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  Klappa någon

  Smiska någon med handen genom kläder/Få smisk genom kläder

  Bita någon/Bli biten av någon

  Slicka någons armhåla

  Titta på andra som leker

  Trampa på någon/Bli trampad på

  Lek i bastun

  Smek någon/Bli smekt

  Bli fastknuten på en bänk/ett kors/en ribbstol mm

  Säg åt någon att tacka för smisket/Tacka för smisket

  Dominera någon/Bli dominerad

  Kyss/slicka någons skor/Få någon att kyssa/slicka dina skor

  Få någon att krypa för dig/Kryp för någon

  Få ett blåmärke eller liknande/Ge någon ett blåmärke eller liknande

  Lek med minst tre andra

  Flörta med någon

  Säg nåt snuskigt till någon/några

  Smiska någon med en piska/Bli piskad

   Ta inspiration från en film till en lek

  Tryck upp någon mot en vägg/Bli upptryckt mot en vägg

  Knyt fast någons armar/Bli fastknuten i armarna

  Ligg under någon/några

  Bjud in någon till lek

  Håll fast någon i håret/Bli fasthållen i håret

  Beordra någon att plocka undan efter dig/Plocka undan efter någon på order

  Kyss piskan/Beordra någon att kyssa piskan

   Bli dominerad av flera samtidigt

  Lek doktor

  Kissa på någon/Bli kissad på

   Lek med någon du inte träffat förut
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  Slicka någon i ansiktet

  Krama någon/Bli kramad

  Smiska någon med handen på huden/Få smisk på huden

  Byt kläder med någon/några

  Brottas med någon/några

  Ligg ovanpå någon/några

  Bada bastu

  Få smisk medan du sitter fast/Smiska någon som sitter fast

  Riv någon med naglarna/Bli riven

  Dressera någon/några/Bli dresserad

  Nyp/bit i någons bröstvårta/Bli nypt/biten i bröstvårtan

  Lek i duschen

  Slicka/sug någon

   Fista någon/Bli fistad

  Lek med minst två andra

  Ge någon en puss på kinden

  Slicka någons fötter

  Nyp någon/Bli nypt

   Ge någon en örfil/Få en örfil

  Knyt fast någons ben/Bli fastknuten i benen

  Mata någon/Bli matad

  Drick vatten ur någons mun

  Lek med förbundna ögon

  Bli smiskad med tre olika föremål/Smiska någon med tre olika föremål

   Dominera fler än en person samtidigt

  Spotta på någon/Bli spottad på

  Bli fasthållen/Håll fast någon

  Få orgasm/Ge någon orgasm

  Lek med någon du inte lekt med förut

  Lek med rep med minst två andra


