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Erotic Dreams
wersja darmowa

Erotic Dreams jest to gra erotyczna dla par, którą możesz zachować dla siebie, lub podarować
jako prezent.
Dla kogo jest ta gra?






Dla par, które lubią eksperymentować w łóżku.
Dla osób, które boją się mówić o swoich pragnieniach erotycznych.
Dla tych, którzy uważają temat seksu za temat tabu.
Dla par z większym stażem, które potrzebują jakiegoś urozmaicenia.
Może być to doskonały prezent na rocznicę ślubu, na 18 urodziny, na mikołajki, czy
święta.

Co zyskacie dzięki tej grze?
Wasze życie erotyczne nabierze blasku. Staniecie się bardziej otwarci na rozmowy o seksie.
Będziecie łatwiej wypowiadać się o swoich potrzebach erotycznych. Dowiecie się, co komu
sprawia większą przyjemność. Będziecie odkrywać swoje ciała na nowo.... Otrzymacie
również mnóstwo świetnej zabawy i więcej uśmiechu na Waszych twarzach
Jaki jest cel gry?
Przede wszystkim jest to dobra zabawa we dwoje oraz dostarczenie swojemu partnerowi /
swojej partnerce niesamowitych doznań o jakich nawet nie marzyliście.
Nie wierzycie? Kupcie grę to się przekonacie. Ja ze swoją partnerką często w nią gramy
i jeszcze nam się nie znudziła. Mało tego! Nigdy nam się nie znudzi.
Jaki jest ten główny cel, dowiecie się dopiero wówczas, gdy kupicie grę.
Grę można kupić w dwóch wersjach: tańszej (czarno – białej) i droższej (kolorowej).
By dokonać zakupu kliknij w link www.gra.sex.pl lub: www.e-bookowo.pl
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Co ją wyróżnia spośród wielu?
Macie więcej miejsca na baraszkowanie. Do gry konieczna jest jedynie kostka do gry, oraz
odpowiednio przygotowane karty z zadaniami. Nie potrzebujecie żadnej planszy, dzięki
czemu macie więcej miejsca na zabawę. Dzięki temu, że nie ma planszy, grę tą możecie
przenosić w dowolne miejsce nawet w kieszeni
Stopień zadania w zależności od nagrzania
Zasady gry zostały tak przygotowane, by w odpowiedni sposób stopniować zadania. Na
samym początku wykonuje się te mniej pikantne oraz odpowiada się na pytania. Później
dochodzi rozbieranie, a z czasem gry wykonuje się zadania coraz bardziej erotyczne.
Przygotowując grę stosowałem się do takiej oto reguły: „Stopień zadania w zależności od
nagrzania”.
Przygotowanie gry
Do tego, by grać należy wydrukować wszystkie karty, powycinać je, oraz przygotować kostkę
do grania. Dobrze jest też zaopatrzyć się w kartkę papieru i coś do pisania.
Karty należy poukładać na 3 grupy:
 karty „dla obojga” oraz pytania
 karty „zadania dla niego”
 karty „zadania dla niej”.
Można też wyciąć puste karty, na które możecie wpisać swoje zadania lub pytania.
Zasady gry
Reguły gry są proste. Każdy gracz po kolei rzuca kostką i postępuje zgodnie z tabelką
zamieszczoną w instrukcji. Pamiętać należy, że zadania można wykonać dopiero wówczas,
gdy posiada się odpowiednią liczbę punktów na koncie. Jeżeli nie posiada się wymaganej
ilości punktów, to dana osoba nic nie robi. Jeżeli ma się wystarczającą ilość punktów na
koncie na wykonanie dwóch, czy też trzech zadań z karty, wówczas można wybrać sobie
zadanie które będzie wykonane. Karty z zadaniami już wykonanymi odkładacie do puli kart
zużytych.
Nie kupujesz jednej gry, tylko aż kilkanaście
Zasady gry zostały przygotowane w taki sposób, by były one jak najbardziej elastyczne,
dzięki czemu sami możecie je modyfikować. W instrukcji zamieściłem kilkanaście moich
pomysłów na zmianę zasad gry. Zasady te możecie odpowiednio łączyć ze sobą, także dzięki
temu nie kupujecie tylko jednej gry, ale o wiele więcej. To sprawi, że każda wasza rozgrywka
będzie miała zupełnie inny przebieg, dzięki czemu „Erotic Dreams” nigdy Wam się nie
znudzi.
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Oszczędzasz ponad 20 zł
Interesująca jest również cena. Za tą grę zapłacicie TYLKO kilkanaście złotych. Za inne tego
typu gry trzeba zapłacić 39 zł lub więcej. Dolicz do tego jakieś 10 zł. kosztów wysyłki, co
daje kwotę 49 zł. Kupując tą grę, to zaoszczędzisz nawet powyżej 20 zł.
By dokonać zakupu kliknij w link
www.gra.sex.pl lub: www.e-bookowo.pl

