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 לזייף שלא בדעתי נחושה הייתי עתה
דבר. יותר

 אחרי מגוחך. הדבר הפך מהרה עד
 לכלל להביאני נואשים ניסונות כמה

נעל מבטים הגברים בי שלחו אורגזמה,
מא מבטים או קטנים, ילדים כמו בים׳

 שהביאו בכך שהתפארו בשעה שימים,
אורגזמה. לכלל אחרות נשים

 יש מהאשמה שחלק הבנתי או־אז
 אורגזמות זייפו נשים הנשים. על להטיל

שהגב עד מוצלחת, כה בדרך ואגינאליות
 יותר טוב דבר שאין בטוחים היו רים

ל אשר. להביא כדי הקלטית מהחדירה
 היתד. לא הקליטוראלית האורגזמה שיאה•

חדשנית. פמיניסטית סיסמה אלא בשבילם
ה ניסיונותי כל חרף זה למצב הגעתי
 הטיפול גורם כמה עד להסביר, עדינים
לנשים. הנאה בדגדגן
 להם אמרתי עדינה. הייתי זהירה. הייתי
 מרגש הגברי ־שאבן־המין סבורות שנשים

 שהחדירה אך מאוד, מעורר מאוד, עד
 הסברתי המיני. המגע של תכלית־הכל אינה
 אהבו בעבר כבשו הם אותן הנשים כי להן

 האכסטזה את זייפו ולכן מאוד, אותם
 זה מכל דבר אך הגברים. סיפרו שעליה

ב נורא איום ראו הגברים הועיל. לא
אשד. הביאו לא מעולם כי שיתכן גילוי,
קל. הדבר כי אם אמיתי, לשיא

באמת. רוצות שהנשים מה לפניכם והרי
 נשים רק בבקשה. אורות, עמעם אווירה.
 עד וצורתן עורן ביפי בטוחות מעטות

מלאים. באורות נוח שתרגשנה כך כדי
 שבה פסיכולוגית אווירה ליצור עליך
 תן הפציינטית. הינד, זהאשה הרופא אתה

 עליה מוטלת לא זד. ברגע כי להבין לה
 או למענך דבר לעשות כלשהי חובה
נוחה. בתנוחה גופה את הנח גופך. למען
 כאשר מאוד כמושך זאת מוצאת אשד.
 עד תוגשנה המנות בה. מטפל הגבר

 יש טוב, רוטב כמו הן הנשים אך מהרה,
הרתיחה. לנקודת באיטיות להביאן

מוח בדום לשכב לנשים הניחו
שקראת המשעממות, התנוחות כל לט.
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 מפריעות אלא אינם במדריכי־מין, עליהן
האשה. של האירוטי לריכוז

 רק טובות האקרובטיות התנוחות כל
 רוב לי. נדמה כד החימום, בעת

 בשקט מאוננות כשהן התפתחו הנערות
 שאימותיהן כדי לשמיכות, מתחת רב,
 רוב הקרוב. למוסד אותן תשלחנה לא

דו לשכב למעשה והוכנו הותנו הנערות
 ודוממות יותר שקטות ולהיעשות ממות
 לאחרונה השיא. שמתקרב ככל יותר

 על ומספר מתרברב צעיר גבר שמעתי
 שצרחה לאשה, שהעניק הנפלא האורגזם

 לה מגיע מהמיטה. קפצה וכמעט ושרטה
ל אמרתי הזאת, ההצגה על אוסקר פרס

 והצילצולים הרעש שכל ביודעי עצמי.
 לגבי מדומה לאורזגמה ברור סימן הם

מאו בשבטים שגודלו אלה מילבד נשים,
 פומבית אוננות מעודדים שם רים,

מטורפת.
 -מתחילה עימד, נמצא שאתה האשד, אם
 אותך. לרצות מנסה היא זו, בדרך לנהוג
 היא בשקט. לשכב בעדינות אותה עודד
יותר. מאוחר כך על לד תודה

 ילד כמו
זללו_9

 שיש לי נדמה פמיזמוז. ארך ף|
 כך, על פרם למדריכי־מין להעניק * י

 דד ד,מיזמה של הפופולאריות את שהגבירו
 עד במיזמוז מאריכים מעטים ״אקזוטי״.

