar
mulheres se eles faziam voto de castidade?

Acho que você acabou de responder sua própria pergunta, falso leitor.

CANTADAS FAMOSAS DA HISTÓRIA

CANTADA O Enterro Real

AUTOR Faraó Tutancâmon

ANO 1323 a.C.

COMO FUNCIONAVA “Morre” jovem e é enterrado com toneladas de ouro: o ímã original de garotas.

CANTADA O Grande Sobrenome



AUTOR Alexandre, O Grande

ANO 325 a.C.

COMO FUNCIONAVA Conquista a maior parte do mundo do qual se tinha conhecimento, criando uma legião de

imperadores raivosos e tornando-se o bad boy por excelência.

CANTADA Quetzalcoatl

AUTOR Hernán Cortés

ANO 1519

COMO FUNCIONAVA Convence as mulheres do Império Asteca de que é um deus mostrando a elas seu capacete

brilhante.

CANTADA O Humano Insignificante

AUTOR Galileo Galilei

ANO 1610

COMO FUNCIONAVA Aponta seu telescópio para o céu e prova às garotas como somos insignificantes, então, por

que não transar?

CANTADA O Grande Compromisso

AUTOR Roger Sherman

ANO 1787

COMO FUNCIONAVA Desenvolve o sistema bicameral de representação nos Estados Unidos para equilibrar o poder

entre estados grandes e pequenos, porém, mais importante, triplica o número de novas funcionárias jovens e

gostosas na capital do país a cada novo ciclo eleitoral.

CANTADA O Complexo do Eu

AUTOR Napoleão

ANO 1811

COMO FUNCIONAVA Gera simpatia entre inúmeras garotas europeias convencendo-as de que conquistou metade

do continente porque tem vergonha de sua altura.

CANTADA O “Spirit of St. Louis”

AUTOR Charles Lindbergh

ANO 1927



COMO FUNCIONAVA Engana o mundo e o convence de que voar é perigoso, e a partir daí cria gerações de

passageiras nervosas e vulneráveis. Postumamente nomeado presidente do clube do sexo nas alturas.

CANTADA O Gandhi

AUTOR Mahatma Gandhi

ANO 1932

COMO FUNCIONAVA Raspa a cabeça, põe óculos e entra em greve de fome para protestar contra uma coisa ou

outra. O truque reaparece meio século depois com “O Bono”.

CANTADA A Águia Pousou

AUTOR Neil Armstrong

ANO 1969

COMO FUNCIONAVA Faz milhões de garotas acreditarem que foi à lua... e caminhou sobre ela! Um clássico!

CANTADA Eu sou George Clooney

AUTOR George Clooney

ANO 1997

COMO FUNCIONAVA Torna-se um astro do cinema bonitão.



A

A BÊNÇÃO DE BARNEY

joelhem-se, rapazes.
Ao embarcarmos juntos nesta nova missão, lembrem que este livro é

apenas um guia. Eu os estimulo a acrescentar a própria personalidade e
criatividade a toda e qualquer técnica. Como um sábio disse certa vez, o que importa
não é o destino, mas a jornada. Acho que você vai concordar que neste caso o
destino é muito mais importante do que a jornada, mas isso não significa que você
não deva tentar se divertir no percurso.

Durante suas aventuras, você pode sentir a necessidade de desenvolver os
próprios métodos. Eu dou todo o meu apoio para que se empenhem nessa tarefa e
depois me contem tudo. Nós devemos existir como uma comunidade de sedutores
que podem aprender e crescer com as experiências uns dos outros. Se você descobrir
uma nova maneira de conseguir uma garota, acredite, estou interessado, e com
certeza não vou roubá-la e levar o crédito em Playbook: O manual da conquista 2,
também de Barney Stinson.

Mais uma coisa. Durante a sua busca, você pode de repente se ver paralisado:
nenhuma das técnicas parece funcionar e isso pode fazer você se sentir o indivíduo
inútil que era antes de ler O manual da conquista. Se isso acontecer, não se preocupe,
porque, se por um lado você nunca vai ser tão incrível quanto eu, por outro você
pode ficar tranquilo, pois a salvação pode estar bem na página seguinte. Essa é a
beleza deste livro. Cada técnica renova as esperanças de enrolar uma garota e
convencê-la a transar com você. A menos que seja a última página. Aí você está
mesmo bem ferrado. Até que eu escreva meu próximo livro.

—BARNEY STINSON



NOTA DO EDITOR

Embora todas as técnicas apresentadas neste livro estabeleçam os melhores cenários
possíveis para que você se dê bem, não garantimos que vá realmente conseguir isso.
Como diz o velho ditado, você pode levar um cavalo até o lago, mas não pode
obrigá-lo a entrar nele.





NASA-S

Índice de sucesso 13%

Público-alvo garotas com a cabeça no mundo da lua

Pré-requisitos nenhum, mas um capacete não seria
de todo mal

Tempo de preparação T menos zero!

Pontos negativos garotas desinformadas o suficiente
para acreditar na “NASA-S”
normalmente não sabem o que é de
fato a NASA

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Escolha um alvo particularmente denso... e quando digo “denso” não estou me
referindo à relação entre massa e volume.

2.  Aponte para seu drinque e comente que no espaço você só pode beber Tang.
Quando ela perguntar se você é astronauta, imediatamente encoste um dedo na
boca de seu alvo e faça “shhhhh”. Olhe ao redor e diga em voz baixa que não
devia estar contando aquilo a ela, mas na verdade você está em um programa
espacial altamente secreto do governo chamado NASA Secreta... ou NASA-S.

3.  Se ofereça para mostrar a ela como é fazer parte da rota de colisão entre dois
corpos.



ÚLTIMA SEMANA DE VIDA

Índice de sucesso 50%

Público-alvo garotas com instinto protetor

Pré-requisitos uma tosse forte

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos consiste em implorar para que o
universo chute suas bolas bem forte

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Vá para um lugar público e comece a tossir como um louco. Respire
ruidosamente, como se estivesse fazendo isso através de um pano de prato ou
estivesse imitando John Goodman amarrando os sapatos.

2.  Não pare de tossir até que um alvo viável surja e pergunte se está tudo bem.
3.  Segure as lágrimas e diga a ela que não é nada, então comece a chorar e confesse

ter na verdade apenas uma semana de vida.
4.  Explique a ela que a pior parte é deixar a terra antes mesmo de compartilhar da

companhia íntima de uma mulher. Diga isso com olhos de cachorrinho
abandonado e tudo estará resolvido para você.



OBSERVAÇÃO

Não entre em detalhes sobre sua doença, já que isso só vai fazer a
conversa ficar superdeprimente superdepressa. Só conte os fatos
relevantes: que é terminal, não contagiosa e faz seu pênis crescer e
ficar do tamanho de uma abobrinha transgênica.



ENCONTRO ÀS CEGAS

Índice de sucesso 22%

Público-alvo garotas compassivas e/ou
desesperadas

Pré-requisitos uma única rosa

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos rosas têm espinhos, ai!

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Vá para o bar mais próximo com uma rosa na mão, aborde uma garota e pergunte:
“Você é a Ana?” Se ela balançar a cabeça negando, repita o processo com todos os
outros alvos em potencial.

2.  Após algumas tentativas, sente e fique cabisbaixo até que um de seus alvos se
aproxime e pergunte o que aconteceu. É sua deixa para dizer que levou um bolo
da garota com quem ia se encontrar naquela noite.

3.  Depois do “ahhh” dela e do meio abraço no qual ela toma grande cuidado para
não deixar os peitos encostarem em você, comece a reclamar sobre como é difícil
encontrar uma garota legal hoje em dia... especialmente quando se é um
bilionário.

4.  Durma com ela.



NÃO BEBA ISSO!

Índice de sucesso 45%

Público-alvo garotas que não curtem drogas

Pré-requisitos boa coordenação entre olhos e mãos

Tempo de preparação nenhum

Pontos negativos 35% de chances de levar um soco

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Identifique o alvo, e quando ela estiver prestes a dar um gole em sua bebida,
corra até lá e grite: “Não beba isso! Vi um cara colocar alguma coisa aí dentro.”

2.  Quando ela perguntar quem fez isso, olhe ao redor e aponte para o menor sujeito
no local ou um amigo em quem você queira pregar uma peça.

3.  Deixe que ela o recompense por salvar sua vida.



O RITO DE PASSAGEM AMISH

Índice de sucesso 80%

Público-alvo mulheres “experientes”, garotas
seculares

Pré-requisitos pelos faciais desgrenhados, um terno
folgado, nome retirado do Velho
Testamento

Tempo de preparação O necessário para deixar crescer uma
barba

Pontos negativos •  é necessário usar um terno folgado
•  é necessário esconder o celular
•  já falei do terno?

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Deixe a barba crescer.
2.  Raspe o bigode.
3.  Vista o terno folgado, afrouxe a gravata e troque o cinto por suspensórios.

Vomite.
4.  Aproxime-se de seu alvo e explique a ela que você é Amish e está em seu rito de

passagem, que consiste em sair da comunidade por um tem po para conhecer o
mundo. Você quer aprender mais sobre a vi da antes de voltar para uma existência
de humildade e simplicidade.

5.  Faça sexo com ela.

Por que isso funciona?
•  Mulheres verão você como um quadro em branco que podem transformar

brevemente em um brinquedo.
•  Ela vai imaginar que você, enquanto homem de fé, se importa muito com a

elevação espiritual, e, portanto, ficará preocupado se ela vai ou não alcançar o



orgasmo.
•  Permissão para baixaria. Como você vai voltar para sua comunidade Amish

depois de seu rito de passagem, há poucas possibilidades que as amigas delas
descubram o que aconteceu entre vocês.

OBSERVAÇÃO

Esta técnica, na verdade, não foi pensada para uma religião específica.
Neste caso, usamos como exemplo os Amish, mas pode funcionar
com qualquer religião ou grupo em que as pessoas vivenciem um
período de afastamento. Veja outros ritos de passagem que você
pode usar para se dar bem com as garotas.

POVOS OU RELIGIÕES RITOS DE PASSAGEM

Mórmons missão

Aborígenes australianos caminhada pelo deserto

Budismo theravada shinbyu

Sioux (nativos da América do Norte) à espera da visão

Cientologia invente qualquer coisa



O EXTERMINADOR DO FUTURO

Índice de sucesso 60%

Público-alvo garotas que gostam de bad boys

Pré-requisitos gelo-seco

Tempo de preparação menos de um minuto

Pontos negativos •  você precisa estar relativamente em
forma

•  precisa ficar nu na frente de outros
caras

•  grande possibilidade de ser preso

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  No meio de um bar, abaixe-se e ligue a máquina de gelo-seco.
2.  Rapidamente, tire toda a roupa e fique completamente pelado.
3.  Quando a fumaça do gelo baixar, levante-se devagar, caminhe com determinação

na direção de seu alvo e diga: “Fui enviado do futuro para proteger você.”
4.  Faça sexo com ela.



O CARA SEXY

Índice de sucesso 100%

Público-alvo todas as mulheres

Pré-requisitos rosto bonito, corpo definido

Tempo de preparação nenhum

Pontos negativos isso é muito injusto

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Seja realmente atraente.
2.  Faça sexo com garotas.



O FORAGIDO DA CADEIA

Índice de sucesso 90%

Público-alvo mulheres que têm fantasias com
visitas conjugais

Pré-requisitos correntes nas pernas

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos correntes nas pernas podem provocar
irritações leves

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Aborde seu alvo e, acidentalmente, derrube a bolsa ou o celular dela no chão.
Quando se abaixar para pegar, faça uma pausa longa o suficiente para exibir as
correntes em suas pernas. Assegure-se de que ela as veja.

2.  Rapidamente e sussurrando, conte a ela que você acabou de fugir e implore que
ela não faça alarde. Você foi condenado por engano por um crime não violento e
não pode de jeito nenhum voltar para a cadeia. Só fugiu para ver a filha recém-
nascida, mas a bruxa de sua ex-mulher não deixou, apesar de você ter rastejado
por uma tubulação de esgoto para ver a criança. Essa também é uma boa hora
para dizer ao alvo que, depois disso, você tomou banho.

3.  Agora que já demonstrou ser um bad boy com coração de ouro, é hora de
perguntar se pode “hibernar” na casa dela.



O EUROPEU

Índice de sucesso 99º centígrados

Público-alvo garotas que se acham superinteligentes

Pré-requisitos sotaque estranho

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos você pode ter que fingir que gosta de
futebol, não de futebol americano,
infelizmente

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Aborde seu alvo e se apresente. Fale com um sotaque estranho, como se tivesse
uma pedra de gelo na boca ou como se fosse a voz robótica do Stephen Hawking.

2.  Quando ela perguntar de onde você é, escolha um lugar na Europa do qual todo
mundo já ouviu falar, mas que provavelmente não existe de verdade, como
Eslovênia, Montevidéu* ou Bélgica.

3.  Faça sexo com ela.

Por que isso funciona?
Mulheres tendem a achar que os europeus são mais sensíveis, estilosos e
inteligentes. Aparentemente, elas valorizam essas qualidades.

