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خودشه؛ او امشب سرحال است و شما ميخواهيد مطمئن شويد که شبانگاهى باصفا خواهيد 
داشت. با فرض داشتن چنين شانسى دست کم ميتوانيد مطمئن شويد که کليه تجهيزات الزم 

براى داشتن شبى به ياد ماندنى را در اختيار داريد. 
براى شروع، اگر به مکان مورد نظر شما ميرويد، اطمينان حاصل کنيد که مکان شما تميز 

است. پرت کردن هر چيزى به يک گوشه به معنى تميزى نيست. بايد گردگيرى کنيد و 
مطمئن شويد که خزندگان غير عادى، جورابهاى کپک زده يا دستمال مستعمل در حمام و 

توالت شما وجود ندارد.  
عالوه براين، بايد مطمئن شويد اتاقى که ميخواهيد بيشتر وقتتان را در آن بگذرانيد نه تنها 

تميز بلکه معطر نيز باشد. اتفاق اصلى قرار است در اتاق خواب روى دهد، بنابراين در اينجا 
چند مورد را ذکر ميکنم که بايد کنار تخت داشته باشيد تا مجبور نشويد وسط رابطه دائم بلند 

شويد و دنبال آنها بگرديد. 
 
 
 

١- شمع 
من پيشنهاد ميکنم يک شمع بزرگ را انتخاب کنيد، يک شمع چاق با فتيلهاى کوچک. 

همانطور که ميدانيد، زنهاى زيادى هستند که ترجيح ميدهند که حين سکس چراغها خاموش 
باشد، بنابراين نور شمع نه تنها به شما امکان ديدن بدن زيباى وى را ميدهد، بلکه بسيار 

جذاب و نشان از خوش سليقگى شماست. 
 

٢- فندک (يا کبريت) 
با هر کدام که مايل باشيد ميتوانيد شمعها را روشن کنيد. شعله را نزديک شمع نگهداريد تا 

براحتى بتوانيد آنرا روشن کنيد. 
 



٣- نعناع (مثال شکالت نعنائى) 
اگر شام شما شامل سير، شراب سرخ، پنج فنجان قهوه و اينجور چيزهاى بودار بوده، نفس 

شما (و احتماال او) بوى جنگل ميدهد. نعناع نه تنها دهان شما را قابل بوسيدن ميکند يک فايده 
کوچک ديگر نيز دارد، چيزى که مربوط به سکس است و زبان. 

 
٤- بالش مخصوص 

اگر چه معموال روى بالشها ميخوابيد، بد نيست که يک بالش با طرح خاص داشته باشيد که 
مخصوص کنار تخت در هنگام سکس باشد. اين بالش ميتواند براى باال بردن بدن وى و قرار 

دادن آن در موقعيتى خوشايندتر بکار رود… همانيکه شما خيلى دوست داريد. 
 

٥- آب 
شايد مايل باشيد مقدارى H2O در کنار تخت نگهداريد تا کمبود آب بدنتان را در حين هر 

فعاليت خسته کنندهاى جبران کنيد. بعالوه، او يا شما ممکن است بخواهيد دهانتان را قبل از 
رفتن به سراغ قسمتى جديد بشوئيد. 

 
٦- موسيقى 

به مدت ١٠ دقيقه کورمال دنبال دستگاه استريو گشتن در حاليکه سعى ميکنيد موزيک مورد 
نظر را پيدا کنيد واقعا حوصله سکسى آدم را سر ميبرد؛ دستگاه موسيقى را از قبل آماده کنيد 

تا فقط دکمه پخش را فشار دهيد. 
 

٧- روغن ماساژ 
آماده کردن بدن وى براى آنچه روى ميدهد ايده بى نظيرى است. با مالش همه قسمتهاى بدن 

از رانها تا پشتش او را غافلگير کنيد. مراقب باشيد، چون بعضى روغنهاى ماساژ قابل 
خورده شدن نيستند. روغن را در نواحى که مييخواهيد با زبانتان بليسيد بکار نبريد. 

 
٨- کراوات، دستبند، چشمبند 

ميتوانيد از چيزى براى پوشاندن چشمانش يا بستن دستهايش استفاده کنيد تا عالوه بر افزايش 
شور جنسىاش ، محرک احساسات وى باشد. 

 
٩- روان کننده 

گاهى اوقات شايد نفوذ به واژن کمى سخت و دردناک باشد، بنابراين مقدارى رطوبت اضافى 
ميتواند باعث اطمينان خاطر شما در اين کار شود. من توصيه ميکنم از نوع آب-پايه که با 

اکثر کاندومها خوب عمل ميکند استفاده کنيد. 
 

١٠- کاندوم 
اگر در حال حاضر يک بسته ٦ تائى از آن نداريد، االن ديگر وقتش است که يک بسته 

خريدارى کنيد. شما هرگز نميدانيد چه وقت با سکس روبرو ميشويد، بنابراين هميشه آماده 
باشيد. 

يک بسته کاندوم در کنار تختتان نگهداريد چون هر لحظه ممکن است او وارد اين بازى پر 
شود. 

 
١١- دستمال 

چه براى فين کردن باشد يا دورانداختن کاندوم، يک جعبه دستمال ضررى ندارد. 



١٢- پوشک بچه 
اگر بخواهيد کرم اضافى را پاک کنيد، يا اوهمه جا تف کرده باشد (خودتان که ميدانيد زنان 

چطورى هستند)، پوشک بچه براحتى ميتواند اين مواد چسبناک را جذب کند. 
 

١٣- شکالت 
چون توت فرنگيها مدت زيادى روى ميز شبانه شما دوام نمىآورد، کمى شکالت با مغز بادام 
يا هر چه که دوست داريد تهيه کرده و تا زمانى که شروع به کار ميکنيد کنار بگذاريد. يک 

کمى تغذيه هر دو شما را براى مرحله بعد سرحال ميکند. 
 

١٤- کش مو 
داشتن يک کش نوارى پهن در کنار تخت در مواقعى که او بخواهد با آلت شما سکس دهانى 
انجام دهد، سودمند است چون ديگر مجبور نيست با يک دست موهايش را عقب نگهدارد. 

 
 
 

داشتن تمام موارد فوق 
 

البته، هميشه ميتوانيد يک يخچال کوچک بخريد و نوشيدنىهاى خنک و ميوههاى تازه در آن 
نگهداريد، و در عين حال از آن بعنوان يک دکه شبانه استفاده کنيد، اما شايد زن همبسترتان 

شما را يک آدم تنه لش تنبل يا يک بازيگر حرفهاى مجسم کند. 
بهتر آن است که مطلقا همه چيز را دم دست نداشته باشيد؛ شما انسانيد، بهر حال. اما آماده 

بودن رويه خوبى است تا در لحظات سکسى احساس راحتى بکنيد. پس تا دفعه بعد، چيزهايى 
که گفتم را تهيه کنيد و در اتق خوبتان بچينيد. 


