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Köszönjük!
Köszönjük, hogy megvetted a könyvünket! Reméljük, 

hogy nagyszerű kalandokban lesz részed ezzel a huncut kis 
naplóval a zsebedben. 

Vásárlásoddal hozzájárulsz, hogy elkészíthessünk egy 
ingyenes, illusztrációkkal teli, pózokat tartalmazó könyvet. 

A weboldalunkon lesz majd elérhető.  
(www.theultimatesexbucketlist.com)
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A legfontosabb rész: 
Szabályok, határok

Ez a könyv szórakozásra, kalandra, romantikára és fantasz-
tikus, néha nevetséges pillanatok megélésére íródott, de van 
néhány szabály, amiket mindig észben kell tartanod.

Mindig légy

Felelősségteljes.

Rengeteg szórakoztató és kalandos feladat vár rád, de az 
rajtad áll, hogy valóban örömteli élményként tudd őket 
megélni - bármilyen értelemben vett sérülés nélkül. Szóval 
légy felelősségteljes.

Tisztelettudó. 

A saját, és partnere(i)d határai a legfontosabbak ebben 
az élményben. Mindig tartsd észben a saját és mások 
kívánságait és akaratát, sose légy tiszteletlen, akaratos, és 
soha, de soha ne légy erőszakos. Minden feladat - még a 
legmocskosabbaknak nevezhetőek is - bizalomra, közös 
megegyezésre és józan észre épülnek.

Óvatos.

Vannak feladatok, ahol különböző helyeken kell lenned: 
mindig ügyelj a környezetre, olyan helyet válassz, ahol biz-
tonságban érzed magad és az, amire készülsz, legális.
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Észszerű.

Mikor fotóról vagy videóról van szó egy feladatban, mindig 
tartsd észben, hogy ez egy maradandó dolog. Ha bármit 
is kiposztolsz, tisztában kell lenned azzal, hogy az internet 
sosem felejt. Szóval, ahogy már említettük, a bizalom és a 
józan ész alapvető fontosságú.

Vannak olyan feladatok, amelyek teljesítése védekezés 
nélkül lehetséges. Mindenkinek egészségesnek kell lennie 
ezekhez, vigyázzatok egymásra és magatokra is, gondol-
játok át kétszer, mielőtt belevágnátok. Inkább legyél túl 
óvatos, minthogy megbánd.

Némelyik feladat alkohollal kapcsolatos. Ha túl fiatal vagy, 
vagy az országban más eltérő, törvények, normák vannak - 
akkor azt tekintsd irányadónak.

Szóval összefoglalva, mindig légy 
felelősségteljes, tisztelettudó, óvatos és ésszerű! 

A kategóriák könnyűtől-nehézig felépítés szerint vannak 
listázva, de nincs semmilyen sorrend, teljesen rajtad múlik.

Reméljük ez a könyv nagyszerű kaland lesz - jó szórakozást!
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Bemelegítés
Ezek a feladatok egy kis bemelegítésként szolgálnak. 
Néhányan talán már rég átéltük ezeket, de legalább 
akkor egy ideig újra fiatalnak érezhetjük magunkat. 
- Mindig nézz rá a szabályokra, hogy a kaland igazán jó lehessen - 

Maszturbálás

A maszturbáció talán a legjobb módja, hogy megismerd a 
tested - valamint a szellemi és fizikai egészségednek is jót tesz.

Pornóra maszturbálás

Kutatások szerint a pornó jó hatással van a libidóra - és 
kisegíthet, amikor nincs elég képzelőerőd

Csókolózz valakivel

A csókolózás felturbózza a fizikai és szellemi állapotodat, mi-
vel csökkenti a stresszt és karbantartja a vérnyomásod. Segít 
a kötődés kialakításában, sőt, boldogsághormont is termel.

Dry hump

Másnéven “száraz lovaglás”: ülj a párod ölébe, és mozogj 
úgy, mintha lovagló pózban lennétek - de ruhában. Csinálha-
tod egy párnával vagy bútorral is, a stimuláció a lényeg.

Gyertyafényes maszturbálás

Nehéz napod volt és rádférne egy kis stresszlevezés? Gyújts 
meg néhány gyertyát, indítsd el a kedvenc zenéd és relaxálj.
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Masszázs

Lehet az előjáték része is - ruhában vagy anélkül, az rajtad áll.

Masszíroztasd meg magad

Maszturbálj egy tükörrel szemben

Jó módja annak, hogy felfedezd a tested, valamint közben 
akár a párodat is felizgathatod - csinálj néhány képet, és 
küldd el neki!

Töltsd meztelenül az egész napot

De talán - biztosan - akkor csináld, amikor otthon vagy! 
Szeresd meg magad, itt az ideje, hogy elfogadóbb légy a 
testeddel!

Hallgass audio-pornót

Nagyszerű módja a fantáziád fejlesztésének.