* Nota do editor: Montevidéu é a capital do Uruguai, que fica na América do Sul, não na Europa. Apesar de mapas,
almanaques e horas desconfortáveis no consulado uruguaio provarem o contrário, Barney se recusa a aceitar que
Montevidéu não é um país europeu. Experimente trabalhar com ele para ver o que é bom.



O ATLETA OLÍMPICO

Índice de sucesso 50%

Público-alvo garotas patriotas

Pré-requisitos casaco esportivo, cookie de aveia com
passas

Tempo de preparação quatro minutos

Pontos negativos funciona apenas em períodos de furor
olímpico

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  A cada dois anos, há um período de três semanas durante o qual os Jogos
Olímpicos são relevantes. Garanta que você esteja operando dentro desta janela
de tempo.

2.  Use fita adesiva para colocar em seu casaco as siglas de seu país.
3.  Envolva o biscoito em papel-alumínio e prenda uma fita para trans formá-lo em

medalha.

P:  Por que cookies de aveia com passas?
R:  Porque são deliciosos!

4.  Vista seu casaco e entre em um bar com sua medalha de prata pendurada no
pescoço. Quando os alvos se aproximarem e perguntarem sobre a medalha, dê de
ombros. Você odeia falar sobre ela porque não ganhou o ouro no/na
_____________________ (escolha uma modalidade olímpica desconhecida, mas
real, na lista abaixo).

5.  Escolha um alvo e suba no pódio.



OBSERVAÇÃO

Se for usar esta técnica neste momento, provavelmente competiu
em Londres (2012) ou Sochi (2014, Olimpíadas de inverno)

MODALIDADES VERDADEIRAS
DOS JOGOS OLÍMPICOS DE
INVERNO

MODALIDADES VERDADEIRAS
DOS JOGOS OLÍMPICOS DE
VERÃO

Salto com esqui Vela

Esqui estilo livre Tênis de mesa (não recomendado)

Combinado nórdico Tiro com arco

Curling (não recomendado) Judô

Bobsled Canoagem

Skeleton Saltos ornamentais

Luge Handebol

Biatlo Badminton (não recomendado)

Patinação de velocidade Esgrima



O ESCRITOR

Índice de sucesso 18%

Público-alvo garotas intelectuais

Pré-requisitos nenhum!

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos garotas intelectuais

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Circule por um lugar público até encontrar um alvo viável lendo um livro.
2.  Aproxime-se e pergunte se ela está gostando do livro e, quando ela levantar a

cabeça para responder, olhe para a capa e decore o nome do autor.
3.  Se ela disser que sim, estenda a mão e se apresente como o autor.
4.  Vá para a casa dela para uma leitura dinâmica.

OBSERVAÇÃO

Se o autor fizer a sujeira de usar suas iniciais em vez do nome,
aborte a missão. Há grandes chances de que o autor seja mulher ou
esteja morto. Os dois casos complicariam significativamente a
execução desta técnica.



O ROBÔ

Índice de sucesso 50%

Público-alvo garotas fãs de ficção científica, outros
robôs

Pré-requisitos óleo

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos dificuldade de se livrar da voz de robô
depois

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Aborde seu alvo, todo duro... e com isso quero dizer “caminhando com
movimentos rígidos”.

2.  Mova a cabeça de um lado para outro, nos ângulos mais doidos possíveis,
enquanto olha fixamente para ela.

3.  Se ela já não tiver dado um soco em você, pergunte com uma voz sem entonação:
“O que é o amor?”

4.  Antes que ela saia correndo, explique que você é um robô e que acabou de fugir
de uma base militar secreta. Agora quer entender o comportamento confuso dos
humonos na intimidade.

5.  Se ela ainda não estiver totalmente convencida, informe que suas juntas
pneumáticas lubrificadas funcionam com uma média de 2.800 pulsos por minuto.



VOU PARA
A GUERRA

Índice de sucesso 50%

Público-alvo garotas patriotas

Pré-requisitos olhar perdido de um combatente

Tempo de preparação nenhum!

Pontos-negativos •  não é a cantada mais criativa
•  é fácil ser desmascarado
•  a Lei de Murphy pode entrar em ação

e você pode de fato acabar indo para
a guerra e se ferrando

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Se ofereça para pagar uma bebida para seu alvo. Depois que ela aceitar, mencione
casualmente que você vai para a guerra no dia seguinte.

2.  Durma com ela.
3.  Vá para a guerra. Ah, desculpe, mas realmente achou que podia se dar bem em

cima das fãs de militares sem se alistar e vestir o uniforme como tantos homens e
mulheres corajosos fizeram antes de você? Bem, vocês estão errados, seus
vermes! O privilégio (sim, privilégio, não um direito concedido por Deus) de sair
com garotas que apreciam o patriotismo pertence apenas a nossos rapazes e
garotas heroicos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e, segundo informou
meu editor, da Guarda Costeira. Por quê? Porque eles fizeram por merecer,
soldado Ryan. Eles fizeram por merecer.



O PEQUENO ÓRFÃO

Índice de sucesso 10%

Público-alvo mulheres sem filhos em idade de ser
mãe, mães adotivas

Pré-requisitos paciência: você só pode usar esta
técnica duas vezes por ano

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos o Dia das Mães sempre vai assombrar
você

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  No Dia das Mães ou no Dia dos Pais, vá para um bar. Aborde uma garota e
pergunte se ela se lembrou de ligar para a mãe/para o pai para desejar um feliz
Dia das/dos Mães/Pais. Quando ela perguntar se você ligou para sua/seu mãe/pai,
olhe para o nada de repente e diga: “Eu não tenho mãe/pai.”

2.  Agora que ela se sente uma pessoa horrível, diga a ela que você é órfão e que —
algo raro hoje em dia — sim, você foi criado sem os pais. É por isso que ter uma
família e ser um pai maravilhoso são as coisas mais importantes para você. Ah, e
satisfazer uma mu lher e outras baboseiras dessas também.

3.  Depois de fazer sexo com ela e nunca mais telefonar, cruze os dedos para que ela
não acabe com um filho sem pai, porque isso seria de uma ironia muito cruel.



O BOMBEIRO

Índice de sucesso 25%

Público-alvo todas as garotas

Pré-requisitos um dálmata, talvez?

Tempo de peparação nenhum!

Pontos negativos você não vira um bombeiro de verdade,
o que seria demais

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Diga a seu alvo que você é bombeiro.
2.  Pare, pegue a mangueira e apague o incêndio dela.

OBSERVAÇÃO

Passar-se por bombeiro traz alguns riscos muitos sérios.

•  Provavelmente é ilegal, mesmo no Halloween.
•  Um incêndio pode começar do nada ou um gato pode ficar preso

em uma árvore, e todos vão esperar que você saiba o que fazer.
•  Um bombeiro de verdade pode flagrar você e enchê-lo de socos.
•  Podem achar que você faz parte do Village People.



Vovô WONKA

Índice de sucesso as mesmas chances de encontrar um
bilhete dourado

Público-alvo garotas que adoram doces

Pré-requisitos bolsos cheios de doces

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos podem pedir que você cante

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Escolha um alvo e se apresente como (seu primeiro nome) Wonka. Mesmo que
ela não pergunte, balance a cabeça e complete: “De Willy Wonka. Ele era meu
avô.”

2.  Explique como você consegue todo o dinheiro e todos os doces que quiser. Na
verdade, você tem uma cama de dossel feita de ouro e chocolate. Convide-a para
conferir.

3.  Curta seu barato de açúcar.

Por que isso funciona?
Aqui está a resposta.



Do que as mulheres gostam?

* Tipo de cookie com gotas de chocolate.



O HOMEM NU

Índice de sucesso 66,66 (ad infinitum) %

Público-alvo todos os tipos

Pré-requisitos colhões (metafórica e anatomicamente
falando)

Tempo de preparação algumas horas

Pontos negativos a ocorrência da dízima periódica de
33,33 (ad infinitum) % das tentativas
negativas será estranhamente
periódica

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Obtenha um alvo e use qualquer meio legal necessário para ir até a casa dela.
Alguns artifícios populares incluem:
•  Minha TV explodiu. Você se importa se eu assistir à Dança dos famosos na sua

casa?
•  Um amigo meu idiota levou lá para casa uma garota que pa rece muito com

aquela que infernizava você no colégio ou com aquela vaca horrorosa que
olha para você de cara feia no trabalho. Eu só queria um lugar para ficar por
algumas horas.

•  Depois de um dia examinando apartamentos à procura de gás venenoso
mortal, inodoro e difícil de detectar sem treinamento especializado, com
certeza é bom dar uma relaxada.

2.  Já na casa de seu alvo, assim que ela sair da sala, tire toda a roupa e fique
completamente pelado. Você basicamente está botando tudo na mesa... embora
não seja para botar tudo na mesa. Ela come ali, afinal de contas.

3.  Quando ela voltar e vê-lo arrasando no seu terno de pele, garanto que vai topar.
Isso dá certo duas a cada três vezes. Duas a cada três vezes.



O CARA DE PAU

Índice de sucesso 25%

Público-alvo não me vem à memória...

Pré-requisitos pele resistente... e não seria a pior coisa
do mundo se passasse das duas da
manhã

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos grande risco de ser estapeado

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Aborde qualquer alvo viável.
2.  Pergunte se ela quer fazer sexo com você.
3.  Repita religiosamente os passos 1 e 2 até que alguém diga sim, acabem as

mulheres ou você fique temporariamente cego devido ao copo de vodca que
jogaram na sua cara.



ELE NÃO VEM

Índice de sucesso 5%

Público-alvo mulheres românticas ou que tenham
sido desprezadas por seus parceiros
muito recentemente

Pré-requisitos o Empire State Building, um sotaque
sofisticado parecido com o de Cary
Grant (recomendado, mas não
necessariamente exigido)

Tempo de preparação viagem a Nova York

Pontos negativos •  é uma loteria
•  pode levar tempo
•  faz um frio danado no alto do

Empire State Building

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Viaje a Nova York e suba até o terraço panorâmico do Empire State Building.
2.  Aborde toda e qualquer garota que encontrar e diga, muito sério: “Ele não vem.”
3.  Repita o passo número dois até alguma garota começar a chorar em seu ombro.
4.  Catabum.

Por que isso funciona?
Por gerações, o terraço do Empire State Building tem sido o lugar para encontros
românticos entre amantes a distância. Desde que um dos amantes distantes esteja
alguns minutos atrasado, se dar bem ali pode ser muito fácil.





O PÊNIS DOS DESEJOS MÁGICOS

Índice de sucesso 10%

Público-alvo garotas românticas, garotas tolas e,
estranhamente, professoras de inglês

Pré-requisitos túnicas esvoaçantes, cimitarra,
turbante, pênis

Tempo de preparação o tempo necessário para fazer uma
cimitarra de papelão e papel-alumínio

Pontos negativos pode ofender algumas garotas do
Oriente Médio

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Vista-se como um príncipe árabe e vá para o bar.
2.  Escolha um alvo e pergunte se ela já ouviu histórias sobre uma lâmpada mágica

que liberta um gênio se for esfregada. Ela já ouviu. Agora conte a ela que, graças
a um infeliz acidente com o tapete mágico, o gênio passou a morar em seu pênis.

3.  A essa altura, se ela perguntar se tem direito a mais desejos, você está pronto para
faturar.



O JOGADOR DE BEISEBOL

Índice de sucesso 44%

Público-alvo fãs de celebridades, em especial de
atletas

Pré-requisitos é preciso ter ao menos uma aparência
atlética

Tempo de preparação o necessário para rebater uma bola

Pontos negativos pode atrair caras que gostem de jogar
beisebol virtualmente

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Entre no bar e aborde seu alvo. Para ajudar a vender a mentira de que você é um
grande jogador de beisebol, caminhe como se estivesse carregando uma bexiga
cheia de água entre as coxas, ou fazendo a clássica corrida “acabou o papel” entre
os banheiros.

2.  Mencione como quem não quer nada que está um pouco machucado por causa
do jogo do dia anterior e, se questionado, explique que é o receptor de um time
famoso.

P:  Ela não vai mesmo saber que não sou receptor?
R:  Não. Receptores são aqueles caras que ficam agachados para pegar as bolas.

Eles usam capacete na maior parte do tempo, por isso são praticamente
impossíveis de serem reconhecidos no mundo real.

3.  Faça sexo com ela.



OBSERVAÇÃO

Se estiver no Canadá, isso também funciona com goleiros de hóquei.

P:  Mas as mulheres canadenses valem mesmo o esforço?

R:  Valem. Pamela Anderson é canadense. Mais importante ainda: ela
era canadense desde a época em que era gostosa. True Story.



O ANIVERSÁRIO DA MORTE DA MINHA MULHER

Índice de sucesso 69%

Público-alvo mulheres eternamente solteiras

Pré-requisitos uma única rosa

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos fácil demais?

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Sente-se em um lugar público e fique encarando com olhar saudoso a rosa em
sua mão.

2.  Quando aparecer um alvo que valha a pena, admita timidamente que aquele dia
é o aniversário da morte da sua mulher. Agora você conseguiu o que queria*: ela
está com pena.

