
1. Romantiška vakarienė – 2 užpilamos sriubos pakeliai.

2. Sidabrinių stalo įrankių rinkinys – vienkartiniai įrankiai.

3. Antidepresantas – čiulptukas.

4. Poilsis SPA centre – muilas.

5. Skalbimo mašina – ūkiškas muilas.

6. Muzikinis centras – barškutis.

7. Automobilis – žaislinis automobiliukas.

8. Treniruotė sporto klube – šokdynė.

9. Vizitas pas odontologą – dantų šepetėlis.

10. Ekologiškas burnos gaiviklis – česnakas.

11. Dulkių siurblys – šluostė.

12. Šampano butelis – mažas šampano buteliukas.

13. Prabangi rankinė – pirkinių maišelis.

14. Skrydis oro balionu – balionas arba balionų rinkinys.

15. Vitaminai – saldainiai.

16. Apatinis trikotažas – sauskelnės.

17. Plaukų džiovintuvas – šukos.

18. Ausų korekcijos įranga – ausų krapštukai.

19. Savaiminio įdegio kremas – rudas batų tepalas.

20. Neperšlampantis pleistras – izoliacija.

21. Šešėliai akims – spalvotos kreidelės arba akvarelė.

22. Naujausios kartos indaplovė – indų ploviklis.

23. Nešiojamas kompiuteris – užrašų knygelė.

24. Lūpų balzamas – sausi klijai.

25. Lūpų dažai – burokėlis.

26. Vaistai nuo slogos – pipirai.

27. Kelionė aplink pasaulį – žemėlapis.

28. Perlų karoliai – suverti maži riestainiai.

29. Vardinis žiebtuvėlis – degtukų dėžutė.

30. Sidabrinės sąsagos marškiniams – sąvaržėlės.

Loterijos su 1 nutrinamu sluoksniu laimėjimai



31. Parkeris auksine plunksna – pieštukas.

32. Lininių staltiesėlių rinkinys – popierinės servetėlės.

33. Sendaikčių surinkėjas – šiukšlių maišai.

34. WC valiklis – tualetinis popierius.

35. Siurblių rinkinys – kokteiliniai šiaudeliai.

36. Namų kinas – TV programa.

37. Odinės pirštinės – vienkartinės pirštinės.

38. Porcelianinių indų servizas – vienkartinių indų komplektas.

39. Krištolinis sietynas – lemputė.

40. Krištolinių taurių rinkinys – vienkartinės stiklinės.

41. Virtuvinis kombainas – tarka.

42. Mažasis Baltijos kruizas – pripučiamas vandens ratas.

43. Susitikimas su žvaigžde – žurnalas „Žmonės“.

44. Patalynės komplektas – palutė.

45. Prabangūs kvepalai – automobilio kvepaliukai.

46. Aukso puodas – taupyklė.

47. Kelionė – kelionių agentūros lankstinukas.

48. Puodų rinkinys – puodelis.

49. Butas prabangiame rajone – žaisliniai raktai.

50. Azartinių žaidimų rinkinys – kortos.

51. Siuvimo mašina – kelioninis siuvimo rinkinys.

52. Prabangus paltas – apsiaustas nuo lietaus.

53. Šaldytuvas – ledukų formelė.

54. Ekologiškas kūno masažuoklis – kankorėžis.

55. Jaunystės eliksyras – fleškutė.

56. Apsilankymas putų festivalyje – muilo burbulai.

57. Apsilankymas Turkiškoje pirtyje – drėgnos servetėlės.

58. Dulkių siurblys robotas – šluotelė.

59. Židinys – žvakė.

60. Mikseris – šakutė.