Nézz etikus pornót

Az etikus pornó abszolút közös megegyezésen alapszik, figyel-
met fordít arra, hogy minden résztvevő egyformán, tisztelettel 
legyen kezelve. Az etikus pornó sokkal reálisabb, közelebb áll 
a valódi aktusokhoz, mint a megszokott pornók.
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Együtt
Bemelegítés kettőtöknek. Ezekkel a feladatokkal a 
saját és a másik testét is jobban megismerhetitek, 

fejleszthetitek velük a kapcsolatotokat és adnak egy 
kis felkészítést a könyv további részeire. 

- Mindig nézz rá a szabályokra, hogy a kaland igazán jó lehessen - 

Harapdálás csókolózás közben

De ne nagyon!

Közös maszturbálás a pároddal

Lehet az előjáték része, de lehet egy különálló élmény is. Fel-
dobhatjátok akár közös pornónézéssel is.

Ujjazd meg a párod

Az ujjazás az első lépések közé tartozik a szexualitásunk felfe-
dezése során. Tipikus előjáték-elem, de önmagában is megáll-
ja a helyét. Jó módja annak, hogy megismerd a párod testét, 
mit, hogyan szeret és számtalan pozíciót is kipróbálhattok.

Ujjazzon meg a párod

Elégítsd ki kézzel a párod

Ugyanazok vonatkoznak ide is, mint az ujjazáshoz.

Elégítsen ki kézzel a párod
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Elégítsd ki orálisan a párod

Erről akár egy egész könyvet is lehetne írni. Teljesen külön 
dimenziója a szexualitásnak, százféle módon okozhatsz vele 
örömöt a párodnak. Fedezd fel a testét, használd a kezeidet 
és a szádat is - és persze a fantáziádat.

Elégítsen ki orálisan a párod

Szeretkezzetek

Ha az orális szexszel meg lehetne tölteni egy könyvet, akkor a 
szeretkezésről könyvek tömkelegét lehetne írni. Rengeteg tipp 
és trükk létezik, de van két fontos dolog: közös beleegyezés, 
védekezés. Annnnnyiféle lehetőség van, hogy csak azokkal 
meg lehetne tölteni egy könyvet. Valójában ezzel a könyvvel 
pont ez a helyzet, szóval jó helyen jársz.

Aludjatok együtt meztelenül

A meztelen alvásnak egyébként is rengeteg előnye van, például 
segít elaludni, csökkenti a stresszt és idegességet - és még a 
bőrödnek is jó. Ha pedig közösen teszitek, akkor oxitocint 
(boldogsághormont) is termel, valamint segít a kötődés 
kialakításában.

Maradjatok egész nap az ágyban

De ne lustálkodással töltések az időt!

Karmold a hátát szex közben

Légy óvatos - vagy ne. Attól függ, mennyire szeretitek durván.

Próbáljatok ki afrodiziákum tartalmú ételeket

Az afrodiziákum olyan anyag, amely növeli a szexuális 
vágyat, a szexuális vonzerőt, a szexuális élvezetet. Például 
eper, csoki, articsóka, spárga, kagyló, maca, ginzeng, füge, 
görögdinnye - a lista ennél sokkal hosszabb.
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Nézzetek közösen pornót

Új dolgokat tanulhattok és segíthet hangulatba kerülni.

Szex pornónézés közben

Ez lehet akár az előző feladat utáni következő lépés.

Békülős szex

Szex egy vita után? A békülős szex sokkal intenzívebb lehet és 
segíthet mögöttes érzelmek felszabadításában.

Reggeli szex

Üdv újra, szerelemhormonok - és viszlát stressz. A reggeli 
szex jó indítása a napnak, testmozgásnak számít, felturbózza 
az immunrendszert - ideje az ébresztőt 30 perccel korábbi 
időpontra állítani és elfelejteni a szundi gombot!

Ébreszd a párod orális szexszel

Nehezen megy neki a reggeli ébredés? Ezzel a megoldással 
segíthetsz rajta. (Beszéljetek róla előre, kiderülhet, hogy nem 
tetszik neki az ötlet.)

Ébresszenek orális szexszel

Ébreszd a párod szexszel

Ugyanazok vonatkoznak ide, mint az előbbiekben: beszéljetek 
róla korábban - később így is jó meglepetés lehet a nap elején.

Ébresszenek szexszel

Szex az éjszaka közepén

Üres utcák, elsötétült házak, csend mindenhol… de nem a 
hálószobátokban! Ne keljetek fel az éjszaka közepén, hanem 
maradjatok ébren és kényeztessétek egymást egy hosszú elő-
játékkal addig.
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Durva szex

Mindenképpen beszélj a pároddal róla, mielőtt kipróbálnátok! 
Ha nem egyezik bele határozottan minden résztvevő, az nem 
durva szex lesz, hanem bűncselekmény.

