
Як урізноманітнити відносини?

      

Замучив рутинний секс? Хочете повернутися в 16 років, коли у вас обох тремтіли коліна і
потіли долоньки від однієї думки про “це”? Постараємося вам допомогти в цьому.

Моментальний стриптиз

Знайдіть куточок з апаратом моментального фото, приміром, у спорожнілому універмазі
або супермаркеті. Сміливо забирайтеся в кабінку разом зі своєю подругою, закрийте
шторку і – влаштовуйте перед вічком камери невелике еротичне шоу. Потім спокійно
віддаліться, прихопивши фото.

Як це діє: Маленький ексгібі живе в кожному, потрібно тільки вміти іноді випускати його
попустувати. Ці знімки стануть улюбленими.

Стіліссімо

Від модних магазинів вас просто нудить? Постарайтеся про це забути, ну хоча б на один
вечір. Влаштуйте веселу примірку удвох. Тільки це повинні бути не ділові костюми, а
білизна, шкіряні міні і панчохи або романтичні пеньюари з пір’ям і мереживні вечірні сукні
…

Як це діє: Головне, не втратити контроль – продавщиці і так можуть запротестувати.
Хоча їм теж буде весело.

Мій персик

Купіть їй білизну. Не потрібно купувати шикарний пеньюар – досить комплекту трусів
“тиждень”. Виберіть з вашого постільного лексикону найсмішніші або ніжні (залежно від
настрою) прізвиська. Далі вам у контору, яка робить написи на подарунках. Загалом, всі
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її новенькі трусики прикрашайте бирками “солодкий персик”, “кицька” і тому подібними
дурницями.

Як це діє: Ваша пасія щоранку, коли вистачає, не дивлячись, з полиці білизну, буде
натикатися на акуратний напис. І згадувати минулу ніч.

Солодке життя

Візьміть шоколад, розтопіть в каструльці (дивіться, щоб не прикипів, а то ваша
ненаглядна ризикує пахнути, як підгорівший пиріг). Знайдіть пару пензликів. Тепер
роздягайтеся. Уявіть Мікеланджело – і малюйте на ній (а вона відповідно на вас) все, що
прийде в голову. Тепер можете поласувати один одним.

Як це діє: Шоколад той ще бешкетник, це відомо кожному, а пензликом по тілу – це, ой як
приємно. Дерзайте!

Тату

Зробіть татуювання (можна тимчасові) на самих-самих інтимних місцях. Не обов’язково
прямо “там” – на внутрішній стороні стегна або лівій стороні її попки теж буде непогано
виглядати маленька чорнильна картинка.

Як це діє: Не думайте, що татуювання вже давно стали просто модною прикрасою – вони
все ще не здали позиції.

Крива доріжка

Завяжіть подрузі очі і скажіть, що готується сюрприз. Потім посадіть її в машину і довго
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кружляти по місту. Зупиніться біля її улюбленого ресторану, де вже замовлено
романтичну вечерю на двох. Пов’язку зніміть тільки, коли вона сяде за столик. Можна
відправитися прямо додому – на один вечір холостяцька барлога повинна стати схожа на
п’ятизірковий люкс.

Як це діє: Невідомість інтригує, залучає і збуджує.
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