3.  Neste momento, seu alvo está bebendo, sem saber, um coquetel letal de culpa,
piedade e suposição distintamente feminina de que “se o cara era casado, deve
ser um bom partido”. Tudo o que você precisa dizer é: “Não sei se consigo ficar
sozinho esta noite”, e pronto.

O dilema de Cachinhos dourados

Nesta cantada clássica, provavelmente o alvo vai perguntar como sua mulher
morreu. Se um nebuloso “não quero falar sobre isso” não for suficiente, você pode
ser forçado a dizer o que aconteceu, mas cuidado: seja vago demais, e ela vai ficar
desconfiada; seja detalhista demais, e ela vai perder o interesse. Você precisa de algo
intermediário, como uma destas coisas:

•  acidente com o álbum de recordações
•  ataque de carcajus



•  inesperada alergia a oxigênio
•  acidente durante número de malabarismo (com serras elétricas)
•  não era alta o suficiente para andar na montanha-russa
•  atropelada por um carrinho de supermercado desgovernado
•  embolia
•  não comeu verdura o suficiente
•  morreu tentando alcançar o octogésimo terceiro orgasmo en quanto fazia sexo

com você

*Além de vê-la dançando em cima de sua cama com um uniforme de enfermeira, claro.



O MANEQUIM

Índice de sucesso 77%

Público-alvo consumistas

Pré-requisitos um bom terno, paciência, joelhos fortes

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos você não pode se mexer nem se tiver
vontade de ir ao banheiro

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Entre escondido em uma vitrine de loja. Fique em uma posição confortável. Não
se mexa.

2.  Observe os pedestres até ver uma garota bonita passar. Isso pode demorar um
pouco, portanto, cuidado para não ficar de pernas cruzadas.

3.  Lentamente, “ganhe vida”, bata no vidro e convide-a para entrar.
4.  Diga a ela que a viu passar centenas de vezes e que rezava todas as noites para se

tornar real e poder tocar a pele dela.
5.  Toque a pele dela.
6.  Faça sexo com ela. Não na vitrine. Provavelmente isso é ilegal hoje em dia.





AMOR À PRIMEIRA VISTA

Índice de sucesso 10%

Público-alvo mulheres inocentes

Pré-requisitos um amigo, um aparelho de som

Tempo de preparação alguns minutos

Pontos negativos não pode ser realizada mais de uma vez
por noite no mesmo local

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Escolha um alvo com um rosto particularmente inocente.

OBSERVAÇÃO

“Inocente” não quer dizer necessariamente “jovem”. A proporção
entre o diâmetro do olho e o diâmetro do rosto deve ser sempre
superior a 1:3. Pense nas Meninas Superpoderosas.

2.  Aborde seu alvo, mas finja estar andando em câmera lenta. Se está com medo de
que isso não pareça verossímil, tente andar com os sapatos calçados apenas pela
metade.

3.  Encare-a fixamente até que ela comece a falar. Tente repetir exatamente o que ela
disser e pare quando ela parar. Faça isso outra vez quando ela recomeçar a falar.
Isso cria a ilusão de que vocês estão em tamanha sincronia que iam dizer a
mesma coisa (mesmo que você não fosse dizer “Por que você está me encarando,
seu louco?”).



4.  Faça um sinal para que seu amigo dê play no hit de Ann Wilson e Mike Reno,
“Almost Paradise”, o tema romântico do filme Footlose original. Mande que ele
comece aos dois minutos e quarenta e quatro segundos, para que vocês escutem
a virada.

5.  Quando chegar ao refrão, pergunte a seu alvo se ela acredita em amor à primeira
vista.

6.  Se ela acreditar, então também pode acreditar em “sexo na primeira noite”.



O MOTOQUEIRO

Índice de sucesso 17%

Público-alvo garotas que gostem de uma estrada e
caçadoras de bad boys

Pré-requisitos jaqueta de couro, capacete

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos ter que conversar sobre mecânica com
motociclistas de verdade

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Vista a jaqueta de couro e leve um capacete para uma festa ou um bar.

OBSERVAÇÃO

É bom que seja um capacete que cubra todo o rosto ou um aberto,
típico de quem pilota uma Harley-Davidson, talvez com umas
caveiras pintadas nele. Não vá com um desses capacetes à la Speed
Racer, porque as garotas vão achar que ou você dirige uma scooter
ou, pior, é francês.

2.  Escolha com sabedoria um local bem visível para deixar o capacete e espere que
uma garota se aproxime e pergunte onde está sua máquina.

3.  Se você não conseguir assumir sozinho a partir daí, não sou eu que vou ajudar.



CUIDADO

Se quiser levar o disfarce mais a sério e se envolver com gangues de
motoqueiros, saiba que é uma jogada de alto risco que pode trazer
ótimas recompensas, mas não posso apoiá-la oficialmente. Se você
insistir em fazer isso, vai precisar de um nome de gangue falso, a
menos que queira um grupo de homens corpulentos fazendo
picadinho de você.

GERADOR DE NOME DE GANGUE DE MOTOQUEIROS

Combine uma palavra da coluna A com uma da coluna B e forme o
nome da sua gangue.

Coluna A Coluna B

Bandidos do Inferno

Guerrilheiros Sinistros

Bárbaros da Mamãe

Lobos do Asfalto

Anjos do Underground

Reis da Estrada

Guerreiros de Couro

Invasores do Mal

Demônios Foras da Lei

Cães do Trovão



O LEO

Índice de sucesso 1%, 2% quando seus filmes estão em
cartaz

Público-alvo fãs

Pré-requisitos óculos de aviador, cavanhaque, amigos

Tempo de preparação cinco minutos na página de Leonardo
DiCaprio na Wikipédia

Pontos negativos passar cinco minutos na página de
Leonardo DiCaprio na Wikipédia: veja o
tanto de coisa que ele já fez na vida!

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Ponha seus óculos de aviador, o único acessório masculino que fará você ficar
com cara de descolado e canalha ao mesmo tempo.

2.  Escolha um alvo e se apresente como o astro Leonardo DiCaprio.
3.  Enquanto ela ri, faça com que seus amigos se aproximem e digam:

•  “Adorei você em Diário de um adolescente!”
•  “Ei, quando vai sair Titanic 2?”
•  “Você melhorou muito desde Gilbert Grape: aprendiz de sonhador.”

4.  Agora ela terá que pelo menos considerar a possibilidade de você ser realmente o
Leonardo DiCaprio, e é aí que você diz: “Bem, se você já quis dormir com
Leonardo DiCaprio, agora é a sua chance.”

5.  Pode ser que funcione.



ABRACADABRA

Índice de sucesso Oh!

Público-alvo garotas que se divertem com facilidade

Pré-requisitos algemas e a chave das algemas

Tempo de preparação segundos

Pontos negativos pesquise no Google “prisão indevida”

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Aborde seu alvo e pergunte a ela se gosta de mágica. Não dê atenção à resposta e
rapidamente algeme sua mão à dela.

2.  Faça com que ela apalpe as mangas de sua camisa para que veja que você não está
escondendo a chave ali. Então, para fazer uma graça, diga: “Agora, verifique em
minhas calças. Brincadeira.” Claro, se ela realmente procurar, não seja idiota.

3.  Comece a tatear um pouco os bolsos e, após um momento de pânico, dê um tapa
em sua testa com a mão que está presa à dela e diga: “Talvez eu tenha esquecido a
chave em casa.”

4.  Quando chegarem à sua casa, “descubra” a chave na mesa de cabeceira ao lado da
cama. Com alguma sorte, você vai precisar outra vez das algemas. Está bem, com
muita sorte.



O AMIGÃO DO JOÃO

Índice de sucesso 90%

Público-alvo todas as mulheres

Pré-requisitos alguma memorização

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos “Que João?”

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Aproxime-se da garota e diga: “Nossa, que bom ver você de novo! Eu me sinto
péssimo, mas esqueci seu nome.”

2.  Ela vai insistir que nunca o viu antes. É quando você diz: “Eu sou amigo do
João.”

3.  Envergonhada, ela vai tentar compensar você de algum modo, de preferência
sexualmente.

Por que isso funciona?
Qualquer pessoa que vive no planeta Terra conhece alguém chamado João. E ele é
um cara muito gente boa.



O HOMEM BIÔNICO

Índice de sucesso 65%

Público-alvo garotas sensuais

Pré-requisitos um aperto de mão firme

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos encontrar ex-combatentes de verdade
pode deixar você em uma situação
complicada ou, mais provavelmente,
violenta

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Apresente-se a seu alvo e, sem alterar a expressão do rosto, aperte a mão dela com
toda a força que puder.

2.  Quando ela gritar de dor, peça desculpas rapidamente: você não conhece mais sua
força. Foi ferido na guerra, e os militares substituíram a maior parte de seu corpo
por peças de titânio. Aponte a cabeça de forma significativa para a região de sua
virilha.

3.  Espere que ela dê o primeiro passo.



A TAÇA STANLEY

Índice de sucesso 90%

Público-alvo garotas que pratiquem esportes, mas
que não sejam fãs de esportes

Pré-requisitos papel-alumínio, caneta preta
permanente

Tempo de preparação 45 minutos

Pontos negativos trabalho manual excessivo para
algumas pessoas

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Cole ou prenda com fita adesiva uma poncheira no alto de uma cafeteira ou
abajur. Se ficar mais ou menos na forma de um peão de xadrez ou de um
desentupidor de privada gigante, você está no caminho certo.

2.  Agora é hora de forrar sua escultura com papel-alumínio. Você acaba de se tornar
o proprietário da Taça Stanley, o famoso troféu de hóquei.

3.  Use a caneta preta permanente para pintar alguns de seus dentes, o mesmo
procedimento a ser seguido se existisse uma cantada chamada “O Caipira” (que
com toda a certeza não seria um grande sucesso... a menos que você tivesse
acabado de descobrir um poço de petróleo).

4.  Leve seu troféu para um bar e espere as moças desmaiarem.

Por que isso funciona?
•  Todas as mulheres gostam de atletas profissionais, porque eles são ricos e estão

em forma, mas nenhuma sabe como é o troféu de um campeonato, pelo menos
nenhuma com quem você queira alguma coisa.

•  Cada membro do time campeão fica com o troféu da Copa Stanley por um dia.
Quando você lhe explicar isso, seu alvo vai se sentir ainda mais especial por você
ter escolhido passar esse tempo justamente com ela.



•  Como é exigido por lei que todas as mulheres assistam ao filme Um casal quase
perfeito, toda garota é programada a achar que pode transformar um jogador de
hóquei grosseirão em um parceiro de patinação artística. Você agora representa o
grande projeto de vida dela.



O DONO DE CÃOZINHO ATRAPALHADO

Índice de sucesso 80%

Público-alvo garotas que amem animais

Pré-requisitos um filhote

Tempo de preparação duas horas

Pontos negativos educar o bichinho pode ser difícil e
frustrante

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Vá a um abrigo. Procure o filhote com as maiores patas e as orelhas mais caídas.
Estudos mostram que esses são os fatores mais importantes na decisão de uma
garota em dormir ou não com um cara com o intuito de ficar com o bichinho.

2.  Coloque a coleira no seu amigão e o leve a um parque ou outro espaço público
seguro. Após identificar seu alvo, solte o cachorro na direção dele e vá atrás.

3.  Seu alvo vai ajudar você a pegá-lo e imediatamente cairá de amores pelo
bichinho, porque quase nada é mais atraente para uma garota que um
cachorrinho (a não ser um cachorrinho de diamantes).

4.  Confesse que isso tudo ainda é novo para você. Você estava passando por um
prédio em chamas, salvou aquele carinha e não sabe nem se sua casa é segura para
animais. Talvez ela pudesse ajudá-lo com isso?

5.  Quando ela perguntar a você qual é o nome dele, finja estar envergonhado e
diga: “Não, você vai rir de mim.” Quando ela insistir, suspire e diga: “Bem, na
verdade meu cachorro é uma cachorra. Eu dei a ela o nome de uma das minhas
ídolas.” E ela: “Está bem, como ela se chama?” Você (faz uma pausa dramática) e
diz: “Oprah.”

6.  Leve seu alvo para casa e deixe que ela ensine você a sentar, deitar e rolar.



O RETRATO

Índice de sucesso 35%

Público-alvo garotas amantes de arte, turistas

Pré-requisitos $$$, um perfil decente

Tempo de preparação algumas noites

Pontos negativos é preciso passar algum tempo em um
museu

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Encomende a pintura de um retrato seu, de preferência usando dragonas,
segurando um rifle de caça imponente ou usando um daqueles chapéus
engraçados que parecem uma panqueca de veludo* gigante.

OBSERVAÇÃO

Assegure-se de escolher um artista que vá valorizar seus pontos
fortes e faça a si mesmo o favor de usar linho belga e não uma lona
vagabunda na tela. Isso é uma coisa que você vai querer exibir com
orgulho por muitos anos.

2.  Suborne um guarda de museu para pendurar seu retrato ou, se estiver se
sentindo aventureiro, invada o lugar à noite e pendure você mesmo.