Kevert orgazmus

Blended orgasm néven is ismerheted, de hívják egyidejű 
orgazmusnak is - például csikló és hüvelyi orgazmus egyszerre. 
Sok türelem kell az eléréséhez, de határozottan megéri.
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Party
Mind tudjuk, hogy vannak olyan dolgok, amik - szinte 
- csak egy buliban történhetnek meg. Az alkohol része 
lehet ezeknek a feladatoknak - persze nem kötelező, 

de spiccesen talán egyszerűbb elengedni magad. 
- Mindig nézz rá a szabályokra, hogy a kaland igazán jó lehessen - 

Csókolózz valakivel, miközben elfeleztek egy szelet 
citromot vagy limeot

Tequilára fel!

Próbáljatok ki egy felnőtt társast

Játszhatsz csak a pároddal, de egy nagyobb társasággal is. 
Ha csak ketten vagytok, újfajta szórakozási lehetőség, ami 
romantikázásra és tapasztalatszerzésre is kiváló. Nagyon 
sokféle van és játék közben személyre is szabhatod őket.

Felelsz vagy mersz?

A felelsz vagy mersz jó buli - és nem csak akkor, ha 16 éves 
vagy. Feldobhatod az éjszakát vele vagy jó kezdés lehet egy 
buliban a feszültségek oldásához. Ha nincs elég ötleted, van-
nak különböző mobilalkalmazások is - különböző nehézségi 
szintekkel.

Adj öltáncot

Hangosítsd fel a zenét és érezd a ritmust!

Kapj öltáncot
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Rúdtánc

Vetkőzős póker

Ahogy elkezdesz vetkőzni, úgy egyre nehezebb lesz blöffölni.

Sztriptíz egy buliban

Jó “mersz” egy felelsz vagy mersz játékban.

Meztelen twister

Igazi bulis feladat. Biztosan sok röhögéssel is fog járni, de 
azért ahogy egyre inkább összegabalyodtok, megváltozhat a 
hangulatotok.

Szex fesztiválon / koncerten

Általában gyors menetre gondolunk ennek hallatán, de nem 
kell, hogy csak annyi legyen: élj a lehetőséggel és tedd igazán 
emlékezetessé!

Szedj fel valakit egy házibuliban

Ó azok a régi szép tinédzser évek...

Menj el egy a szex partyba

Olyan, mint egy swinger buli, csak szingliknek.

Gruppen szex

Több, mint 4 résztvevőtől ér!
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Szórakozás
Ez a kategória sokfajta felatadot tartalmaz, de mégis 
van bennük valami közös: mind eltérnek a megszokott 
hétköznapoktól. Persze ki tudja, lehet, hogy valakinek 

ilyen egy átlag napja is. 
- Mindig nézz rá a szabályokra, hogy a kaland igazán jó lehessen - 

Állíts össze egy “szex” lejátszási listát

Sokat találhatsz az interneten, de egyik sem lesz olyan jó, 
mint a sajátod.

Változtasd meg a fanszőrzeted

Leszállópálya, szív, háromszög - az interneten még több 
ötletet taláhatsz.

Próbálj ki random dolgokat szexjátékként

Egy sürgősségis orvos elég sok nem bevált ötletet tudna mon-
dani, úgyhogy csak óvatosan!

Nézz pornót egy barátoddal

Ezzel kihúzhatod a “Közös maszturbálás” feladatot is, vagy 
akár barátok is lehettek extrákkal. De a feladat teljesítéséhez 
nem kell sem máshoz, sem magadhoz nyúlnod.

Szexting

“How do you do, fellow kids?” Bizony, voltak olyan idők, 
amikor nem voltak fényképezős telefonok...Csak szöveg, 
semmi kép vagy videó!


	Köszönjük!
	A legfontosabb rész:Szabályok, határok
	Bemelegítés
	Együtt
	Party
	Szórakozás


	C3: Off
	C4: Off
	C5: Off
	C6: Off
	C10: Off
	C7: Off
	C8: Off
	C9: Off
	C11: Off
	C12: Off
	C14: Off
	C15: Off
	C16: Off
	C17: Off
	C18: Off
	C19: Off
	C20: Off
	C21: Off
	C22: Off
	C23: Off
	C24: Off
	C25: Off
	C26: Off
	C27: Off
	C28: Off
	C29: Off
	C30: Off
	C31: Off
	C32: Off
	C33: Off
	C34: Off
	C35: Off
	C36: Off
	C37: Off
	C38: Off
	C39: Off
	C40: Off
	C41: Off
	C42: Off
	C44: Off
	C45: Off
	C46: Off
	C47: Off
	C48: Off
	C49: Off
	C50: Off
	C51: Off
	C205: Off
	C52: Off
	C53: Off
	C54: Off
	C55: Off
	C56: Off


