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• Najbardziej szalona rzecz w jego życiu.

• Do jakiej muzyki by cię porównał?

• Jaki kolor bielizny Twój przyszły mąż najbardziej lubi?

• Jak według niego smakują Twoje usta?

• Najlepsza niespodzianka od Ciebie dla niego to…

• Ile dzieci chciałby mieć Twój przyszły mąż?

• Jakiego koloru Twój narzeczony myśli że masz oczy?

• Jakich potraw Twój przyszły mąż nie zjadłby nigdy w życiu?

•  Kto z Was jest bardziej kłótliwy?

•  Kto pierwszy wyciąga rękę na zgodę?

•  Jakie stroje Twój przyszły mąż chciałby, żebyś nosiła?

• Kto z was wypuści psa na dwór w środku nocy?

• Kim chciał być, kiedy był dzieckiem?

• Jaki jest jego ulubiony kolor?

• Kto będzie wynosił śmieci po ślubie?

• Jak nazywa się imię jego pierwszego zwierzątka?

• Ile miał lat kiedy pierwszy raz uprawiał seks?

• Jak nazywa się jego ulubiona drużyna piłkarska?

• Patrzy się najpierw na kobiece piersi, włosy czy pupę?

• Co lubi najbardziej: wino, wódkę czy piwo?

• Woli koty czy psy?

• Ile lat miał, gdy pierwszy raz się całował?

• Jaka jest Jego ulubiona dobranocka z dzieciństwa?

• Czy kolekcjonował coś w dzieciństwie, a jeśli tak, to co?

• Jakie jest jego ulubione piwo?

• Jego ulubiony film?

• W której kieszeni nosi portfel?

• Od ilu lat ma prawo jazdy?
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• samochód albo rower

• morze albo góry

• lew albo żyrafa

• pies albo kot

• lot w kosmos albo lot na Hawaje

• biust albo pośladki

• na misjonarza albo na jeźdźca

Pytania albo, albo

• Ile razy zdawał na prawo jazdy?

• Jego pierwszy samochód?

• Jego wymarzony samochód?

• Jego ulubiona polska komedia?

• Śpi na brzuchu, na plecach czy na boku?

• Woli spać “od ściany” czy przeciwnie?

• Co Jego najbardziej w Niej drażni, albo irytuje?

• Jaki nosi rozmiar buta?

• Jego ulubiony sport...

• Gdyby mógł wybrać dowolne miejsce na świecie, to zamieszkałby w…?

• Gdyby mógł wziąć ze sobą tylko 3 rzeczy, to na bezludną wyspę 

zabrałby…

• Gdyby mógł wziąć jedną rzecz z Jej szafy i ją spalić albo wyrzucić, to na 

pewno wybrałby…

• 3 słowa które według Niego najlepiej Ją opisują to…

• Gdy wraca z pracy do domu, to po cichu ma nadzieję, że Ona właśnie…

• Jego najlepszy przyjaciel to…

• Jaka jest jego ulubiona pozycja seksualna?

• Jaką część twojego ciała lubi najbardziej?
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• na film albo do kina

• „Seksmisja” albo „Poranek kojota”

• wódka albo whisky

• rower albo hulajnoga

• jajka na miękko albo jajka na twardo

• siatkówka albo piłka nożna

• usta albo oczy

• włosy krótkie albo włosy długie

• zdrowie albo pieniądze

• prawda albo kłamstwo

• Batman albo Superman

• ranny ptaszek albo sowa

• czarny albo czerwony

• szybko albo wolno

• głośno albo cicho


