
Як досвідчені жінки відносяться до сексу в машині?

      

Мені подобається займатися сексом в машині. Мені від цього зручно, добре і весело. Це
заняття лоскоче мої нерви – від голови до п’ят, які застряють в підголівнику водійського
крісла. І я ним займаюся. Щоб, виставляючи оголошення про продаж машини, було над
чим посміятися перед монітором. Щоб взяти і з’єднати улюблених: машину і чоловіка.
Головне – зрозуміти, як обійтися без шкоди для власного здоров’я.

Чоловік зверху

Не треба звинувачувати нас в ліні і егоїзмі. Вся справа в фізіології. Це ви – вперед-назад.
А ми – вгору-вниз! Як не крути, нам потрібно більше точок опори, а знайти їх в машині не
так-то легко.

Варіант 1. Практичний Секс в Машині

При деякій вправності зайнятися сексом в машині можна за кілька секунд. Раз –
пасажирське крісло відсувається назад до упору. Два – спинка відкидається
максимально назад. Три – ти долаєш бар’єр у вигляді ручника і КПП – і ви лицем до лиця.
А головне, романтика не встигне випаруватися.
Мінуси такого сексу в машині: якщо суб’єкт вільний у своїх діях, то ніжні коханці, для
сексу в машині заважають двері. У неї недоречно впирається нога, та ще й коліно
совається по шорсткій оббивці. А не розсовувати ноги не виходить.
Ідеальний варіант: Nissan 350Z. У цьому автомобілі пасажирське крісло відсувається
далі, ніж в інших, а дах не нижче, ніж у звичайного седана. Плюс тоновані вікна.

Варіант 2. Акробатичний Секс в Машині

Вона сідає посередині заднього сидіння, піднімає стегна і … чекає, чи зможеш ти
поміститися в дірку між передніми кріслами. Чесно кажучи, мені в такому разі настільки
комфортно, що абсолютно не хвилює, на який жердинці примоститься чоловік. Практика
сексу в машині показує, що ноги його залишаються десь на передніх кріслах, а тіло,
підтримуване руками, нависає над заднім сидінням.
Мінуси такого сексу в машині: ніяких. Ти ж можеш віджиматися 15-20 хвилин без
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перерви?
Ідеальний варіант: Cadillac Escalade. Тут між спинками крісел поміститься навіть дуже
великий чоловік, а спертися можна на зручний, оббитий м’якою шкірою підлокітник.

Варіант 3. Комфортний Секс в Машині

Це неймовірно зручно – залізти в універсал або джип, відкинути задні сидіння і
насолоджуватися на майже повноцінному ложе. Весь світ визнає такий спосіб сексу в
машині кращим. Ні голова, ні ноги нікуди не впираються. У бік не впивається важіль
коробки передач. Твоїм колін зручно, а її спина спочиває на м’якому і рівному.
Мінуси такого сексу в машині: розбір вмісту багажника, вивчення механізму сидіння і
процес переповзання на “майданчик” навряд чи додадуть сексуального запалу. Коли
ложе буде нарешті готове, захочеться не любові, а відпочинку.
Ідеальний варіант: Volvo XC70 універсал. У нього гігантський багажник і широкі дивани –
ложе вийде величезним.

Жінка зверху

Варіант 1. Зручний Секс в Машині

Ти сидиш там, де чоловіку саме місце, – за кермом. А вона перебирається через ручник,
дряпає каблуком торпеду і ненавмисно сідає попою на клаксон.
Мінуси такого сексу в машині: тільки один – голова наїзниці досить болісно б’ється об
дах. Тримай, будь ласка, на цей випадок у багажнику шолом.
Ідеальний варіант: Toyota Land Cruiser. У цьому авто м’які шкіряні сидіння можуть
від’їжджати назад, а рульова колонка – вгору, роблячи і без того просторий салон ще
просторішим. Ну а для дівчат, що заробляють на життя грою в баскетбол, в даху
передбачений люк. Ти будеш розглядати її, а вона – околиці. Всі будуть задоволені!

Варіант 2. Простий Секс в Машині

Ти сидиш на задньому сидінні, панянка на тобі зверху. Це найзручніша зі всіх існуючих
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позицій ззаду.
Мінуси такого сексу в машині: невміла панночка може запросто потрапити ногою в отвір
між кріслом і дверима. Дуже, до речі, часта і неприємна травма.
Ідеальний варіант: BMW X5. Баварські машини проектуються не для пасажира, а для
водія. Спереду комфортно і просторо.

На рівних правах

Рівність партнерів по-автомобільному – це коли обом важко. Що стосується таких поз,
тут політ фантазії може досягати грандіозного розмаху. Напиши про це хоч 10 томів, все
одно знайдеться той, хто скаже: “А я ще ось так скрутився!” Тому перерахую
найпопулярніші.

Варіант 1. Секс в Машині На бічну

Профі автосексу здатні примоститися бочком навіть поперек переднього сидіння. Для
тих, кому шкода терзати тіло випираючими запчастинами, є заднє. Там можна дуже
затишно притулитися “ложечкою”, головне – домовитися, хто буде з краю.
Мінуси такого сексу в машині: бічна позиція і поза автомобілем не кожній парі підходить.
До того ж удвох на вузькому дивані розмістяться тільки дуже стрункі люди зростом до
180 см. Та й тим буде потрібно постаратися не звалитися на брудні килимки.
Ідеальний автомобіль: Volkswagen Touareg. Тому що заднє сидіння широке і м’яке.

Варіант 2. Секс в Машині – Доггі-стайл

Пара розташовується уздовж заднього сидіння. Можна навіть ненароком забути, що
справа відбувається в машині. І обидва партнера повністю вільні.
Мінуси такого сексу в машині: вона стукається головою в скло, ти щекочешь п’ятами
стеклопідйомник. Так, до речі, голову нижче опусти – дах поруч.
Ідеальний варіант: Range Rover Vogue. У ньому саме широке і рівне заднє сидіння.

Інші варіанти, важкоздійснювані
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Перерахувати? Чоловік сидить верхи на передньому кріслі спиною до лобового скла,
жінка – між чоловіком і спинкою сидіння. Або: жінка, сидячи посередині заднього
сидіння, висовує одну ногу в ліве, іншу – в праве вікно (ідеальний варіант, якщо ріст
партнерки перевищує 185 см), захоплений чоловік втискується між заднім і переднім
сидінням. Або: жінка залазить з вулиці в люк, а чоловік бере її знизу. Також не забудемо
такі класичні трюки, як оральні ласки на високій швидкості (чревато серйозними
травмами і ДТП), мастурбація партнерки за допомогою коробки передач та інше. Але
якщо хочеш особисто мою точку зору, хоч мені від сексу в автомобілі зручно, добре і
весело, я віддаю перевагу більш просторим місцям. Було б бажання.
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