
žvakės ir ugnis;
aliejus/kremas;
tušinukas ir popieriaus lapas (jei neturit spausdintuvo);
akių raištis;
prizas (neprivaloma).

Aprašymas - šį žaidimą sudaro 17 užšifruotų frazių (gali būti ir
daugiau jei sugalvosi), kurias partneris turi atrasti, įminti ir
atlikti nurodytą veiksmą. Su kiekviena užduotimi kambaryje
darysis vis karščiau. Ar jūs pasiruošę?

Instrukcija - slaptos frazės yra sudarytos iš sumaišytų raidžių,
kurių vietas partneriui reikia atrasti ir sudėti į sakinį. Sudėjęs
sakinį ji (-s) atras užduotį, kurią turės atlikti. Kiekvieną
veiksmą rekomenduojame atlikti bent 5 min. Įminęs ir atlikęs
nurodytą veiksmą, partneris gali ieškoti sekančios užuominos.
Be žodžių, tik šypsenos, akių kontaktu, tu turi padėti partneriui
suprasti kur yra sekanti užuomina, gali palaikyti intrigą,
neskubėk. Šias frazes paslėpk ant skirtingų savo kūno dalių
(arba kambaryje, kur vyks pasimatymas). 

Prizas - pats procesas bus didelis siurprizas, tačiau jei norite
galite paruošti partneriui grand prizą. Mūsų rekomendacija:
neeilinis masažas, special vakarienė, prabangus desertas ar kt.

Jums reikės:

@atvirai_apie_tai        @dusios.lt



Šiandien pasipuošk šventiniais rūbeliais.

Lauksiu tavęs X (pvz: devynioliktą) valandą. 

Šias dvi užuominas nusiųsk partneriui žinute dar iki pasimatymo:

1.

2.
      (X -įrašykite žodžiu pasimatymo val.)

Likusiomis užuominomis dalinkis pasimatymo metu:

3. Uždek visas žvakes.

4. Paleisk mėgstamą grojaraštį.

5. Lėtai bučiuok mano kaklą.

6. Pakuždėk man į ausį aš tave myliu.

7. Nupiešk dešimt apskritimų aplink mano spenelius.

8. Minutę laiko laikyk mane savo glėbyje.

9. Nusirenk viršutinę dalį.

10. Paglostyk mano kūno vietą,  kuri tau atrodo jautriausia.

11. Aliejumi ištepk mano šlaunis.

12. Pasakyk savo karščiausią fantaziją.

13. Pūsk į spenelį šiltą orą ir iš karto giliai įkvėpk. (kartok 7 kartus) 

14. Liežuvio galiuku pilvo apačioje piešk begalybės ženklą.

15. Leisk man palaižyti tą vietą, kuri tave veda iš proto.

16. Įkišk savo pirštus į drėgniausią vietą manyje.

17. Leisk užrišti tau akis ir parodyk kaip nori, kad suteikčiau malonumą.

F R A Z Ė S
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Šinndiea poasišupk švitneainis rbeilūisa.

Lisukau tęasv X valaądn. 

Ukežd vasis žveaks.

Pakslei mgėtasmą gįšjararot.

Lėtia buokuči maon kąlka.

Pažkkudė man į aįus aš teva mliyu.

Nupšiek dimšte apųsitimrk ainpkl mnao snpleiues.

Miutęn loika lyikak mean savo gyelbjė.

Nireunks všęirtinu dlįa.

Pkalosgty mnoa kūon vtieą krui tau aodtro jarautiuias.

Aejmliui iptešk mano šlanuis.

Paskaky soav sąčkarašiui fzjatainą.

Psūk į sįnpeel štiąl oąr ir iš krtoa giiail įpkėvk. (kartok 7 kartus) 

Lžovieiu gkualiu povil aeopjčia pikeš bsgeyėbal žkenąl.

Lisek man pžaylaiti tą vitąe, krui tvae vdea iš prtoo.

Įkkiš savo pširtus į dėąrganiusi vitąe majnye.

Lksei ušrižti tau aksi ir pkradoy kipa nroi, kda sčuaetikiu maąomuln.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

F R A Z Ė S
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Žodžių vietomis keisti nereikia, nurodoma teisinga pirma žodžio raidė. 


