
Ніч новорічного сексу

      

Новорічна ніч повинна бути не такою, як усі: ніхто не спить, в кутку мерехтить ялинка, на
столі страви, які ти ніколи раніше не готувала, плаття, яке ти купила спеціально з нагоди
свята … Само собою зрозуміло, що і секс, який ти заплануєш на новорічну ніч, повинен
бути особливим.

Ні в якому разі не треба писати сценарій цієї ночі, перш за все, Новий рік – саме час для
виконання таємних бажань, а, значить, потрібно заздалегідь вивідати його бажання і
згадати свої. Ці бажання можуть бути якими завгодно – від ніжних обіймів на підлозі у
вітальні до запального сексу на підвіконні під відблисками фейєрверків. Ліжку нову
постільну білизну незвичайного кольору, одягнися Снігуронькою, головне, щоб це було
не пішло, а саме в дусі свята – красиво і яскраво. Приготуй святковий стіл і приступай до
втілення мрії!

Меню новорічного секс-столу

Мова зараз не піде про афродизіаках якраз і не про те, як використовувати святковий
стіл. А про те, що з новорічних інгредієнтів може стати в нагоді для незвичайного сексу.

Шампанське. Мало того, що воно кружляє голову, включає фантазію і примножує потяг,
так воно ще й здатне принести партнерові задоволення, зване “північним сяйвом”. Так
француженки називають оральний секс із застосуванням шампанського.
Мандарини. Відомий новорічний фрукт застосовується не тільки як підбадьорливого і
анти дратівної афродізіка, але і в якості розслабляючого масла, за допомогою якого
можна зробити еротичний розслабляючий масаж, а потім буквально “з’їсти” коханого.

Пляшка з-під шампанського. Це варіації на тему дитячих забав і гри в пляшечку.
Заздалегідь складіть список ерогенних зон, причому самих несподіваних, про які ви
раніше не говорили, і кожну зону випишіть на своєму листочку, і все це убріте в коробку.
Поки пляшечка круітся хтось із вас вибирає папірець, і, і якщо шийку показує точно на
коханого – цілуй його в місце, вказане на папірці. Якщо ж пляшка промахується, у вас є
час як слід розпалити.
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Шапка Діда Мороза. Шапка потрібна для того, щоб закрити йому очі, тоді він буде
відчувати тільки дотику і не зможе контролювати ваші дії. Крім того, якщо у когось з вас
є така еротична фантазія, можна зайнятися сексом в костюмах Діда Мороза і
Снігуроньки під ялинкою.

Дощик. Дощик такий же легкий, як пір’їна, і гострий, як маленькі голочки. Якщо зав’язати
йому очі і довго пестити його “дощиком”, він заведеться і, напевно, зірве з тебе костюм
Снігуроньки тут же, навіть не розглядаючи, твоє нове мереживну білизну в сніжинку.

Новорічний Антисекс
Ну і п’ять правил, чого не рекомендується робити в новорічну ніч, якщо у тебе
заплановано особливий святковий секс:

Не їж багато салатів, гарячих і заливних,
а то буде не до сексу, та й взагалі відразу ж захочеться спати.

Не пий коктейлів з горілкою або багато шампанського -
заснеш швидше, ніж він одягне шапку Діда Мороза.

Не підходь до телефону або вимкни його, тому
що дзвінки від друзів кожен п’ять хвилин явно не дадуть нікому розслабитися.

Вимкни телевізор і включи красиву ніжну музику,
навряд чи “Старі пісні про головне” мають на увазі секс.

Завісу вікна, навряд чи ти захочеш, щоб усі жителі
будинку навпроти були в курсі твоїх новорічних забав.

PS: Цікаво, що майже 30% ніколи не займаються сексом в новорічну ніч, пояснюючи це
тим, що в Новий рік є багато інших цікавих справ, а для сексу буде цілий рік! І тільки деякі
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не представляють чарівної ночі без чарівного сексу.
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