3.  No dia seguinte, circule perto do quadro até que o alvo de sua escolha se
aproxime. Assim que ela lançar um olhar intrigado, é a sua hora de brilhar
usando uma das seguintes abordagens:



A.  “Eu sei, eu sei, é estranho, mas, sim, eu sou da realeza.”
B.  “Este é meu tataravô. O idiota só me deixou três castelos.”
C.  Respire profunda e demoradamente, uma expressão nostálgica no rosto, e

então, quando sua mente estiver a bordo de um carrossel de semblantes há
muito esquecidos e memórias sépia e esmaecidas, detalhadas demais para
jamais conseguirem ser expressadas, suspire e diga: “Isso faz muito, muito
tempo...”

* Tenho preferência caso queira dar o nome “Panqueca de veludo” a uma boate.



O TED MOSBY

Índice de sucesso 5%... ih, as mesmas chances que o
Ted!

Público-alvo garotas cujo maior sonho é casar,
divorciadas, garotas que gostem de
encrenca

Pré-requisitos smoking, colírio, aliança

Tempo de preparação 11 minutos

Pontos negativos alianças não custam barato

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Vista seu smoking. Você não fica bem? Não parece que está prestes a encontrar a
rainha ou assassinar alguém? Agora afrouxe a gravata, desabotoe a camisa e
encharque os olhos de colírio até parecer que você acabou de assistir a E.T. (O
verdadeiro E.T., não a versão castrada, sem vida, “vamos substituir as armas por
walkie-talkies” que Spielberg relançou de forma imperdoável em 2002. Será que
ele tem andado demais com George Lucas?)

2.  Escolha um lugar público e solte alguns suspiros.
3.  Tire a aliança e olhe fixamente para ela, gire-a no balcão em silêncio, xingue-a...

Basicamente surte por causa dela como fez aquele moleque doente em O Senhor
dos Anéis.

4.  Após algum tempo, alguma garota vai morder a isca, se aproximar e perguntar se
está tudo bem. No início, não dê atenção, mas rapidamente confesse que você
acabou de ser abandonado no altar... deixado para trás diante dos olhares de
humilhação de seus amigos mais íntimos e familiares. Você nunca achou que
Ana* pudesse fazer isso com você.

5.  A pena vai conduzir o trem da história a partir daí. Só não se esqueça de descer a
tempo.



* Dar um nome para sua “noiva” ajuda a vender o peixe. “Ana” é uma escolha segura e ao mesmo tempo familiar:
pesquisas sugerem que é um nome bastante popular no Brasil.



O JIM NACHO

Índice de sucesso 30%

Público-alvo garotas supersticiosas

Pré-requisitos um ouvido atento

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos ter que ouvir uma garota

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Cerque seu alvo, mas não de um jeito assustador.
2.  Assim que ela exprimir seu gosto por qualquer coisa, diga “obrigado”, como se

você fosse responsável por sua criação.
Exemplos:

Alvo: Meu filme favorito é E o vento levou...
Você: Obrigado!

Alvo: Lisa, adorei seus sapatos.
Você: Obrigado!

Alvo: Esses nachos estão deliciosos.
Você: Obrigado!

3.  Em seguida, apresente-se como Jim _____________ (use o que quer que ela goste
como seu sobrenome). Assim, de acordo com o último exemplo, você diria: “Eu
sou Jim Nacho.”

4.  Faça sexo com ela.



O HERDEIRO CONFUSO

Índice de sucesso 33%

Público-alvo garotas interesseiras

Pré-requisitos um testamento juramentado

Tempo de preparação algumas horas de pesquisa

Pontos negativos blá-blá-blá jurídico

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Fique perto de seu alvo e olhe com perplexidade para uma folha de papel.
2.  Caso ela não se aproxime imediatamente, suspire repetidas vezes e balance a

cabeça. Após algum tempo, ela virá falar com você e perguntar o que está
acontecendo.

3.  Mostre seu testamento falso e aja como se estivesse confuso: “Por que eu devo
oitenta e três milhões de dólares a meu tio Steven, que acabou de morrer?
Aquele idiota inventou os cupcakes.”

4.  Assegure-se de que a parte mais evidente e clara de seu testamento inclua a
seguinte cláusula:

“STEVEN JAMES SMITH, por meio desta, deixa para ESCREVA SEU NOME AQUI o total de US$

83.000.000,00. Você leu direito, oitenta e três MILHÕES de dólares. Essa quantia pode comprar um

caminhão de gatinhos fofos.”

5.  Depois que ela explicar que você na verdade ganhou oitenta e três milhões de
dólares, celebre a fortuna que acaba de descobrir ter herdado fazendo sexo com
ela.



O OUTRO JONAS

Índice de sucesso 70%

Público-alvo garotas que são loucas por um holofote

Pré-requisitos certo gingado

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos pode atrair menores de idade

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Vista-se como um Jonas Brothers. Você tem três opções:

A.  Ponha uma camisa social com as mangas dobradas, gravata fina e jeans.
B.  Vista tênis branco, camisa branca e um blazer preto.
C.  Dê um tiro na cabeça antes de fazer A ou B.

2.  Identifique seu alvo e fale em voz alta perto dela sobre a turnê mundial, o
programa de TV e o filme de baixo orçamento para o verão que seus irmãos vão
fazer.*

3.  Quando ela perguntar, diga que você é o outro irmão dos Jonas Brothers.
4.  Ela vai dormir com você porque a fama está do seu lado, mas você não é esnobe.

E você deve usar essa frase.



OBSERVAÇÃO

Em diferentes momentos da história, esta técnica foi conhecida como
O EMPRESÁRIO DO MENUDO, O TIO DO HANSON e O
OLD KID ON THE BLOCK. À medida que este Manual da
conquista envelhecer, simplesmente substitua O OUTRO JONAS
por O OUTRO MEMBRO DA BANDA POP ADOLESCENTE
DO MOMENTO.

* Estou apenas supondo que haja um desses.



O

PLAYBOOK FEMININO:
O MANUAL DA CONQUISTA PARA GAROTAS

manual da conquista é projetado quase exclusivamente para homens em
busca de mulheres. Isso acontece simplesmente porque, por acaso, esta é
minha área de atuação. No entanto, com o intuito de promover a

igualdade de gêneros, romper barreiras e não ser falsamente acusado de sexismo,
incluo aqui, sem custo extra, O manual da conquista para garotas.





Este livro é dedicado às mulheres tolas o bastante para achar

que precisam de um livro para conquistar homens.

Você só precisa de duas coisas para conquistar um cara.
(PISTA: Seus mamilos fazem parte delas.)
Ah, e se você for bonita, ligue para mim.



A Garota

Índice de sucesso 1000%

Público-alvo qualquer homem, em qualquer lugar, a
qualquer hora

Pré-requisitos dois cromossomos X

Tempo de preparação nenhum

Pontos negativos fácil demais?

Passo a passo
1. Escolha um sujeito.

2. Olhe para ele.

3. Faça sexo com ele.



Sobre o Autor

BARNEY STINSON é um solteiro disponível e bom de cama.
Você deveria conhecê-lo, se tiver a oportunidade.





O CÃOZINHO PINÓQUIO

Índice de sucesso 33%

Público-alvo garotas ingênuas amantes de animais

Pré-requisitos coleira de cachorro

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos pulgas, parasitas e displasia
coxofemoral

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Vestindo apenas cueca e uma coleira, faça os seguintes movimentos à vista de seu
alvo:

•  Bufe o mais alto que puder.
•  Coce a orelha com o pé.
•  Curve-se para a frente e cheire suas partes íntimas.

2.  Caso seu alvo se aproxime, lata para ela e peça desculpas imediatamente. Com
voz entrecortada, estilo Scooby-Doo, explique que seu desejo de se transformar
em humano virou realidade... mas agora você está perdido.

3.  Depois que a garota o levar para casa, se aconchegue na cama dela e deixe que a
natureza siga seu curso.



A MALA DE VIAGEM

Índice de sucesso 8%

Público-alvo garotas estrangeiras

Pré-requisitos uma mala grande de lona

Tempo de preparação 45 segundos

Pontos negativos você pode acabar no porta-malas de
algum sujeito

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Leve sua mala até o aeroporto e fique perto da esteira de bagagem do terminal
internacional. Preste atenção à cidade de origem do voo.

DICA

Recomendo priorizar uma companhia aérea escandinava, por razões
óbvias, apesar de muito provavelmente qualquer companhia ter
potencial... a menos que você pegue um voo da Lufthansa. Nein,
danke.

2.  Após escolher um alvo, entre rapidamente em sua mala, feche-a e se jogue na
esteira. Tente adivinhar quando estiver bem em frente a seu alvo e saia da mala.

3.  Diga a ela com um sotaque pan-europeu que você é um homem de negócios
internacional e quando a viu embarcar naquele avião em (cidade de partida do
voo), disse a si mesmo que faria qualquer coisa para conhecê-la. Trema um pouco
e diga timidamente: “O compartimento de bagagem estava um pouco frio.”

4.  Veja se consegue ajudá-la a superar o jet lag.



O PRÍNCIPE AKEEM

Índice de sucesso 88%

Público-alvo garotas que não entendam muito de
geografia

Pré-requisitos um bom ajudante

Tempo de preparação nenhum

Pontos negativos você pode ter que explicar como
funciona a sucessão em um governo
fictício

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Posicione-se perto de seu alvo e faça um sinal para seu parceiro.

DICA

Se tiver dificuldades para encontrar um amigo que o ajude, Arsenio
Hall provavelmente está disponível.

2.  Faça com que ele se aproxime, ajoelhe-se e diga: “Sinto muito, alteza, mas tenho
notícias do reino.”

3.  Repreenda-o furiosamente por se dirigir a você daquela maneira em público.
Ameace contar ao rei sobre aquilo. Sim, você disse “rei”.

4.  Explique a seu alvo que você é um príncipe que veio para os Estados Unidos à
procura de sua futura rainha, mas não queria que ninguém soubesse que é
milionário, porque deseja encontrar alguém que goste de você pela pessoa que



realmente é... por acaso, o herdeiro do trono de um reino rico em diamantes. E
ela poderia, quem sabe, ser a rainha. Se fosse, tipo, você sabe, muito boa de cama.

5.  Animada com a possibilidade de aparecer em todas as capas de revistas como “A
nova namorada do príncipe”, seu alvo agora está pronto para ir para a cama com
você.



O CINÉFILO SENSÍVEL

Índice de sucesso 99%

Público-alvo garotas tristes

Pré-requisitos ter estômago

Tempo de preparação cerca de 110 minutos

Pontos negativos •  elogiar um filme horrível
•  escolher o gênero errado de comédia

romântica — como Simplesmente
complicado ou, na verdade, qualquer
coisa com Meryl Streep — pode
limitar seus alvos a sua mãe e às
amigas dela

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Escolha a comédia romântica mais insuportável em cartaz e decore os enredos
nada originais e os péssimos diálogos.

OBSERVAÇÃO

Se não tiver certeza sobre qual é a melhor pior comédia romântica
em cartaz, escolha uma que tem o cartaz com um homem e uma
mulher de costas um para o outro e se apontando com o polegar,
como se estivessem dizendo: “É esse!”, que muito provavelmente é
uma frase do filme, se não o próprio título.

2.  Vá assistir ao filme outra vez (eu sei), escolha a garota mais bonita que estiver
sozinha e sente-se na mesma fileira que ela.



DICA

Caminhe da frente da sala para os fundos, de modo que a luz da tela
durante o trailer ajude você a identificar as garotas feias.

3.  Duble os diálogos de modo exagerado enquanto o filme caminha do previsível
“meu noivo é um idiota” até a cena clichê “esse cara que conheci gosta das
mesmas músicas que eu e/ou do mesmo tempero bizarro”.

4.  Quando perceber seu alvo olhando para você, impressionada com sua
sensibilidade, sorria timidamente e pergunte se ela não quer se sentar ao seu
lado. Mais tarde, pergunte se ela não quer se sentar no seu colo. Bum!

Por que isso funciona?
•  A ciência diz que oitenta e três por cento das garotas que assistem a comédias

românticas sozinhas acabaram de terminar um relacionamento ou estão em busca
de um. Nos dois casos, elas estão procurando por “amor”, se é que vocês me
entendem.

•  Se uma mulher está disposta a gastar dinheiro nesse lixo, prova velmente não é
muito exigente quando se trata de parceiros sexuais.

•  E o melhor? Ela obviamente gosta de sofrer.



O LORENZO VON MATTERHORN

Índice de sucesso 20%

Público-alvo mulheres workaholics que não largam
os celulares

Pré-requisitos conhecimento básico de webdesign

Tempo de preparação 3/4 de um jogo de futebol americano

Pontos negativos conhecimento básico de webdesign

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Pense em um nome falso inusitado. Pensou? Ótimo.
2.  Crie vários sites dedicados à vida incrível de sua personalidade falsa e publique-

os na rede mundial de computadores.

OBSERVAÇÃO

Seja criativo na hora de desenvolver sua história de vida, mas lembre-
se das qualidades que as mulheres acham mais atraentes em um
homem: riqueza, poder e amor pelos animais. Não custa nada
sugerir que você tem um pênis enorme.

