
Penkiasdešimt malonumo atspalvių

20



Iš proto varančios sekso technikos

21

Laukinė sekso poza: 
stalas dviem

i

Pradžia

Po ilgos darbo dienos atsipalaiduoti ir atsikratyti streso 
geriausiai padeda žaismingas išdykavimas su part neriu. 
Kai nebegali tverti, liepk jam nušluoti nuo stalo popie
rius ir imkitės rimtos veiklos. išmėginkit šias karštas po
zas ant jo stalo – pradžiugink jį po darbo!

KaiP tai atliKti

Jo stalas yra tinkamiausia vieta mylėtis ir nepagailėti pa
stangų, kad tau įtiktų. Kol partneris sėdi prie stalo, gaš
liai apsižerk jo šlaunis ir įsitaisyk ant paties stalo krašto 
tiesiai priešais jį. Pakurstyk jį dar iš anksto – kad nereikė
tų tavęs nurengti, apsivilk tik dailius naktinukus be apa
tinių arba ant seksualių apatinių užsimesk jo marškinius.

Susiaurink plyšelį

Jeigu jis dar nepašoko nuo kėdės, gundomai užkelk 
koją jam ant peties ir paragink atsistoti. laikydama koją 
jam ant peties, kitos kojos pirštais liesdama grindis, už
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pakaliu įsiremk į stalą, kad nepargriūtum. Jam skver
biantis į tave tokiu kampu, plyšelis labai susiaurės. tai 
nukreips jo dėmesį nuo sunkios darbo dienos... į kito
kius sunkumus.

Sukryžiuok kojas

Pakeisk pozą: lėtai atsilošk ir atsigulk ant stalo. tegu 
jis lieka stovėti. tada sukeisk kojas: dešinę užkelk jam ant 
dešinio peties, kairę – ant kairio. Kuo aukščiau virš kelio 
sukryžiuosi kojas, tuo geriau jį jausi. Įsikibk į stalą, o jis 
tegu laiko tave už klubų ar šlaunų. Jeigu nori, gali nukel
ti kojas jam nuo pečių ir pasukti klubus į šoną liemenį 
laikydama tiesiai. tokia poza leis jam pajusti tave kitaip.

Atlik juodą darbą

Pasitenkinimą pajusi tik negailėdama pastangų. at
sigulk per visą stalo ilgį. Kai jis atsiklaups ant stalo prie
šais tave, apsivyk kojomis. Pasislink artyn, kad tavo už
pakalis prisispaustų jam prie šlaunų ir būtų lengviau į 
tave įeiti. Gali apsivyti kojomis jam liemenį arba iškelti 
jas aukštyn, kad jis galėtų į jas įsikibti. Klubų pakėlimas 
leis įsiskverbti taip giliai, kad jis pamirš visus popierius, 
kuriuos ką tik nušlavė ant grindų.



Pusė pasaulio 
             nesugeba suprasti 

kitos pusės 
        malonumų.

džeinė Ostin
„Ema“
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Laukinė sekso poza: 
sūkurys

i

Pradžia

Įtraukti vandenį į savo meilės žaidimų repertuarą yra 
greičiausias kelias įkaitinti atmosferą tarp tavęs ir part
nerio. Nuogalių maudynės leidžia išvengti kankinančio 
nusirengimo ir eiti tiesiai prie šlapios sambos. Sūkurinės 
ir paprastos vonios ant kojelių mėgėjams pateikiu kelis 
būdus, kaip sukelti bangas.

KaiP tai atliKti

Prieš darbą galite spontaniškai pasimylėti, trindami vie
nas kitą muilu. arba susikurti į SPa panašią aplinką su 
žvakėmis ir smilkalais. Kad ir ką pasirinktumėte, kitą 
kartą atsidūrę su partneriu vandenyje, išbandykite šitas 
sekso pozas.

Klasikinė

Jei mėgstate būti priremta prie sienos, tam puikiai 
tiks dušinė. Karštas vanduo, besiliejantis ant jūsų susi
glaudusių kūnų, gundantis nuogas partneris slidžia, mui
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luota oda gali įaistrinti ir sujaudinti net patį abejingiau
sią žmogų. Kai partneris prispaus tave prie plytelėmis 
išklotos sienos, – jis tikrai taip padarys, – paslapčiomis 
išspaudusi truputį dušo želės imk masažuoti jam kotą ir 
kiaušius. Po šitokios SPa procedūros jis bus pasirengęs 
viskam. Kilstelėk koją partneriui iki klubų ir parodyk 
norinti stipriai apsivyti jam aplink liemenį, paskui leiskis 
suimama už klubų ir įsiremk į dušo sieną, kad jis galėtų 
į tave įsiskverbti. Jei jam sunku tave išlaikyti ar pati bijai 
netekti pusiausvyros, apsivyk tik viena koja, o kitą įremk 
į dušinės kampą ar vonios kraštą.

Dvigubas smūgis

dušo galvutė yra neprilygstamas naminis žaisliukas, 
tikra dovana besimylintiems. Grįžtelėk į dušinės sieną, 
pakelk rankas ir delnais remkis į plyteles, tada vanduo 
pasieks sunkiai prieinamas vietas. tegu jis atsistoja tau 
už nugaros, trina ją, bučiuoja sprandą ir nutaiko dušo 
galvutę ten, kur, jo manymu, patinka išdykusiai mergai
tei. leisk jam paimti tave iš užpakalio. Jei kartais turite 
dvi dušo galvutes, viena jis galėtų lieti ant tavęs vandenį 
iš nugaros, o kitą nutaikyti į varputę ir taip priartinti 
orgazmą.