Jak przygotowane są zadania?
Zadania podzielone są na mniej pikantne oraz na ostrzejsze. Te mniej erotyczne będziecie
wykonywać na początku gry, a czym dłużej będziecie grać, tym będą one stawały się coraz
bardziej pikantne. Grę rozpoczynacie ubrani, a po kilku rzutach kostką nikt z Was nie będzie
miał nic na sobie.
Do wykonania niektórych zadań mogą przydać się Wam różne akcesoria, takie jak owoce,
szalik, pasek od spodni, piórko, bita śmietana, krem, oliwka do ciała i inne . Niektóre zadania
będziecie też mogli wykonywać w wannie czy też pod prysznicem.
Dzięki tej grze dowiecie się, że tego typu gadżety można również wykorzystać, by urozmaicić
swoje życie erotyczne.
Więcej na temat zadań dowiecie się jak zakupicie grę za jedyne kilkanaście złotych. Grę
można kupić w dwóch wersjach: tańszej (czarno – białej) i droższej (kolorowej).
By dokonać zakupu kliknij w link www.gra.sex.pl lub: www.e-bookowo.pl

Zasady rozbierania
Część zadań polega na rozbieraniu się. Czasami można natrafić na jakąś konkretną część
garderoby, czasami też może pojawić się sformułowanie, by ściągnąć dowolną część ubioru.
Jeżeli karta wskazuje na konkretną rzecz, a partner czy partnerka nie mają już jej na sobie,
oraz nie mają odpowiedniej ilości punktów do wykonania innego zadania umieszczonego na
tej karcie, to w tej kolejce nic nie robią.

Więcej na temat zasad rozbierania dowiesz się po zakupie gry. Grę można kupić w dwóch
wersjach: tańszej (czarno – białej) i droższej (kolorowej). By dokonać zakupu kliknij w link
www.gra.sex.pl lub: www.e-bookowo.pl
Nie macie kostki do gry??
To też nie jest żaden problem Możecie ją kupić w każdym kiosku, albo też w sklepie
z zabawkami, a jeżeli nie chce się Wam specjalnie fatygować na zakupy, to możecie poradzić
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sobie w zupełnie inny sposób Wystarczy, że wytniecie kostkę z szablonu, który również
umieściłem w e-booku. Później trzeba ją skleić. Możecie też stworzyć żetony z cyframi od
1 do 6 i później je losować.
Pomysł na prezent
Za pośrednictwem wydawnictwa internetowego e-bookowo.pl możesz zakupić specjalną,
kolorową wersję tej gry. Po jej wydrukowaniu, np. na papierze fotograficznym, możesz
podarować ją swojej bliskiej osobie.
Co otrzymacie?
Po zamówieniu i dokonaniu płatności za jedyne kilkanaście złotych otrzymacie e-book w
którym znajduje się:
 instrukcja
 lekkie zadania dla obojga graczy oraz pytania (62 zadania na 48 kartach oraz 56 pytań)
 pikantniejsze zadania dla niej (147 zadań na 76 kartach)
 pikantniejsze zadania dla niego (147 zadań na 76 kartach)
 kostka do gry do samodzielnego złożenia.
Przed rozpoczęciem gry karty należy najpierw wydrukować, a następnie wyciąć. Jeżeli nie
macie drukarki to możecie skorzystać z usług najbliższej kafejki internetowej. Zapłacicie tam
kilka złotych za wydrukowanie tych kilku stron. Pamiętajcie jednak, że i tak zyskujecie
ponad 20 zł.