 בדיוק — דקות 20 של ממוצע כדי
 אני למעשה במדריכי־מין. שמומלץ כפי

 דקות, כשתי עכשיו מקבלת שאני סבורה
 כדי ורק ב׳, בשד וכארבע א׳ בשד

 ובקי מעודכן שלי שהבן־זוג לי להוכיח
 אצבע מעביר גם הוא וג׳ונסון, במסטארס

הדגדגן. על חטופה
 כולם הם אתם, רואים שלי׳ המאהבים
 אותי לקח מהם אחד מנוסים. אנשי-עולם

 אחר ואחד מטוק, גרון הסרט את לראות
 — סאדו־מאזוכיזם של קטלוג למיטה הביא

להלהיט היו אמורים אלה אמצעים שני

 הוא באמת אותי שמלהיט מה אך אותי.
 לשיא הנחשב — הדגדגן של הגון ליקוק

מינית. ולסטיה הפריצות
 חיי- היו שלנשים היא׳ עגומה עובדה

 בתולות, היו כאשר יותר עשירים מין
 על וכאשר אסורה, היתד, החדירה כאשר
 שעות במשך להתמזמז היה ונערות נערים

רא המכוניות. של האחוריים במושבים
נשי של שלמה בשעה צורך היה שית,
 ליטוף של שלמה שעה שנית, קות.

 החזיה בתוך שעד. לחזיה, מחוץ השדיים
 בתחתונים: מיזמוז — טם־טדם — ואז
 ימים באותם ידע מהנערים אחד לא אף
התחתו את מיזמזו כאשר אך דגדגן, מה
תכו לעיתים הדגדגן על ידיהם חלפו נים
 מכפי יותר רבה וביסודיות יותר פות

היום. ועד מאז נעשה שהדבר
 לאבד שאסור לי אומר דבר־מה אך

ש החדשה המסירות שזו יתכן תיקווה:
 במגע. עימם באה שאני בגברים חשה אני

 להלהיט בטוחה דרך כאן להציע לי הניחו
אשה.

 האשה, אל כשפניך צידך, על שכב
 שלה. הצוואר כווריד להתבונן שתוכל כך

ה לפעימות זהות שלה הווריד פעימות
 קצב לשיא: מגיע אתה כאשר שלך, ווריד

ה האורגזמה, ברגע ואז גובר, הדופק
 האשד, את עודד מאוד. תכופות פעימות

 ממנה ללמוד שתוכל כך לעצמה, לאונן
 אם מעדיפה. שהיא הלחץ עוצמת את
 לטף בפניך, לאונן מכדי עצורה היא

 ומעליו, מסביבו הדגדגן, את בעדיגות
 אתה כאשר ואז, משתנה. בעוצמת־לחץ

פעי כי לראות תוכל הנכון, למגע מגיע
מתגברות. שלה הצוואר וריד מות

 כדי מספיקות מילים אין עדין. היה
 די הדגדגן: הוא עדין כמה עד לתאר

 שתקהה כדי הדגדגן עם גס מעט שתהייה
 כמו להיות חייב שלד המגע תחושה. כל
 אצבעו את הדוחק זללן, ילד של זה

 עדין — מום־שוקולד ללקק כדי לסיר
 להפסיק ממך מבקשת אשד, אם ועיקבי.
 נוהג שאתה ספק אין דגדגנה, את לגרות

של אבדהפינה הוא הדגדגן בגסות. בה

 ממך שתבקש אשד, ואין האשה, מיניות
מה מאוד ■רחוק אתה כן אם אלא לחדול

 המגע את שמצאת לאחר הנכון. מגע
 דבר״ לעשות תתחיל אל בו. המשך הנכון,

 גוף בחלקי — שיהיה ככל נאה — מה
ובהת בעקביות להמשיך עליך אחרים.

 להירגע. לה תן אך הדגדגן, בליטוף מדה
 זה ואין מתעייף, שאינך להרגיש לה תן

 להביא כדי לך ידרש זמן כמה חשוב
לשיא.

