
Hvor ser du dejlig ud i dag

Hvor ser du godt ud i dag



Flot kjole

Hvor ser du sexet ud i dag



Ved din kæreste 
hvad han skal gøre 

ved dig?

Den sidder godt nok 
flot på dig den kjole



Forfremmelser foregår 
i kopirummet

Pyh, det regner. 
Prøv at mærke hvor 

våde mine lår er



Jeg er helt spændt i nakken. 
Kan jeg lokke dig til at give 

mig en lille massage?

Hvis du synes at det her er 
hårdt, så skulle du mærke 

mine overarme



Jeg synes, du skulle købe 
dig en dildo

Skal du ud i aften? 
Husk kondomerne!



Et klap i numsen er bedre 
end ti på ryggen

Du dufter godt



 Jeg bliver altid så glad 
når du smiler til mig

Gå hjem og undersøg
dig selv forneden med et 

spejl - det vil give dig 
selvtillid



Har du ikke tabt dig?

Du ser træt ud. 
Skal jeg ikke holde 

dine bryster?



Hvis de andre er hårde ved 
dig må du sige til. Så skal 

jeg nok trøste dig

Jeg føler at vi to forstår 
hinanden rigtig godt



Har du haft en god weekend 
- fik du noget?

Har du haft en god 
weekend?



Har du fået sex 
i weekenden?

Har du haft en god weekend 
- lavede du noget?



Du ser sur ud 
- er der noget galt?

Hvis de andre er hårde ved 
dig må du sige til. Så skal 

jeg nok hjælpe dig



Smil hvis du vil bolle!

Du ser sur ud 
- får du ikke ikke noget?



Må jeg lige rette 
på din kjole?

Må jeg lige rette 
på din krave?



Du har altid været rigtig god

Der sidder et par hår 
foran på din bluse.

Jeg fjerner dem lige



Din bluse er 
gennemsigtig -
hvis man kigger 

godt efter

Du har altid været min favorit



Du er da for lækker

Jeg har en plet på bukserne, 
vil du fjerne den?



Du er da for sød

Du er da for dejlig



Skal du ud i aften?

Du er da for sexet 



Skal du på date i aften? 
Skal jeg give dig et par 

gode råd?

Skal du på date i aften?



Jeg kunne se på 
Facebook, at du har

været på ferie. Du ser 
godt ud i badetøj

Du ser fræk ud på 

dit profilbillede



SMS: Jeg sendte dig en sød 
besked i går ;-)  Hvorfor har 

du ikke svaret?

Er du lesbisk? Er du sikker 

på, at du ikke bare mangler 

at prøve en rigtig mand?



Af en der sidder i 
kørestol er du da ret 

smuk

Er du homo? Kan du 
sige det, når du ikke 

har prøvet mig?



Må du godt gå på date, 
når du er muslim?

Jeg har altid godt 
kunne lide asiatiske 

kvinder



Har du set ham den 
nye? Han er godt nok 

lækker

Har du set hende den 
nye? Hun er godt nok 

dejlig