Życzę miłych wrażeń
Dariusz Rutkowski
Autor gry
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KOSTKA – wersja kolorowa
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KOSTKA – wersja czarno-biała
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Pytanie

Pytanie

Które z dotychczas
wykonanych zadań z tej gry,
nie koniecznie z tej
rozgrywki, podobało Ci się
najbardziej?
Czy chciałbyś, by tą
czynność partner / partnerka
wykonywał/a częściej?

Na co masz teraz ochotę?

300 pkt

300 pkt

300 pkt

300 pkt

Dla obojga

Dla obojga

Dla obojga

Dla obojga

Połóż partnera / partnerkę
na plecach i zrób masaż
nosem każdej już rozebranej
części jego /jej ciała.
Powiedz mu/jej, która część
ciała pachnie najładniej.

Zostaniesz zwolniony
(zwolniona) z wykonania
dowolnego zadania.
Zachowaj tą kartę przy sobie
i wykorzystaj wówczas, gdy
będzie to konieczne 

Zostaniesz zwolniony
(zwolniona) z odpowiedzi na
dowolne pytanie.
Zachowaj tą kartę przy sobie
i wykorzystaj wówczas, gdy
będzie to konieczne 

Zostaniesz zwolniony
(zwolniona) z odpowiedzi na
dowolne pytanie.
Zachowaj tą kartę przy sobie
i wykorzystaj wówczas, gdy
będzie to konieczne 

Dla niej

Dla niej

Dla niej

Dla niej

Poproś partnera, by
zawiązał Ci oczy.
Przez 5 najbliższych tur
wszystkie zadania musisz
wykonywać z zawiązanymi
oczyma. Za każde zadanie
otrzymasz dodatkowo
500 pkt więcej!!

Poproś partnera, by zawiązał
Ci oczy.
Przez 5 najbliższych tur
wszystkie zadania musisz
wykonywać z zawiązanymi
oczyma. Za każde zadanie
otrzymasz dodatkowo
500 pkt więcej!!

Poproś partnera, by
zawiązał Ci oczy.
Przez 5 najbliższych tur
wszystkie zadania musisz
wykonywać z zawiązanymi
oczyma. Za każde zadanie
otrzymasz dodatkowo
500 pkt więcej!!

Ściągnij skarpetki, rajstopy
lub podwiązki

Partner może Ci pomagać 
Jeżeli nie macie żadnego
tego typu przedmiotu,
wówczas tracisz 1 turę.

Partner może Ci pomagać 
Jeżeli nie macie żadnego
tego typu przedmiotu,
wówczas tracisz 1 turę.

Partner może Ci pomagać 
Jeżeli nie macie żadnego
tego typu przedmiotu,
wówczas tracisz 1 turę.

Pytanie

Pytanie
Na co masz teraz ochotę?

Czy zdradziłeś już kiedyś?
A może ktoś Ciebie zdradził?
Czy uważasz, że można coś
takiego wybaczyć?

400 pkt

300 pkt
>3000 pkt
Przygryzaj delikatnie
jej sutki, co jakiś czas
wzmagając na chwilę
uścisk zębów.

500 pkt
Dla niego

Dla niego

Dla niego

Dla niego

Ściągnij skarpetki, rajstopy
lub podwiązki z partnerki
300 pkt
>3000 pkt

Ściągnij skarpetki, rajstopy
lub podwiązki z partnerki
300 pkt
>4000 pkt

Ściągnij skarpetki

Zrób partnerce masaż
pośladków
400 pkt
>3000 pkt
Możesz użyć do tego
zadania olejku lub kremu.

Pobaw się przez chwilę
paluszkiem w cipce
partnerki, następnie obliż
paluszek. Powiedz później
czy Ci smakowało. 

Zawiąż partnerce oczy.
Przez 5 najbliższych tur
wszystkie zadania musi
wykonywać z zawiązanymi
oczyma. Za każde zadanie
otrzyma dodatkowo
500 pkt więcej!!
Możesz jej pomagać 
Jeżeli nie macie żadnego
tego typu przedmiotu,
wówczas tracisz 1 turę.

500 pkt

800 pkt

300 pkt
>3000 pkt
Przygryzaj delikatnie jej
sutki, co jakiś czas
wzmagając na chwilę
uścisk zębów.

500 pkt

