
ТОП-10 місць для заняття сексом

      

Ура, ви можете більше не ставити Гуглу питання “Де займатись сексом” – Достатньо
перегорнути сторінку трохи нижче.

Місце заняття сексом № 1: Кімната переговорів

Просто підкупи охоронця, щоб він видав вам ключ. У переговорній є багато столів, на
яких зручно займатися сексом. Краще місця для задоволення всіх бажань закоханої в вас
колеги не знайти.

Що заважає зайнятися сексом: камери відеоспостереження,колеги, що засиділися
допізна.

Місце заняття сексом № 2: Ванна

Наприклад, в готелі або в квартирі у друга. Незаперечна гідність ванної кімнати – можна
придумати багато поз (наприклад, нагнути партнерку над раковиною і встати ззаду). А
ще там можна вимити голову і почистити зуби.

Що заважає зайнятися сексом: слизький кахель, тіснота.

Місце заняття сексом № 3: Дитячий майданчик

Уявіть: пізньої ночі ви з нею йдете повз дитячого майданчика (діти, зрозуміло, вже
сплять). Раптово вас обох обуревает пристрасть, якої ви і вдаєтеся на гірці, гойдалках
або в будиночку-теремку.
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Що заважає зайнятися сексом: холодна погода; випадкові перехожі; діти, яких
відпускають гуляти допізна.

Місце заняття сексом № 4: Дах

Відгадайте загадку: це високо, незвично і закінчується оргазмом? Правильно – секс на
даху. Напевно, саме доступне з екстремальних секс-розваг. Якщо у вас двох буде трохи
паморочиться голова, це тільки додасть процесу гостроти.

Що заважає зайнятися сексом: боязнь висоти, двірник.

Місце заняття сексом № 5: Ваше дитяче ліжко

Раніше ви спали на ньому хіба що з плюшевим ведмедиком, а тепер – дивіться-но,
хлопчик-то підріс, спить з живою жінкою. Причому не тільки спить. Загалом, якщо ваше
старе ліжко ще збереглася, гріх не зайнятися на ньому сексом. Зрештою, воно цього
заслужило.

Що заважає зайнятися сексом: ви з часом стаєте більшим, а ліжко – ні.

Місце заняття сексом № 6: Туалет ресторану

Спочатку туди йде вона – нібито припудрити носик. Потім ви відриваєтеся від їжі і
закриваєтеся з нею в туалеті хвилин на десять (дивіться – не помиліться кабінкою).
Офіціанти в цей час сердяться і думають, що ви втекли, не заплативши.

Що заважає зайнятися сексом: суворі охоронці, клієнти ресторану, які прийшли справити
потребу, не те що деякі!
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Місце заняття сексом № 7: Стадіон

Пам’ятаєте той ролик на YouTube, де закохана парочка робила самі-знаєте-що на трибуні
стадіону (вона, правда, була порожньою)? Наслідувати їхній приклад дуже просто –
благо стадіонів в нашій країні набудували цілу купу. Можна робити це під час матчу,
ритмічно викрикуючи, вболіваючи за команду.

Що заважає зайнятися сексом: тренуються спортсмени, сторожа,  м’яч який прилетів в
голову.

Місце заняття сексом № 8: Перед дзеркалом

А ще краще – в кімнаті з дзеркальними стінами. Тільки уявіть: ви бачите жінку, з якою
займаєтеся сексом, у всіх можливих ракурсах одночасно. Після такого навіть “Аватар” у
3D перестане дивувати вас.

Що заважає зайнятися сексом: крім неї, ви побачите ще й себе.

Місце заняття сексом № 9: Човен

Як варіант – на катамарані або катері. Коли втомитеся гребти, крутити педалі або просто
захочете постояти і помилуватися водною гладдю. Атмосфера має в своєму
розпорядженні, та й одягу на вас двох зараз небагато (якщо, звичайно, ви не катаєтеся
на човні взимку).

Що заважає зайнятися сексом: раптовий шторм, рятувальна служба, човен з пробоїною.

Місце заняття сексом № 10: Цікаві місця
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Коли ви будете показувати друзям фотографії з відпустки, то, звичайно, буду мовчати
про те, що робили біля Гранд Каньйону або в ліфті, що застряг Ейфелевої вежі. Або не
будете мовчати – нехай заздрять!

Що заважає зайнятися сексом: те, що ці місця, як правило, особливо ретельно
охороняються.

                

 4 / 4


