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Bokep
Enam puluh "sembilan" tempat adalah tempat satu kekasih terletak kepala ke ekor atas yang lain dan setiap memberikan
rangsangan oral lainnya secara simultan. Stimulasi oral pada posisi ini akan bekerja dengan nyaman jika mulutnya
sudah cukup besar untuk zakar dan jika ia tidak akan dorong keras.
Sepenuhnya engorging yang tegak penis di mulutnya ia menekan dan membelai buah zakarnya, yang memungkinkan
dirinya untuk sirkulasi air liur atas mereka.
Menekan pipi pantatnya samping, orang yang mampu membelai bibir membuka luas dari vulvanya dengan ujung
lidahnya di kesenangan-Nya, juga titillating anusnya dengan lidahnya. Dia tambahan mungkin merangsang klitorisnya.
Jika Anda adalah pasangan yang bisa bersenang-senang menjilati dan memeriksa alat kelamin dengan lidah, maka ini
biasanya rute sangat mendebarkan untuk orgasme simultan.
Penginapan anggotanya lebih dalam pembukaan yang sangat ketat tertutup oleh pantatnya dan - untuk
menggarisbawahi dominasi nya - memukul dia di bagian bawah dan menggosok itu panas dengan satu tangan, ia
mengambil memegang klitorisnya dengan yang lain, ia kekasih tidak mampu untuk menolak nya belaian. gerakan nya
kesenangan dan kesenangan mengintensifkan keinginan orang tersebut cukup, agar wanita itu harus berhenti ketika ia
merasa kekasihnya ditutup untuk orgasme ejakulasi.
Lalu orang itu masih bersarang di bagian belakang berlutut wanita itu di atas ranjang. Temannya duduk, agar dia
menyentuh dada dengan payudaranya. Dengan satu tangan ia pijatan labia dan klitoris dan bahkan mungkin masturbasi,
kalau ia merasa tindakan pinggulnya yang cukup sengit. Dengan tangan yang berlawanan dia pijat payudaranya yang
telah berkembang ereksi dari belaian menarik, sementara jari-jarinya melakukan investasi alat kelaminnya.
Hal ini tanpa diragukan lagi salah satu posisi yang paling menakjubkan dan bermanfaat dalam Kama Sutra. Wanita yang
berdiri di samping orang wraps kakinya membentang lebih atau kurang yang berlebihan di sekelilingnya, seolah-olah dia
perlu memanjat pohon - dengan perbedaan bahwa dia memanfaatkan penisnya sebagai cabang yang kuat untuk
menghentikan jatuh nya.
Para pecinta saling berhadapan dan sehingga mereka dapat mengubah segala macam belaian, mencubit dan mencium
satu sama lain, mereka tampaknya nafsu mereka saling mendaftarkan mounting.
Posisi ini sangat baik untuk meningkatkan daya seksual sepanjang tulang belakang. Para pecinta akan merasakan
berbagai jenis orgasme dalam menanggapi sejauh di mana mereka meningkatkan energi seksual.
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