3.  Escolha seu alvo, de preferência alguém com um celular bem moderno. Aborde-
a e diga: “É, sou eu.” Ela vai dizer que não sabia quem era você. Aja como quem
não acredita e diga seu nome falso devagar e em voz alta. Quando, mesmo assim,
ela responder que nunca ouviu falar de você, comente que é uma mudança
agradável conhecer alguém que não esteja atrás de um autógrafo, uma foto ou de
sua grande fortuna.



4.  Então faça uma saída rápida, mas não se esqueça de repetir mais uma vez seu
nome. Assim que você sair, ela vai pegar o celular e fazer uma busca na internet.
Quando ler tudo sobre o falso você, vai ficar louca de paixão.

5.  Volte alguns minutos depois, ofereça a ela um café, e o jogo está ganho.



O PADRE DESCOLADO

Índice de sucesso 33%

Público-alvo carolas reprimidas

Pré-requisitos camisa clerical, colarinho de padre,
sorriso assustador

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos você pode acabar no inferno

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Vista uma camisa e um colarinho de padre e vá a algum bar.
2.  Posicione-se perto de seu alvo e comece a tomar umas cervejas, a fumar, falar

palavrão e a dar em cima das garotas que passam. Basicamente, aja como se
estivesse no parlamento britânico.

3.  Quando perceber seu alvo olhando de esguelha para você, aponte para o
colarinho e diga: “Ah, isso? É que tenho uma relação mais moderna com o
Senhor.”

4.  Intrigada por sua combinação enigmática de piedade e rebeldia, ela vai ficar
curiosa para saber que outros sacramentos você deseja tão ardorosamente violar.

5.  Agora é só aproveitar as chamas do inferno.



A ÁREA 69

Índice de sucesso 66%

Público-alvo garotas fãs de ficção científica, que
acreditam em extraterrestres ou que
sejam do interior

Pré-requisitos um disco voador de verdade
(brincadeirinha!)

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos pode atrair uma maluca de verdade

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Posicione-se perto de seu alvo e comece a imitar seus movimentos.
2.  A essa altura, ou ela estará assustada e vai embora ou estará assustada e vai

perguntar que diabo você está fazendo. Se for este caso, é sua hora de brilhar.
3.  Diga a ela que foi enviado à Terra para aprender mais sobre a espécie humana.

Enfatize que não lhe deseja nenhum mal. Você é um alienígena pacífico, como
E.T., Alf ou Chewbacca, mas sem todo aquele pelo corporal.

4.  A essa altura, ou ela jogará algo na sua cara ou estará pasma. Se for este o caso,
você está perto do sucesso completo.

5.  Agora explique que seu cérebro alienígena não entende a reprodução humana e
deixe-a demonstrar pessoalmente. Com sorte, ela e você vão ajudar seus povos a
se entenderem.



O FANTASMA

Índice de sucesso 83%

Público-alvo garotas com atração pelo sobrenatural

Pré-requisitos alguns amigos

Tempo de preparação uma rodada de bebidas enquanto
explica o esquema para os amigos

Pontos negativos dever um favor para os amigos e pagar
uma rodada de bebidas

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Faça seus amigos se vestirem de preto e se reunirem em um bar para falarem
quanto sentem sua falta e como estão perplexos com a sua morte. Se eles
puderem chorar um pouco, melhor ainda.

2.  Entre um pouco depois no bar, de terno, e faça com que seus amigos o ignorem
totalmente. Diga para agirem da mesma forma que você se comporta quando eles
falam sobre seus objetivos profissionais, seus problemas pessoais ou do que quer
que eles estejam reclamando no momento.

3.  Aborde seu alvo e pergunte se ela consegue ver você. Quando ela disser que sim,
reaja com surpresa e explique que pode parecer loucura, mas você acha que é um
fantasma.

4.  Para provar que está “morto” e que só ela pode ver você, leve-a até onde estão
seus amigos e faça algumas palhaçadas para “assustá-los”.

•  Sopre o pescoço de uma amiga e ela dará uma tremidinha.
•  Pegue a bebida de um amigo e a segure à frente do rosto dele. Ele ficará

pasmo diante da “caneca voadora”.
•  Ande pisando forte ao redor da mesa e eles ficarão assustados com o barulho

dos passos vindos do nada.



5.  Peça a seu alvo para falar por você e dizer a eles que sigam em frente com suas
vidas. Seus amigos, no início, terão que protestar um pouco:

•  “Como vamos seguir em frente se a pessoa que era nosso norte se foi?”
•  “Quem vai administrar o orfanato para crianças doentes agora?”
•  “Mas o pênis dele era enorme.”

6.  Quando seus amigos agradecerem a ela por tê-los ajudado a superar a perda do
melhor amigo, dedique-se imediatamente à própria salvação. Explique que você
não vai conseguir partir até experimentar o amor físico uma última vez. Se ela
não se convencer, diga: “Ei, não sou eu quem faz as regras.”



O TESTE DE RORSCHACH

Índice de sucesso 33%

Público-alvo garotas bem burrinhas

Pré-requisitos vidro de nanquim, papel branco, bloco
de anotações

Tempo de preparação 40 segundos, sem contar o tempo de
secagem

Pontos negativos a tinta pode fazer muita sujeira

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Derrame um pouco de nanquim em uma folha de papel e a dobre ao meio para
criar uma mancha simétrica. Deve ficar parecido com algo assim:

Repita o processo até o vidro terminar ou você começar a pensar na ideia de
beber a tinta e acabar com a sua vida de uma vez, porque, vamos encarar a



verdade, você está fazendo desenhos abstratos para conquistar alguém.
2.  Aborde seu alvo, diga que é professor de psicologia e pergunte se ela aceitaria

participar de uma pesquisa. Tudo o que ela precisa fazer é olhar algumas imagens
e esboçar alguma reação, como faz sempre que visita os avós. Só que o cheiro não
vai ser tão estranho.

3.  Quando mostrar suas manchas de tinta, finja prestar atenção às respostas dela e
tome notas em seu bloco.

DICA

Fazer desenhos de peitos é um modo excelente de fingir que você
está tomando notas.

4.  Após o último borrão de tinta, olhe para seus desenhos de peitos e demonstre
preocupação. Se estiver usando óculos, tire-os lentamente e belisque de leve o
nariz. Quando ela perguntar qual o problema, diga abruptamente: “Nada.
Obrigado por participar da pesquisa.” Isso a deixará completamente surtada, e
então ela vai insistir que você explique. Diga que, em sua opinião profissional, ela
está sofrendo de um sério desequilíbrio mental: privação de sexo.

5.  Obviamente, só há um modo de tratar esse problema.

ALERTA!

Caso seu alvo olhe para as manchas de tinta e mencione o pai ou o
irmão, há grandes chances de que ela realmente tenha um
desequilíbrio mental. Nesse caso, ou vocês vão ter uma noite
incrível, ou ela vai tentar estrangulá-lo. Ou os dois.



O CHEAP TRICK

Índice de sucesso 40%

Público-alvo groupies, garotas burrinhas e garotas
de cabelos compridos

Pré-requisitos jaqueta jeans, remendo do Cheap Trick,
apliques de cabelo

Tempo de preparação 50 minutos

Pontos negativos uh... jaqueta jeans?

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Coloque os apliques de cabelo. Costure o remendo Cheap Trick em sua recém-
comprada jaqueta jeans. Vista-a. Agora, acredite ou não, você está pronto para a
farra.

2.  Escolha seu alvo.

OBSERVAÇÃO

Se você está com dificuldade de escolher um alvo ideal, procure a
garota com o cabelo mais comprido, porque podia muito bem estar
na Bíblia “cabelo atrai cabelo”.

3.  Próximo a seu alvo e sem se dirigir a ninguém em especial, diga uma das
seguintes frases:

•  “É sempre bom conhecer fãs.”
•  “Quanto está o iene? Nossa turnê mundial começa amanhã.”



•  “A parte mais difícil de projetar minha piscina em forma de guitarra foi
decidir em que lugar botar a hidromassagem.”

4.  Tomada por curiosidade, seu alvo vai perguntar quem você é, e é aí que você diz:
“Sou o baixista do Cheap Trick, uma banda de rock superfamosa.” Se ela não
acreditar, mostre o remendo em sua jaqueta. Com alguma sorte, ela também vai
mostrar alguma coisa dela para você, e, antes que perceba, você vai ter tirado a
jaqueta jeans.

VARIAÇÕES
Como a maioria dos astros de rock, você vai descobrir que pode interpretar versões
diferentes desta técnica. Vá a Bombaim e trabalhe com Ravi Shankar como tocador
de pratos de dedos. Quer se djär bem em Estocolmo? Por que não fazer isso como
tecladista do Ace of Base? Na verdade, a Europa provavelmente é o melhor lugar do
mundo para posar de astro do rock. Ver “O Hasselhoff”.

CUIDADO

Embora eu sempre estimule uma injeção saudável de criatividade na
arte de enrolar mulheres, a prudência manda evitar os seguintes
músicos:

MÚSICO COMPLICAÇÃO

Baterista do Led Zeppelin RIP

Qualquer um do KISS Muito fácil/Muita informação

Billy Idol Meu amigo Ted já tentou e não deu certo

Peter Frampton Difícil imitar a voz

Sting Tem fama de fazer sexo tântrico, o que acaba
criando expectativas de duração fora da realidade



O BAILARINO REFUGIADO

Índice de sucesso 7%

Público-alvo bailarinas e capitalistas selvagens

Pré-requisitos macacão colado de balé, sotaque russo
razoável

Tempo de preparação 45 minutos ou o tempo necessário para
vestir uma roupa de balé

Pontos negativos provavelmente funcionaria melhor nos
anos 1980

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Construa uma máquina do tempo.

OBSERVAÇÃO

Suas finanças, ou as leis da física, podem ser um empecilho a essa
etapa. Se você não conseguir construir uma máquina do tempo,
tente esta técnica em um lugar onde as pessoas possam não ter
percebido que a Guerra Fria acabou, como Mississippi, Idaho ou a
sala de Sarah Palin.

2.  Macacão a postos!
3.  Sim, você pode botar uma abobrinha lá embaixo.
4.  Aborde seu alvo e peça asilo político com seu melhor sotaque russo. Sugiro

assistir à sitcom do comediante Yakov Smirnoff para praticar o sotaque russo,



embora seja difícil ouvir quando parece que estão enfiando uma tesoura em seu
canal auditivo.

5.  Diga a seu alvo que escapou de uma turnê de sua companhia de balé, mas agora
não sabe o que fazer com todo o seu charme, flexibilidade e resistência sobre-
humana. Se você conseguir sair da roupa de balé, faça sexo com ela.



O ASTRO MIRIM

Índice de sucesso 20%

Público-alvo caçadoras de fama

Pré-requisitos imaginação

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos criar uma sitcom é difícil

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Olhe para seu alvo fixamente até que ele se volte para você. Reaja como se
estivesse muito irritado e diga: “É, é, sou eu mesmo, (seu nome).”

2.  Quando a garota fizer uma expressão intrigada, explique que você foi um grande
astro infantil, mas que preferia ser conhecido por quem realmente é, e não pelo
papel que interpretou, mesmo que tenha ganhado milhões de dólares com ele.

3.  Quando ela perguntar que programa você estrelou, lembre-se de usar
informações do quadro de personagens de TV verossímeis.

4.  Agora que ela foi cativada por sua fama, você pode entrar em ação.

QUADRO DE PERSONAGENS DE TV VEROSSÍMEIS

PERSONAGEM Johnny Jurado

PROGRAMA DE TV Tribunal de Acusação

BORDÃO“Tem culpa eu?”

PERSONAGEM Richard P. Smedley III

PROGRAMA DE TV Família Atômica

BORDÃO “Não computei.”



PERSONAGEM Buddy Wemper

PROGRAMA DE TV Tyffany/ Os filhos de Tiffany/ Os Wempers

BORDÃO “Oooopsssssie!”

PERSONAGEM Kyle Hooper (“Kid Hoop”)

PROGRAMA DE TV Dias de Salada

BORDÃO “Yeeeeooooooooow”

PERSONAGEM Danny Hill / Booraloo

PROGRAMA DE TV O.V.N.Nãão!

BORDÃO “Lá vamos nós de novo!” “Catabunda boooooo!”



BABY SITTER

Índice de sucesso 75%

Público-alvo estrangeiras jovens

Pré-requisitos uma pequena coleção de brinquedos

Tempo de preparação algumas horas

Pontos negativos comprar brinquedos para crianças pode
impedir que você compre outros tipos
de brinquedo

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Compre alguns brinquedos e espalhe-os pela casa.
2.  Procure na internet ou em revistas anúncios ou imagens com crianças e ponha

um deles em um porta-retratos. Repita o processo até ter várias fotos de seu
“filho”.

OBSERVAÇÃO

Se for um anúncio, tenha o cuidado de apagar o nome do produto na
foto, porque, do contrário, as pessoas vão achá-lo assustador.

3.  Invente um nome para seu filho. Se você mora nos Estados Unidos, tenha em
mente que a última moda é usar um personagem de Jane Austen para meninas
ou o sobrenome de um presidente norte-americano do século XIX para
meninos. Se até fingir dar um nome desses a um filho lhe dá vontade de vomitar,
não há vergonha alguma em chamá-lo de “Júnior”.



