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Gini, sekatro-katronya cewek yang lagi kamu taksir, pasti dia bisa baca dong? Paling gak dia
bisa baca tulisan sale di mal lah, walaupun baca perasaan kamu mungkin dia gak bisa. Eaaa.
Yah pokoknya, ini kita coba tebak tebakan buah manggis, seperti apakah kepribadian
cewek-cewek yang doyan baca,

Majalah Fashion
Standar nih, hampir semua cewek pasti senang baca majalah fashion, paling gak buat
dibolak-balik doang untuk lihat leging macan dan tengtop jala masih trendi apa gak. Tapi kalau
yang kamu taksir adalah cewek tanpa bacaan lain melainkan hanyalah majalah fashion saja,
berarti dia adalah seseorang yang sangat peduli dengan apa yang terjadi di saat ini dan juga
peduli dengan dirinya dan anggapan orang lain atas dirinya. Cewek-cewek kayak gini lebih
senang dipuji dibandingkan dengan tipe cewek yang lain.

Fantasi, Legenda, dan Kolosal
Semacam Harry Potter, LOTR, Eragon, Game of Thrones, Narnia dan lain-lain. Kebanyakan
dari buku-buku sejenis ini tebal dan berseri. Isinya juga penuh detil dan cerita yang
berlapis-lapis. Kalau cewek yang kamu taksir geek dengan bacaan-bacaan ini, sampe-sampe
dia hapal sampai mendetil bahkan sampai trivianya, berarti kamu berhadapan dengan cewek
yang cukup kompleks cara berpikirnya. Baik-baik dengan cewek ini, dia punya kemampuan
membayangkan yang mengagumkan. Bila dilihat dari sisi yang salah, cewek tipe ini agak-agak
drama queen gimana gitu.

Horor dan Gotik
Buku-bukunya Edgar Allan Poe, Dracula, Interview With The Vampire, Frankenstein, pokoknya
cerita-cerita hantu dan horor dari abad 16 sampai pertengahan tahun 30an. Dia anaknya
misterius biasanya, susah ditebak jalan pikirannya, karena sering ada twist dari setiap tindakan
yang dia ambil. Cewek tipe ini agak susah dirayu biasanya. Biasanya loh ya.
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Percintaan dan Romantis
The Notebook, Time Traveler’s Wife dan lain lain yang bikin mata dia bengkak nangis tiap abis
baca. Helpless romantic biasanya orangnya. Lakukan proses pedekate ala orang bule di
buku-buku itu, dengan bunga, lilin, sweet surprise, awwww, dijamin klepek-klepek.

Cerita Anak-Anak yang Morbid
Aduh morbid tuh apa ya bahasa Indonesianya? Anomali? Abnormal? Itu juga bukan bahasa
Indonesia. Pokoknya bacaan anak-anak tapi terlalu sinting untuk dibaca anak-anak. Misalnya,
buku-buku karangan Road Dahl, Neil Gaiman, Eva Ibbotson, Where The Wild Things Are, A
Series Of Unfortunate Events, dan sejenisnya. Biasanya cewek-cewek yang tumbuh dewasa
dengan bacaan-bacaan ini, masih memiliki jiwa kekanakan dalam dirinya, tapi yaitu tadi,
sinting. Tapi sintingnya yang seru gitu ya. Ya mudah-mudahan sih seru ya. Kalo beneran
sinting mah kasian amat. Cewek tipe ini, lumayan kreatif cara berpikirnya. Kalau kamu adalah
cowok cupu dengan pikiran sempit, mending gak usah dekat-dekat lah. Bisa abis dikerjain
nanti.

Banyak banget nih kalo mau dibahas per jenis bacaan. Segini aja dulu yak. Kalau cewek yang
kamu taksir gak ada yang membaca satu pun genre diatas kecuali poin pertama,
berbahagialah, karena berarti kamu gak usah repot-repot ikutan membaca buku untuk bisa
ngobrol sama dia. Biasanya sih ngobrol nyampah aja juga jadi.
Sumber: Malesbanget.com
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