HASŁO

atencjuszka

DEFINICJA

Atencjuszką nazywa się (czasem żartobliwie, czasem
lekko ironicznie, zwykle z pewnym dystansem) kobietę
(lub dziewczynę) lubiącą być w centrum
zainteresowania, nieustannie zabiegającą o uwagę
innych, niejednokrotnie gotową zrobić wiele, żeby tylko
inni o niej mówili (cokolwiek). Czasami za
atencjuszkę uważa się także kobietę (lub dziewczynę)
podatną na wpływy innych, zabiegającą o aprobatę
innych.

KOLOKACJE

ktoś jest atencjuszką,
postępować [jakoś] z atencjuszką, sposób na
atencjuszkę
straszna atencjuszka,

PRZYKŁADY
UŻYCIA

Na Instagramie są najpiękniejsze atencjuszki. (Źródło).

Moja nowa współlokatorka okazała się straszną
atencjuszką, w towarzystwie zmieniała się o 180
stopni, byle zawsze koncentrować uwagę na samej
sobie. (Źródło).

Hej. Piszę do Was z prośbą o rady jak postępować z
atencjuszką. Moja kobieta non stop potrzebuje uwagi.
Jak zajmuję się swoimi sprawami, gram, pracuję to
nawet się wkurza że nie zwracam na nią uwagi.
Wyrzuca mi że nie mówię codziennie, że ładnie
wygląda. (Źródło).

Znam kilka dziewczyn z tego portalu. Publikują
głównie jakieś ciekawostki, historie czy śmieszne
obrazki. I to jest coś podobnego tylko bardziej pod
bajeczkę pt. "jestem oczytana, wyjątkowa, mam
wspaniałe wnętrze – nie to co typowe atencjuszki. Ja
cycków nikomu nie pokazuję" (i tu się zgodzę ale mi
pokazałaś :-D). Wiem, że BARDZO im na tym zależy –
na otrzymywaniu tej informacji zwrotnej w formie
plusików i komentarzy. To pozowanie na bogate
wnętrze czy intelektualizm. Ale najciekawsze są
prywatne wojenki między nimi. Kiedyś jedna oprócz
piersi pokazała mi prywatne rozmowy z kilkoma
atencjuszkami i... no cóż... to było coś typu "czemu
publikujesz w mojej sekcji i zabierasz mi moją
atencję?! Jak śmiesz! Wyjazd stąd albo...". (Źródło).
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