4.  Anuncie no jornal ou na internet que você está à procura de uma baby sitter para
seu filho. Assegure-se de incluir exigências como experiência, referências e
certificado de técnicas de reanimação cardiorrespiratórias para que pareça
autêntico. Ah, tente incluir “peitões” em algum lugar também.

5.  Convide babás em potencial à sua casa para entrevistá-las e exibir as fotos e
brinquedos. Explique que seu filho está em alguma aula naquele momento para
que você possa realmente se concentrar em conhecê-la melhor. Como a maioria
das babás acaba mesmo ficando com o pai da criança, talvez você encontre uma
apressadinha que queira começar pelos finalmentes.



A LOTERIA

Índice de sucesso 45%

Público-alvo interesseiras

Pré-requisitos bilhete de loteria, videocassete

Tempo de preparação uma hora

Pontos negativos ironicamente cara

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Grave o sorteio da loteria na TV e, no dia seguinte, faça uma aposta com os
mesmos números.

2.  Vá para um bar e suborne o barman para que ele passe a gravação do sorteio na
TV. É melhor não oferecer muito dinheiro, já que suas chances de ganhar na
loteria são tão grandes quanto... ganhar na loteria.

3.  Pare ao lado de seu alvo, faça um sinal para o barman dar play no vídeo e pegue
seu bilhete. Para criar uma boa imagem, mostre a ela o bilhete e diga: “Isso é para
o transplante de medula do meu irmão”, ou algo igualmente inteligente.

4.  Quando os números forem anunciados, simule uma taquicardia e peça à garota
para conferir seu bilhete. Quando ela perceber que os números batem, comece a
surtar. Com alguma sorte, ela também vai se empolgar e começar a pular, o que
significa um bônus em peitos.

5.  No meio da euforia, de repente, finja preocupação e diga o seguinte:

“Ótimo, agora vou ficar cercado de gente, e as mulheres só vão querer saber do meu dinheiro. Mas você...

você estava conversando comigo antes. Você jantaria comigo e me ajudaria a planejar o que fazer com toda

essa grana?”

6.  No jantar, conversem sobre todas as obras de caridade com as quais você quer
contribuir (ver lista abaixo). Não se preocupe em pagar pelo jantar: quando a
conta chegar, “descubra” que gastou todo o seu dinheiro no bilhete de loteria e,
rindo timidamente, prometa que vai pagá-la de volta.



7.  Faça sexo com ela.

DICA

Obras de caridade que parecem reais e farão seu alvo enxergá-lo com
bons olhos.

•  Crianças Fofas Sem Fome
•  Cruz Vermelha com Bolinhas
•  Sapatos de Grife para os Sem-Teto
•  Liga Esportiva dos Policiais
•  Salvem Filhotinhos. Potrinhos. Não... Unicórnios! Isso, Unicórnios
é Melhor.



LIGUE PARA BARNEY STINSON

Índice de sucesso 99%

Público-alvo tietes de astros do esporte

Pré-requisitos bons lugares em um jogo importante

Tempo de preparação uma hora

Pontos negativos conta de telefone astronômica

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Compre ingressos para um evento esportivo importante ou qualquer outro
programa de grande audiência na TV.

2.  Faça um cartaz dirigido a garotas solteiras e atraentes com seu telefone escrito e o
agite como se sua vida sexual dependesse dele, porque provavelmente depende
mesmo.

3.  Você aparecerá na TV e as mulheres o confundirão com uma celebridade e
acabarão ligando, apesar de você não exibir nenhum talento ou habilidade. Ei,
isso funcionou com o Mario Lopez.

4.  Convença as garotas que telefonaram a enviar fotos. Assim você não vai perder
tempo marcando encontros com garotas feias ou que têm vinte anos desde que
Saddam Hussein estava no poder.

5.  Faça sexo com suas fãs.



O GATO DESAPARECIDO

Índice de sucesso 50%

Público-alvo amantes de animais

Pré-requisitos caixa para transportar animais

Tempo de preparação algumas horas

Pontos negativos espirros e coceira

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Passeie pela vizinhança prestando especial atenção a avisos colados em postes.
Entre anúncios de aluguel, promessas de trazer a pessoa amada em três dias e
aulas de recuperação, você provavelmente vai achar um sobre um gato
desaparecido. Pegue-o.

2.  Visite um abrigo para animais e adote um gato que pareça bastante com o gato
desaparecido.

P:  É desumano pintar manchas ou listras no gato para que ele fique parecido com o
gato da foto?

R:  Isso é entre você e seu Deus.

3.  Ligue para a dona e entregue o “gato”. Se ela for bonita o suficiente, cobre sua
recompensa.

Por que isso funciona?
A ciência revelou que oitenta e três por cento dos donos de gatos são mulheres, e
cem por cento delas são solitárias.



O VIAJANTE NO TEMPO

Índice de sucesso 1,21%

Público-alvo fãs de ficção científica e garotas
ingênuas

Pré-requisitos maquiagem de velho, dois amigos

Tempo de preparação uma boa hora

Pontos negativos índice de sucesso de 1,21%

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Aplique a maquiagem para ficar parecendo um velho. Sinta-se livre para exagerar
nas rugas e nas veias saltadas, mas, por favor, não vá perder a linha e ficar igual ao
Imperador Palpatine, de Star Wars.

2.  Entre em um bar, aproxime-se de um alvo e pergunte o nome dela. Depois que
ela responder, diga: “Eu sabia. Você é a (o nome dela) que pode mudar tudo... ou
decretar nosso fim inevitável.”

3.  Explique que você está em uma missão urgente do futuro. Para provar que está
falando a verdade, aponte para um de seus amigos e diga, em alto e bom som,
que em exatamente quatro segundos ele vai bater no sujeito ao lado, e em
seguida aponte para o amigo de que você menos gosta.

4.  Essa é a deixa para seu amigo dar um tapa no seu outro amigo. É melhor não
explicar o plano para o segundo amigo antecipadamente porque:

A.  Ele pode se opor.
B.  Vai ser muito mais engraçado se ele for pego desprevenido.

5.  Diga que em alguns minutos o jovem você do tempo atual vai entrar e, apesar de
parecer loucura, para salvar o planeta ela precisará ficar com ele. Naquela noite.
Do jeito que ele quiser. Se ela não fizer isso, ele não vai conseguir encontrar a
solução para o aquecimento global e, assim, salvar a raça humana.



6.  Vá embora antes que ela tenha tempo de encontrar qualquer furo em sua lógica
(não se preocupe, não há nenhum). Diga que precisa voltar para o acelerador de
realidade antes que o vórtice se feche ou cite algo pseudocientífico para
confundi-la. Garotas não entendem de ciência — fato comprovado pela ciência.

7.  Remova sua maquiagem de velho, volte para o bar e espere que ela o identifique.
Se ela for lenta e demorar a perceber — se essa cantada tiver alguma chance de
sucesso, ela vai demorar —, anuncie para ninguém em especial que seu projeto
ultrassecreto o está deixando muito estressado.

8.  Superaqueça o globo dela.



O VAMPIRO

Índice de sucesso eu diria que bem alto

Público-alvo garotas que acham que ainda têm 14
anos

Pré-requisitos Tic-Tacs de menta, fita adesiva

Tempo de preparação o tempo necessário para prender Tic-
Tacs a seus dentes para imitar presas

Pontos negativos ter que se vestir como gótico

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Diga a seu alvo que você é um vampiro.
2.  Faça sexo.

Tenho consciência de que esta cantada é malplanejada, mas vampiros são o que há de mais
sexy hoje em dia, então pode funcionar. E se você for um vampiro com o próprio programa
de culinária ou uma loja de bolos artesanais? Isso também está muito na moda. Você podia
chamar sua loja de cupcakes de Doce Vampiro, e a logomarca seriam as presas de um
vampiro mordendo um bolinho lindo. Ei, isso na verdade ia ser superfofo! Hum, quer dizer,
idiota. Seria idiota. Você pode fazer isso ou não. Foi só uma ideia. Calma, cara. Eu, hein.



A IDENTIDADE BARNEY

Índice de sucesso 13%, 74% se você for parecido com o
Matt Damon

Público-alvo garotas paranoicas

Pré-requisitos uma caneta de aparência cara

Tempo de preparação nenhum

Pontos negativos é preciso correr muito

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Depois que escolher a garota, corra até ela, entregue-lhe a caneta e diga as
seguintes frases: “Rápido! Esconda isso no sutiã. Aí dentro tem arquivos secretos
que podem pôr em risco a segurança nacional.”

2.  Olhe bem e com muita atenção para checar se ela escondeu a caneta direito,
depois saia correndo pela porta.

3.  Volte vinte minutos mais tarde um pouco suado. (Espero que você possa pensar
em uma atividade física para se ocupar durante esses vinte minutos depois de
olhar para o decote dela.)

4.  Diga que vocês dois precisam sair dali: estão à sua procura. Vocês precisam ir a
algum lugar seguro para desarmar a caneta bomba (ela vai esquecer que você
tinha dito microfilme antes), mas você não pode ir para casa porque é o primeiro
lugar onde vão procurar.

5.  Quando chegarem à casa dela, desclique a caneta com cuidado e expire aliviado.
Diga que ela não só salvou o mundo, mas também a vida de seus compatriotas
americanos, ou seja lá qual for sua nacionalidade... a menos que você seja russo
— aí você é o vilão, foi mal.

6.  Aproveite o sexo “nós salvamos o mundo”.



O JOVEM E O MAR

Índice de sucesso depende se elas estão mordendo ou não

Público-alvo loucas por barcos

Pré-requisitos suéter sujo, gorro de lã, perna de pau

Tempo de preparação alguns dias

Pontos negativos aprender a fazer nós

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Não se barbeie por alguns dias para ficar com uma bela barba malfeita. Se a sua
barba for problemática, alguns pontinhos com um marcador permanente podem
criar o mesmo efeito.

2.  Ponha o gorro de lã, o suéter sujo e prepare sua melhor expressão de enfado com
o mundo antes de ir para o bar mais próximo.

3.  Arme acampamento perto de seu alvo e, para ninguém em especial, comece a
falar sobre os riscos da vida no mar. Alguns termos-chave que podem ajudar a
dar legitimidade ao seu discurso são “ondas traiçoeiras”, “corredores de tráfego
marítimo internacional” e “navio-fantasma”.

4.  Quando seu alvo finalmente perguntar o que você faz, diga que é pescador e está
embarcando amanhã para passar vários meses em alto-mar.

5.  Quando ela morder a isca, você pode finalmente fisgá-la. Deixando claro: estou
falando de sexo.

Por que isso funciona?
Em nível primitivo, garotas gostam de um homem que possa pegar o jantar usando
apenas as mãos (e milhões de dólares em equipamento de arrasto, redes, sonares
etc.). Elas também gostam de um homem que ria diante do perigo. Um pescador as
excita por esses dois motivos, e o fato de ele partir para o mar minimiza as chances
de as amigas delas descobrirem que ela dorme com qualquer um.





O PROJETO X

Índice de sucesso 22-83%, dependendo da fofura do
macaco

Público-alvo amantes de animais

Pré-requisitos um chimpanzé, uma coleira de
chimpanzé

Tempo de preparação varia, dependendo da disponibilidade
de macacos

Pontos negativos a técnica não inclui:
•  vestir o chimpanzé com um smoking
•  vestir o chimpanzé com um

uniforme de beisebol
•  vestir o chimpanzé com uma capa

de tweed e uma boina e fazê-lo
fumar um cachimbo, como se fosse
Sherlock Holmes

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Arranje um macaco.
2.  Leve seu macaco para o bar mais próximo.
3.  Posicione-se junto com o macaco perto de seu alvo.
4.  Quando a garota lhe perguntar sobre o macaco, explique que você o ajudou a

escapar de um laboratório que fazia experiências com animais. Se ela insistir,
apenas balança a cabeça e diga com um ar sério: “Cosméticos.”

5.  Diga que não pode ir para casa porque “eles” estão à sua procura. Ela vai
entender a dica e convidá-lo para ficar na casa dela. Se ela hesitar, minta e garanta
que o macaco não vai fazer bagunça.

6.  Dê um Rivotril ao macaco para que ele não seja uma distração enquanto você
chega às vias de fato com seu alvo.



A SALVA-VIDAS

Índice de sucesso 11%

Público-alvo garotas que gostam de praia,
universitárias

Pré-requisitos filtro solar, um amigo de confiança

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos •  você pode acabar sendo
ressuscitado com respiração boca a
boca feita por um marmanjo

•  você pode parecer um pouco idiota
•  você pode morrer

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Identifique uma salva-vidas na praia ou na piscina.
2.  Entre na água, afunde a cabeça e pare de respirar.
3.  Se você for ressuscitado, com sorte será pelos lábios da garota bonitona.
4.  Se ela salvar sua vida, insista em levá-la para jantar. A adrenalina resultante dos

acontecimentos do dia deve fazer que vocês acabem no quarto.



