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Hallottál már róla, hogy a legtöbb gyermek szeptemberben születik?
Kapcsolódó cikkek:
Többszörösét is rendeljük most webshopokból, mint karácsonykor [2]
És tudod, hogy miért? Mert év végén, a karácsonyi időszakban sokat vagyunk otthon, összezárva,
magával ragad a romantikus hangulat… a többit valószínűleg sejted. Nos, ha kisbaba éppen nincs is
tervben, a hangulatot éppenséggel kihasználhatjátok ti is. Hogy még forróbb legyen a helyzet, a
karácsonyi ajándék lehet akár egy kicsit intimebb is!
Karácsonyozás otthon, kettesben
Az ünnepeknek általában van egy megszokott menete, hogy mikor, melyik rokont kell meglátogatni,
de azért bőségesen akadnak olyan napok is, amiket otthon töltünk, nyugalomban. Az átlagosnál több
szabadidőt és pihenést ki lehet használni éppenséggel egy kis összebújásra is, és az sem rossz ötlet,
ha ezeket fel is dobjuk néhány újdonsággal!
Ha még nem vettél ajándékot életed párjának, itt az ideje megtenni! Akár körülnézhetsz a szexuális
játékszerek [3] tengerében is, hátha találsz olyasmit, ami bejönne szíved hölgyének. De ha már
megvan az ajándék, akkor is jól jöhet egy kis kiegészítés!
De mit is vehetnél a barátnődnek?
Nos, ezt nehéz látatlanban kitalálni, ugyanis ez egyértelműen attól függ, hogy milyen típusú az adott
hölgy. Ha tudod, hogy bevállalós, nem gátlásos, a határ a csillagos ég, de ha kicsit visszafogottabb és
nehezebben nyit, óvatosabban kell próbálkoznod.
A szexshopban [3] szerencsére egészen széles a kínálat, a szexuális játékok hölgyeknek széles skálán
mozognak, így mindegyik esetben találhatsz megfelelő játékszert. Ki mondana nemet egy jóleső
kényeztetésre, miközben megbilincselik egy finom, puha plüss bilinccsel? Vagy bekötik a szemét? Egy
kellemesen bizsergető síkosító, vagy egy vibrációs gyűrű is kellőképpen fokozhatja az élvezeteket, de
egy kellemes – akár karácsonyi – illatú masszázsolajjal is meglepheted a párodat. Persze a hozzá járó
masszázzsal együtt.
Amivel ritkán lehet mellélőni…
A legtöbb nő éjjeliszekrényének fiókjában lapul egy vibrátor, még ha nem is vallja be. Ha Te is vevő
vagy rá, hogy esetleg egy vibrátort bevonjatok „harmadikként” a buliba, vagy csak szeretnéd, ha a
párod tudna magának néhány kellemes percet szerezni akkor is, ha épp nem vagy otthon,
meglepheted egy vibrátorral! Izgalmas program lehet akár együtt kipróbálni az új szerzeményt.

És hogy hogyan válassz? Nos, legegyszerűbb, ha a saját adottságaidat veszed alapul, az ugyanis jó
eséllyel megfelel neki. Nagyobb semmiképp ne legyen, mert könnyen előfordulhat, hogy nem fogja
tudni használni, inkább kellemetlen lesz számára. A választás során tartasd szem előtt a
barátnőd/feleséged ízlését is, ugyanis nagyon eltérő a vibrátorok külleme, és fontos, hogy tetsszen
neki, amivel megajándékozod! Ami az extrákat illeti, mint a csiklómasszírozó, a rezgés fokozatai stb.,
szintén ahhoz viszonyítsd, hogy a párod mit szeret az ágyban.
Szextársas az unalmas téli estékre
Kiváló ajándék, egyben felhívás keringőre egy szextársasjáték is, amivel feldobhatjátok az unalmas
téli estéket. A társasjátékok többnyire egymás kényeztetéséről szólnak, de persze orgazmus nélkül –
a tűzijáték csak a végén jön!
Nagyon izgalmas így, keretek közé szorítva játszadozni egymással, hogy aztán a végén, mikor már
pattanásig feszült mindenki, végre elérkezhessen a beteljesülés – feltétlenül próbáljátok ki, ha eddig
nem tettétek!
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