 המהיר הקצב
תי השיא אמי ה
 נרתיקה לתוך אצבעותיך

 אם הדגדגן. פני על הריר את ומרח1 1
 בשמן־תינו- השתמש רטיבות, מספיק אין

 זאת. עשה פשוט אותה, תשאל אל קות.
 ויגרום אפשרית מבוכה ממנה יחסוך זה
 נחמד תרגיל האהבה. אביר להראות לך

 אתה כאשר פיטמותיה את ללקק הוא אחר
 הערווה: עצם פני על ידיך את מניח

ולהז להתמלא מתחילות הפיטמות כאשר
 אם להרגיש כדי שלה בנרתיק בדוק דקף,
 עליך התרגשותה, גוברת כאשר לח. הוא

 הודפת היא אם מגעיך. קצב את להגביר
 הדבר פירוש ידך, כלפי שלה האגן את

 שהוא הדגדגן, נוסף. לחץ מבקשת שהיא
 התחושה ויתקשה. יתנפח לפין, המקביל

בחופ הנע כדור־מיסב של כמו תהיה שלו
 את הנח זו בנקודה שמן. בתוך שיות
 אתה כאשר לנרתיק, מחוץ שלך הפין קצה

 לוודאי קרוב הדגדגן. את ללטף ממשיך
 מעלה, כלפי שלה האגן את תהדוף שהיא

 תהיה כאשר לתוכה, הפין את לקלוט כדי
אור מזייפות נשים כאשר לשיא. קרובה

 השרירים את בכוונה מפעילות הן גזמה
שרי עוויתות לחקות כדי הנרתיק, בדפנות

 לחקות תוכלנה לא לעולם הן אך רים,
 גם הן אמיתי. שיא של המהיר הקצב את
 הסופית ההרפיה את לחקות תוכלנה לא

 מכל יותר וגדולה יותר פיתאומיח שהינה
 לאורגזמה אחר סימן לכן. קודם שבא מה

 החוצה יבלטו שהפיטמות הינד, אמיתית
להת עומדות הן כאילו קיצוני, באורח
פוצץ.

 מזייפת שאשר, בוודאות לדעת יכול אתה
 לאחר מיד שוב, להתגרות ממהרת היא אם

 שעל משום לאורגזמה, הגיעה כי שאמרה
להמ כדי הגבר כמו לפחות לחכות אשד,
 יכולה שאשר, למרות שני. בסיבוב שיך

 בתוכה, דבר לה שיהיה בלי לשיא להגיע
 — הפין כי אוהבת ובתמים באמת היא
בתוכה. יהיו אצבע, אפילו או

 כי אומרת שאני תחשוב אל בבקשה,
 חוויה אינה אשה בתוך הפין נוכחות עצם

 כאשר גם מגרה, חוויה זוהי מגרה.
 בשום הדגדגן בגירוי מלווה אינה החדירה

 מקבילה גס, באופן התחושה, אך צורה.
 נוגעת אך לך, מאוננת האשה שבו למצב

 להגיע תוכל האם מאשכיו, באחד רק
 מקביל, סבורה, אני האשד״ נרתיק לשיא?

 ודגדגנה שלך, הפין לבסיס יותר, או פחות
לכותרתו. מקביל

ב פין שיש מכך נהנות רבות נשים
 וכאשר — באמת מכך נהנית אני — תוכן
 חשמלי, דילדו במכשיר מתבוננת אני
 המוצגים מלאכותיים, ואשכים ויברטור או

מר שאני מה כל בחנויות־המין, לראווה
 לרכוש יכולה אני עמוק. יאוש הוא גישה

 לא אך הללו, הצעצועים כל את בקלות
 בית, בכל כמעט למצוא שניתן הדבר את
לשונו. או גבר של ידו

 ליקוק. עצמו: לעניין ניגש הבה כן,
 נרתעים הגברים כי חשות הנשים רוב

 מאוד מתוחים גברים זו. פעולה מביצוע
 ממש התקלחה האשד, אם לדעת ומבקשים

 שיעבור חוששים גם הם :המגע לפני
 לשיא. יגיעו שהנשים עד מדי רב זמן
 ואי- אי־נוחות לנשים גורם בתורו וזה

להשתחרר. יכולת
 להחדיר שעליהם גם סבורים הגברים

 שהם פעולה הנרתיק. לתוך לשונם את
 גורמת ואינה מעליבה, היא כי סבורים
 החדרת מאשר יותר לשיא, להגיע לנשים
 יכאיב שהוא סבור גבר לפעמים הפין.

 באמת אתה עוד כל ראשית, בשיניו. לי
 לנהוג עליך לאורגזמה, תגיע שאשר, רוצה

ואינך אותה, אוהב באמת אתה כאילו

את כ;ס