OBSERVAÇÃO

Enquanto todo o esquema gira em torno de ela trazê-lo de volta à
vida, você deve ter em mente que salva-vidas bonitas não são
tradicionalmente contratadas por suas habilidades em técnicas de
massagem cardíaca, respiração boca a boca ou outras técnicas de
salvamento. Elas são contratadas porque ficam muito bem de maiô e
com um apito pendurado entre os peitos. Se ela não conseguir
reanimá-lo, seu amigo de confiança pode fazer isso, apesar de ser
importante observar que ele não pode ser responsabilizado —
mesmo se você estiver no outro mundo — se falhar em fazer isso
por estar de olho na salva-vidas gostosona, porque ela fica demais de
maiô com um apito pendurado entre os peitos.



O GURU DAS DIETAS

Índice de sucesso 50%

Público-alvo garotas com problemas de
autoimagem, ou seja, todas. Obrigado,
Barbie!

Pré-requisitos estar com o corpo relativamente em
forma

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos falar sobre comida deixa você com
fome

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Aborde seu alvo e elogie sua boa forma. Pergunte o que ela come, depois
desculpe-se imediatamente: você só está curioso porque é um médico que criou
a própria dieta milagrosa. Sim, você desenvolveu uma maneira de comer o que
quiser e mesmo assim permanecer magro. Pode comer até um pote inteiro de
sorvete? Sim, até um pote inteiro de sorvete.

2.  Embriagada pela ideia de que você tem a chave para a perda de peso sem
sacrifício, o alvo vai lhe fazer perguntas sobre seu programa. Diga a ela que pode
lhe mostrar como funciona, mas que primeiro terá que ver o conteúdo de sua
geladeira.

3.  Na casa dela, explique como ela pode comer tudo o que quiser, desde que se
exercite loucamente ao mesmo tempo.

4.  Explique as idas e vindas de seu programa de emagrecimento durante um
vaivém louco com seu alvo.



CUIDADO

Nomes para seu programa de dieta milagroso:

•  Transe e emagreça
•  A dieta das ninfomaníacas
•  Os vigilantes do sexo
•  Duro na queda
•  69 passos para emagrecer com prazer



O DÉJÀ-VU

Índice de sucesso 30% 30%

Público-alvo garotas ingênuas

Pré-requisitos um amigo que você pode apostar que
vai fazer tudo errado

Tempo de preparação algumas cervejas

Pontos negativos “Um amigo que você pode apostar que
vai fazer tudo errado pode fazer tudo
errado por não fazer nada errado.” –
Confúcio

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Peça a um amigo que escolha uma técnica deste livro e a bote em prática de
forma lamentável.

2.  Depois que ele tentar e falhar miseravelmente, aborde o alvo e use a mesma
técnica.

3.  Quando ela surtar e disser que seu amigo acabou de tentar aplicar a mesma
técnica, entregue-o. Explique que ele está tentando tirar proveito de você e de
sua vida: você é o verdadeiro baixista do Cheap Trick ou o verdadeiro Príncipe
Akeem, ou seja lá quem for.

4.  Depois que vocês concordarem que seu amigo é um verdadeiro canalha, você
está a meio caminho de chegar à Sexolândia.



APAIXONAR-SE

Índice de sucesso 95%

Público-alvo todos os tipos

Pré-requisitos paciência, um ouvido atento, um
coração aberto

Tempo de preparação de alguns meses a um ano

Pontos negativos consome tempo demais, pode ser caro

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Aborde seu alvo e se apresente.
2.  Converse com ela normalmente e combinem de se encontrarem em outra

oportunidade.
3.  Durante um período que pode variar de algumas semanas a vários meses, procure

descobrir os interesses e valores que vocês têm em comum. Ao mesmo tempo,
tente aprender que atitudes e comentários em especial a fazem sorrir.

4.  Conforme forem ficando cada vez mais íntimos, você pode se ver pensando nela
em momentos aleatórios ou comprando alguma coisa para presenteá-la só porque
você sabe que ela vai rir de como aquilo é bobo. Isso é perfeitamente aceitável.

5.  Agora que você está apaixonado, pode dormir com ela e seguir para a conquista
seguinte.



EU CONSIGO POUSAR ESTE AVIÃO

Índice de sucesso 9%

Público-alvo garotas com medo de avião

Pré-requisitos duas passagens de primeira classe,
maquiagem, turbulência

Tempo de preparação nenhum

Pontos negativos •  ser caro
•  ter que viajar na classe econômica

durante boa parte do voo
•  viajar de avião atualmente é uma

aporrinhação

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Compre dois bilhetes de primeira classe no mesmo voo.
2.  Embarque, sente-se em uma de suas poltronas e confira o talento da comissária

que desfila pelo corredor a sua frente. Você pode talvez cortar dois buracos no
jornal para não ser flagrado no ato.

3.  Antes da decolagem, vá para a classe econômica e procure por seu alvo. Em
silêncio, ofereça à pessoa ao lado dela seu bilhete de primeira classe. Se precisar
de uma justificativa, diga que o assento dela tem seu número da sorte, que a
pessoa ganhou um concurso ou que você quer se sentar com a plebe para dar
uma variada.

4.  No primeiro indício de turbulência, olhe pela janela e diga: “Meu Deus, nós
acabamos de perder a válvula de compressão da asa.”

5.  Explique que você é piloto e que perder a válvula de compressão da asa é um
problema sério. Quão sério? Você uma vez aterrissou um avião naquelas
condições em um simulador, mas nunca um avião de verdade. Os pilotos
precisam de sua ajuda. Todos precisamos.



6.  Caminhe em direção à cabine e sente-se em seu outro assento da primeira classe
pelo resto do voo. Pouco antes de aterrissar, aplique um pouco de maquiagem
para simular hematomas e jogue um pouco de água no rosto, como se estivesse
suado.

7.  Depois de pousar, pare na saída e assinta com a cabeça, como se os passageiros
estivessem agradecendo você. Quando seu alvo se aproximar, saia com ela e veja
se consegue aterrissar este avião.



O MENINO NA BOLHA

Índice de sucesso 1%, mas 1% divertido

Público-alvo garotas tolas

Pré-requisitos uma bolha gigante

Tempo de preparação cerca de uma hora para inflar a bolha
gigante

Pontos negativos pode ficar quente dentro da bolha
gigante

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Adquira uma bolha gigante.
2.  Entre na bolha gigante.
3.  Vá para seu bar favorito na bolha gigante.
4.  Diga a seu alvo que você está confinado a uma vida dentro da bolha gigante e que

a pior parte de viver dentro de uma bolha gigante é nunca conhecer o toque de
uma mulher.

5.  Abra “acidentalmente” a bolha gigante e toque o braço dela. Quando você
perceber que não morreu imediatamente, surte e agradeça a ela por curá-lo.

6.  Mais tarde, convide-a para entrar em sua bolha gigante para fazer sexo gigante
dentro da bolha.



Um BARNEY QUASE PERFEITO

Índice de sucesso 7%

Público-alvo universitárias

Pré-requisitos enchimento para engordar, maquiagem
de velha, óculos... talvez umas pérolas
falsas?

Tempo de preparação um semestre

Pontos negativos procedimentos de admissão em
repúblicas femininas são confusos

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Procure vagas de emprego em repúblicas só de garotas. Isso pode levar de várias
semanas a uma vida, mas vai valer a pena.

2.  Vista-se como uma velha. Pense em Barbara Bush, Betty White ou em Rod
Stewart nos dias de hoje.

3.  Ao conseguir o emprego, apresente-se a “suas meninas” e comece
imediatamente a falar de seu filho rico.

4.  Convença a administração da república a investir em um sistema de segurança
completo de alta tecnologia com câmeras de vídeo — é melhor prevenir do que
remediar, né?

5.  Faça seu “filho” visitá-la nos fins de semana. Fique doente subita mente, retire-se
para seu quarto e deixe-o solto entre as moças.



ALERTA!

Para evitar uma demissão imediata, espera-se que você cumpra as
funções de uma funcionária de verdade. Para começar, consulte o
calendário de atividades sugeridas a seguir.





O LEÃO DE CHÁCARA

Índice de sucesso 30%, 3% na chuva

Público-alvo garotas metidas a VIP

Pré-requisitos aparelho de som, cordas de veludo,
prancheta

Tempo de preparação algumas horas

Pontos negativos se dar bem com seu alvo não é tão
legal quanto ver seu artista favorito ao
vivo

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Vista um terno.
2.  Encontre uma porta lateral em um local por onde passem vários alvos em

potencial e crie uma área restrita usando colunas e cordas de veludo.

P:  Onde consigo cordas de veludo e colunas?
R:  Elas estão disponíveis facilmente no cinema ou museu mais próximo.

Simplesmente vá lá e pegue-os. Se alguém perguntar o que está fazendo,
aponte para sua prancheta, dê de ombros e diga: “Manutenção.”

3.  Escolha um disco ao vivo de seu artista (vivo) favorito e ponha em seu aparelho
de som. Aperte o play e fique ao lado da por ta “vigiando”.

4.  As pessoas vão começar a fazer fila, porque nada atrai mais as pessoas do que
outras pessoas em uma fila... especialmente quando você está dizendo que Bruce
Springsteen está fazendo um show particular ali dentro e que talvez as deixe
entrar.

5.  Escolha um alvo na fila, descubra quanto ela está desesperada para “assistir ao
show” e veja se vocês conseguem “fechar um contrato”.



O BILIONÁRIO

Índice de sucesso 100%

Público-alvo qualquer mulher no tempo e no espaço

Pré-requisitos um bilhão de dólares

Tempo de preparação muito provavelmente várias existências

Pontos negativos •  impostos
•  assinar cheques gigantescos para

caridade provoca câimbras terríveis
na mão

•  iates gigantes demoram demais
para ficar prontos e, quando
finalmente ficam, já estão obsoletos,
droga!

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Junte um bilhão de dólares.
2.  Durma com mulheres.



A LÉSBICA DE TROIA

Índice de sucesso < 1%

Público-alvo lésbicas, garotas que gostam de
experimentar

Pré-requisitos sorte

Tempo de preparação 45 minutos

Pontos negativos é uma técnica altamente
preconceituosa

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Vista-se como você acha que uma lésbica se veste. Como não há regras para isso,
sem dúvida qualquer coisa será ofensiva, mas essa é a única maneira de essa
cantada funcionar.

2.  Fique o mais lisinho possível. O rosto.
3.  Vá a um bar gay e aborde a garota mais bonita que encontrar. Depois de se

assegurar que ela não tem pomo de adão, pergunte se ela não quer sair dali.
4.  Mais tarde, quando estiverem se pegando, tente ocultar sua masculinidade o

máximo possível. Se e quando ele der as caras, faça o possível para convencê-la de
que é sintético. Não se aborreça se ela perguntar por que você comprou um tão
pequeno.



FOOTLOOSE

Índice de sucesso 100%

Público-alvo garotas tímidas do interior

Pré-requisitos passos de dança, moinho, cidade
conservadora do interior

Tempo de preparação viagem para uma cidade conservadora
do interior

Pontos negativos cidade conservadora do interior

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Veja se alguma cidade próxima de onde você mora proibiu danças e/ou
rock’n’roll. Se não encontrar nenhuma, viaje para um estado bem rural, ou para
Utah.

2.  Quando encontrar uma comunidade temente ao diabo, comece a tocar alto
sucessos do rock’n’roll de músicos como Kenny Loggins enquanto treina seus
passos de dança em um moinho vazio. De algum modo, isso vai enfurecer os
moradores locais e, mais importante, excitar todas as garotas reprimidas da área.

3.  Vença uma disputa em cima de um trator e mostre quão corajoso é.
4.  Organize um baile onde você tenha à disposição uma ampla variedade de garotas

locais.



GAROTAS DE LUTO

Índice de sucesso eu gostaria que fosse 0%

Público-alvo garotas sofrendo por alguém que
perderam

Pré-requisitos integridade zero

Tempo de preparação nenhum... se você não tiver alma

Pontos negativos •  atrai uma eternidade de culpa
•  cheiro de hospital
•  comida de hospital
•  revistas de hospital

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Circule por uma sala de espera de hospital.
2.  Escolha um alvo em meio aos amigos e familiares reunidos.
3.  Quando e se um médico der as más notícias, ofereça o ombro e outras partes

corporais para ela chorar.
4.  Doe muito dinheiro para o hospital ou para alguma instituição de caridade

porque, cara, isso foi baixo.

P:  Hum, não foi você quem criou essa técnica?
R:  Cale a boca.



O GOLPE DO DINHEIRO

Índice de sucesso 28%

Público-alvo garotas que acreditam em destino

Pré-requisitos paciência

Tempo de preparação alguns anos

Pontos negativos câimbras na mão

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Escolha um alvo.
2.  Escreva seu nome e telefone em uma nota do menor valor existente e entregue a

ela. Diga a ela para gastá-la, mas faça-a prometer ligar para você se um dia recebê-
la de volta, porque isso seria um sinal do universo de que vocês deveriam ficar
juntos.

3.  Vá ao banco, saque todo o seu dinheiro em notas do mesmo valor e escreva seu
nome e telefone em todas.

DICA

Se estiver preocupado porque escrever em notas é ilegal e acha que
botar seu nome em tanto dinheiro é idiotice, então, em vez disso,
use um monte de dinheiro falso.

4.  Repita os passos um e dois até ter posto todas as suas notas em circulação, e
prepare-se para os telefonemas.





O PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS

Índice de sucesso 0,0000000001%

Público-alvo funcionárias públicas e garotas
politizadas

Pré-requisitos aperto de mão firme, dentes brancos

Tempo de preparação pelo menos 35 anos

Pontos negativos •  beijar bebês
•  parecer acreditar em Deus
•  fazer campanha é um saco

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Eleja-se para um cargo público local e, de forma meteórica, para o congresso, ao
concorrer com o candidato mais próximo da morte.

2.  Vire governador. Tenha projetos populistas, mas também agrade um pouco as
grandes empresas, atraindo pelo menos uma delas para seu estado. Fique
politicamente em cima do muro defendendo com firmeza a pena de morte ao
mesmo tempo em que reduz a verba para execuções. Se a economia estiver bem,
assuma o crédito por isso. Se a economia estiver mal, culpe o legislativo ou, se
estiver em um estado de fronteira, os imigrantes ilegais.

3.  Após dois mandatos, comece sua campanha para presidente. Crie uma plataforma
flexível que apele aos extremos de seu partido, mas que possa sem problemas
adotar posturas mais moderadas para ser escolhido como candidato à presidência.
Faça uma campanha massiva em Iowa e New Hampshire, visite a Carolina do Sul
e Nevada, monte bases em Missouri e Nova Jersey se ainda precisar de votos.

4.  Se não for do Sul, escolha um companheiro de chapa que seja. É hora de escolher
uma música-tema para a campanha. Qualquer coisa do Fleetwood Mac serve,
desde que não sejam “Little Lies”, Landslide” ou “Rhiannon”, porque seria bem
estranho.



5.  Visite uma base militar, faça bonito arremessando algumas bolas de beisebol, e
faça pelo menos uma sessão de fotos em que esteja usando um capacete de
operário de construção. Prometa fazer uma campanha limpa, mas deixe seu
companheiro de chapa fazer ataques sujos ao adversário com coloquialismos
simplistas e condescendentes como “não é assim que as coisas funcionam no
campo”, ou “esse não é o interior que eu conheço”, ou “de onde eu venho, isso
se chama botar o carro na frente dos bois”.

6.  Conquiste a maioria absoluta do colégio eleitoral, faça seu juramento com
confiança e solenidade e assuma o cargo — essa é uma responsabilidade e tanto.

7.  Comece a dormir com garotas.

Por que isso funciona?
Mulheres são atraídas por poder, e é impossível ser mais poderoso que o presidente
sem ser dono de um conglomerado de empresas de comunicação. Enquanto
pensamos em Kennedy e Clinton como famosos ocupantes do Salão Oval para fins
sexuais, foi Franklin Roosevelt quem realmente explorou essa posição. Ele não
apenas inventou uma poliomielite para se confinar a uma cadeira de rodas e gerar
um apelo de “passarinho ferido” para aumentar sua atração de líder, mas também foi
o único presidente americano a conquistar mais de dois mandatos.



O GOLPE DOS RINS

Índice de sucesso 24%

Público-alvo garotas de coração grande que, com
sorte, também são garotas de peito

Pré-requisitos pulseirinha de hospital, um amigo

Tempo de preparação mínimo

Pontos negativos precisar saber o que os rins fazem

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Ponha a pulseirinha de hospital. Se não tiver, procure em uma lixeira de hospital.
Você provavelmente vai conseguir uma... entre outras coisas.

2.  Após identificar o alvo, exiba o braço até ela notar a pulseirinha. Diga que não
quer falar sobre o assunto, mas que acabou de doar um rim para um amigo.
Acene para ele, que acenará em resposta.

OBSERVAÇÃO

Se estiver fazendo isso sozinho, acene para qualquer sujeito, que ele,
provavelmente, vai acenar em resposta. Se olhar para você como se
quisesse acabar com a sua raça, diga a seu alvo que é tudo culpa da
anestesia.

3.  Diga a ela que vocês são amigos desde pequenos e que se ele não sobrevivesse,
bem... Digamos que você não precisou pensar duas vezes para decidir doar o rim.
Se você conseguir derramar algumas lágrimas, ajudaria a lubrificar as coisas. E
por falar nisso...



4.  Depois de garantir a ela que seus órgãos restantes estão funcionando
perfeitamente bem, é hora de sugerir fazer outra doação...



POSSO ADIVINHAR SEU PESO

Índice de sucesso 65%

Público-alvo todas as garotas

Pré-requisitos matemática básica

Tempo de preparação nenhum!

Pontos negativos erros de cálculo podem deixar a
situação feia para o seu lado

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Aborde seu alvo e anuncie que pode adivinhar o peso dela.
2.  Intrigada, mortificada e paralisada devido a questões de autoimagem, ela vai

querer saber qual é seu palpite.
3.  Pense no que você realmente acha que ela pesa e subtraia dez quilos. Agora

subtraia mais cinco. Diga a ela esse número.
4.  Faça sexo com ela.



A MANOBRA HEIMLICH

Índice de sucesso 5%

Público-alvo garotas com treinamento em primeiros
socorros

Pré-requisitos pretzel

Tempo de preparação nenhum

Pontos negativos você pode engasgar e morrer sufocado

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Após escolher seu alvo, finja se engasgar com um pretzel.
2.  Assim que ela fizer a Manobra Heimlich para desobstruir suas vias respiratórias,

ou der um mero tapinha em suas costas, ou mes mo se não fizer nada, cuspa fora o
pretzel e respire fundo para recuperar o fôlego. Não exagere demais nessa parte.

3.  Segure as mãos dela e explique que, agora que ela salvou sua vida, você está
obrigado a ficar ao lado dela para sempre.

4.  Fique por perto até ela não aguentar mais e tentar liberá-lo de sua dívida. Diga a
ela que isso não vai adiantar. O código de seu povo prega com todas as letras que
você tem que permanecer junto dela até ela salvar sua vida ou dormir com você.
Essas são as regras.

5.  Com sorte, ela vai acreditar. Se não, você pelo menos pode ficar com o que restou
de seu pretzel.



O FANTASMA
DO NATAL FUTURO

Índice de sucesso não muito alto

Público-alvo garotas recatadas

Pré-requisitos uma agenda e uma capa com um
capuz que cubra o rosto, como a que o
garoto esquisito da sua escola usou nas
fotos da turma; esta técnica deve ser
aplicada no dia 23 de dezembro

Tempo de preparação o tempo de vestir a capa

Pontos negativos enorme variedade de agendas no
mercado

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Vista a capa e coloque o capuz.
2.  Aborde seu alvo e diga: “A esta altura, você já conheceu os dois outros fantasmas.

Agora é a hora de conhecer um Natal que ainda está por vir.”
3.  Enquanto ela tenta entender o que está acontecendo, pegue sua agenda, bata

com ela na cabeça e diga: “Ah, droga, cheguei um dia antes. Essa história de
horário de verão, fuso e tudo o mais... Me confundi, desculpe.”

4.  Puxe o capuz de volta e explique o acordo: amanhã, dois fantasmas vão aparecer e
mostrar a ela Natais do passado e do presente. Implore para que ela demonstre
surpresa, porque se os outros dois palhaços souberem daquilo, você estará
ferrado.

5.  A curiosidade a fará perguntar sobre o futuro dela. Seja evasivo e diga que ela vai
descobrir na noite seguinte, mas quando a garota exigir saber, respire fundo e
diga que ela vai morrer sozinha porque não transa o suficiente. Pronto, você
disse. E pode arrumar muitos problemas por aquela quebra de protocolo.



6.  Enquanto ela reflete sobre o futuro solitário que a aguarda, abra sua agenda e
pergunte a si mesmo em voz alta o que vai fazer pelo resto da noite. Afinal, você
colocou sua melhor roupa e não tem ninguém para assustar.

7.  Leve seu peru à ceia dela. (Sim, eu fiz essa piada. Fala sério, a piada estava
esperando para ser feita!)



O MERGULHADOR

Índice de sucesso 1%

Público-alvo garotas que acham que podem mudar
os homens, logo, praticamente todas

Pré-requisitos tanque de oxigênio, máscara, pés de
pato, roupa de mergulho, roupa normal
(para usar embaixo da roupa de
mergulho)

Tempo de preparação alguns anos

Pontos negativos a roupa de mergulho pode provocar
assaduras

 P A S S O   A   P A S S O 

1.  Comente com uma amiga intrometida sobre Playbook: O manual da conquista.
2.  Use uma das cantadas do livro em uma colega de trabalho dela, deixando-a com

tanta raiva que a faça roubar o manual.
3.  Vista a roupa de mergulho e diga a sua amiga que vai usar uma nova técnica

chamada “O mergulhador” com a bonitona que está perto do bar.
4.  Sua amiga, vamos chamá-la de Lily, conta à garota tudo sobre O manual da

conquista.
5.  Lily e o alvo vão exigir saber como a técnica em questão funciona. Tire a máscara

e conte a elas alguma lenga-lenga sobre suas inseguranças mais profundas, que
na verdade não existem, porque, vamos falar sério, você é incrível.

6.  Lily se sentirá mal e vai elogiá-lo para o alvo até que ela concorde em tomar um
café com você.

7.  E. O. Jogo. Está. Ganho.



ALERTA!

Esconda estas páginas antes de executar o “O mergulhador”!



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E PERGUNTAS MAIS
FREQUENTES

Por que tantas técnicas me pedem para mentir sobre quem sou ou o que sei fazer, como
em “O pênis dos desejos mágicos”?
Epa! Não estou pedindo que ninguém minta aqui. Nunca, está bem? Talvez você
tenha exagerado um pouco as coisas, mas não estava mentindo. E em relação ao
exagero, isso infelizmente faz parte do jogo no campo de batalha sexual. As
mulheres exageram ridiculamente o que dizem esperar dos homens. Segundo elas,
os homens devem “ligar de volta”, “se importar” ou “se comunicar”. Como o único
mundo em que isso vai acontecer é habitado por duendes, unicórnios e ciganos*, é
totalmente justo que você tenha a permissão de dizer a uma garota que foi
abandonado na Terra e que a única maneira de voltar para Andrômeda é fazer sexo
com ela... mas não pode ser sexo tipo “deite-aí-e-não-faça-nada”, porque isso não
iria funcionar, com toda aquela matéria escura e buracos negros e outras coisas.
Explosões solares, também. Isso é outra coisa boa para usar.

Uma garota não vai ficar furiosa quando descobrir, mais tarde, que eu estava, hã,
exagerando?
Antes de mais nada, quem se importa? A essa altura, você já estará beeeem longe.
Em segundo lugar, não. Garotas adoram fantasiar. Elas querem acreditar em um
mundo em que Papai Noel é real e vampiros vivem para sempre, mas param de
envelhecer com dezenove aninhos pós-púberes, e que o presidente na verdade é
eleito pelas pessoas e não por um grupo secreto de empresários que se encontra a
cada três meses em Aruba, apesar de haver um movimento para tentar uma ilha
diferente na próxima reunião, porque apesar de ser Aruba, ela está ficando um
pouco caída. Se uma mulher quer tão desesperadamente acreditar em todas essas
coisas, ela vai acreditar prontamente que você é o herdeiro de uma famosa marca de
chocolate, o príncipe da Európia ou um cara sensível.

Mas eu se eu for desmascarado no meio da cantada?
Ela vai amar! Acima de tudo, garotas adoram atenção. De qualquer tipo. Lembre-se:
toda garota se sente naturalmente atraída por idiotas. Por quê? Porque o pai dela é
um. Ele na verdade queria ter um menino e não sabe como lidar com a filha, por isso
ele a ignora. Seria trágico se isso não produzisse garotas tão carentes. Na verdade, é



meu sonho um dia mandar uma cesta de café da manhã gigante para todos os pais
horríveis que criaram a legião de filhas sensíveis que apreciamos tanto hoje em dia.
Obrigado, pais de araque.

Sério, e se ela não gostar do fato de que estou apenas tentando levá-la para a cama?
Está bem. Veja. Mesmo que a cantada saia terrivelmente errada e a garota fique
furiosa e jogue seu cosmopolitan absolutamente delicioso na sua cara, ainda há uma
chance muito boa de que uma das amigas gostosas dela pare enquanto estão fazendo
o boletim de ocorrência e pense: “Ei, pelo menos ele se esforçou para conhecer uma
mulher. Alguns caras nem se dão o trabalho.” Aí você talvez consiga sair com ela
depois... se tiver um bom advogado.

* Nota do editor: Apesar da farta quantidade de provas, Barney se recusa a aceitar que ciganos são, na verdade, um
povo real nativo da Europa Oriental, e não um povo mágico e mítico que circula em caravanas jogando feitiços em
garotas bonitas.



SOBRE BARNEY STINSON
POR BARNEY

Barney Stinson é um homem clássico, lindo e disponível, reconhecido por ter
revolucionado a blogosfera com o www.barneysblog.com. Quando não está
desfilando por aí mostrando o porquê de ser tão incrível, Barney gosta de estrelar
campanhas publicitárias de cueca, cuidar de suas oitenta e três marcas de vinho ou
ser fotografado com órfãos, filhotes abandonados e qualquer outra coisa que o faça
parecer “vulnerável”, com uma música da Celine Dion ao fundo.
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