Wat vrouwen van een gigolo vinden.
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Gigolo aangeboden Ik zag je advertentie voor het eerst in Flair. ‘De aaaaah van Adam’, luidde het
artikel en ik zou liegen als ik zei dat ik niet onmiddellijk geïntrigeerd was. Ik ben 26, al jaren
bewust single en had al wel vaker met het idee gespeeld een keer een gigolo te te vinden en
meer over gigolo's te ontdekken. Toch was er altijd iets wat me tegenhield: de hoge prijzen of het
onpersoonlijke dat zo’n man leek uit te stralen. Tot ik jou zag, Adam Young.
Ik heb me lang afgevraagd of er een gigolo te vinden was waar ik een klik bij
voelde...
Ik las het artikel over je aangeboden soft erotische tantra massages en de optie om er ‘tantra
rouge’ aan te koppelen: seks dus. Eindelijk iemand die leek af te stappen van het principe ‘Waw,
bam thank you mam.’ Iemand bij wie het om meer ging dan dat. Bij wie het veel intenser was dan
gewoon snelle seks. Met een prijs die tenminste niet vereiste dat ik er een persoonlijke lening
voor moest aangaan. Ik maak een afspraak voor een tantra kundalini, ofwel een soft erotische
massage met een optie om ‘verder’ te gaan. Een optie welteverstaan want hoewel ik nieuwsgierig
ben, blijft iets in me bang. Bang voor het onbekende. Bang voor het feit dat je een compleet
vreemde voor me bent. Zou het me wel lukken mezelf volledig aan je te geven?
De afspraak komt dichterbij en ik overweeg zeker tien keer om af te bellen. De controlefreak in
mij vreest het onbekende, maar ik bel niet. Iets in me zegt me dat ik moet doorbijten, er gewoon
voor gaan. Alles kan en niets moet. Ik mag me niet door mijn angst laten tegenhouden.
Het is zaterdagavond. Ik bel bij je aan. Als ik binnenkom stellen je warme stem en lieve glimlach
me vrijwel meteen op mijn gemak, dat is wat ik wilde vinden. We praten even, drinken samen wat
en dan ga ik me douchen. Ik wikkel een handdoek rond mijn middel en kom terug de woonkamer
in. Het licht in de kamer is gedimd. Met kloppend hart ga ik op mijn buik op het grote bed liggen,
me sterk afvragend wat me te wachten staat. Je komt dichterbij en bedenkt mijn lichaam met
warme olie. Beetje bij beetje, stukje voor stukje.
Een escort man inhuren zeker vaker, wel ben ik benieuwd wat andere
vrouwen van hun ervaring met een gigolo vinden...

Je begint me te masseren, met een zachte maar stevige hand. Met je vingertoppen streel je mijn
huid. Langs mijn benen glijd je naar de binnenkant van mijn dijen. Heel even verstijf ik maar je
liefkozingen zijn zo vederlicht dat ik me direct weer ontspan. Althans, probeer te ontspannen. Je
masseert verder. Ondertussen blijf je vragen of alles goed gaat, of ik het fijn vind en of ik op mijn

gemak ben. Ik fluister ja maar het lukt me niet, nog niet, om me helemaal over te geven. Ik doe
mijn best om mijn verstand uit te schakelen en te luisteren naar mijn lichaam, dat volop geniet
van iedere aanraking.
Opeens kus je me in mijn nek. Ik voel je warme adem en je zachte lippen op mijn huid. Zo’n
intiem moment, jou gezicht zo vlak bij het mijne. Mijn nek is zonder twijfel een van mijn meest
gevoelige plekjes en dat merk je. Je zoent me nog een keer in mijn nek, fluistert zacht iets in mijn
oor en ik geef me over. Het lijkt wel of er iets in me breekt. Alsof die onzichtbare muur rond me
langzaam maar zeker wordt vermorzeld door jou.
Je masseert me verder. Je welgevormde lichaam danst over het mijne. Je vraag me om me om
te draaien en heel even nog voel ik een zweempje van angst.

Dit is wat ik altijd al in een man gezocht had en dacht dat ik het nooit zou
vinden, en nu vind ik dit bij een gigolo man...

Als ik op mijn rug lig kijken we elkaar aan. Nu kan ik me niet meer voor je verstoppen. Maar in
een enkel ogenblik verdwijnt de angst als je handen hun magie weer uitwerken op mijn lichaam.
Je kust me, bijt zachtjes in mijn nek en iets in me wordt wakker nu. Ik voel een verlangen dat
brandt en het komt van diep in me. Ik sla mijn armen om je heen. Ik wil het niet enkel meer
ondergaan, ik wil het beleven. Ik wil je proeven.
Je ogen vinden de mijne. Je hoeft niet eens te vragen of ik wil verdergaan met de optie rouge
maar een gentlemen zoals je bent doe je dat toch. En dan, na al die jaren, verbindt mijn lichaam
zich weer met dat van een ander op de meest intieme manier mogelijk. Het doet eerst even pijn,
het is zo lang geleden dat ik weer even moet wennen. Je merkt het en vraagt of je moet stoppen.
Ik schud mijn hoofd. Nee niet stoppen, niet nu, ik wil je voelen, ik wil alles. Je gaat verder,
langzaam maar zeker en de pijn verdwijnt.
Mijn lichaam aanvaart het jouwe nu.

Er zijn mannen die je emotioneel en seksueel diep kunnen raken en jou jezelf
laten terug vinden...

Je begint in me te stoten, traag maar zeker terwijl je lippen de mijne beroeren. Ik kreun zacht en
krom mijn rug. Hoe heerlijk is het om zo verbonden met je te zijn. Ik geniet enorm en dat ontgaat
je niet. Je versnelt het tempo lichtjes, gaat dan opeens sneller, dan weer trager, dan weer sneller;
je maakt me helemaal wild. Ik merk dat ook jij geniet en dat windt me op. Het doet me verlangen

naar meer, nog meer van jou. We wisselen een paar keer van standje. Je vraagt me wat ik fijn
vind. Het is zo’n zaligheid te vrijen met een man die naar me luistert. Een man die maar één doel
heeft en dat is mij de zevende hemel te laten zien.
Seks met deze gigolo is nauwelijks te omvatten. Hij neemt me telkens mee naar het randje van
de afgrond en net als ik denk dat ik ga vallen trekt hij me terug. Hij maakt me compleet gek en ik
geniet van iedere seconde terwijl al mijn zintuigen worden geprikkeld. Iedere zucht en kreun is
oprecht, hier hoef ik niet te faken. Tantra seks is werkelijk een kunst. Gigolo Adam gaat maar
door terwijl ik elk moment verwacht dat hij zal komen en deze heerlijkheid ophoudt, maar het
houdt niet op. Hij blijft me verwennen. Dan zwiert hij mijn benen in zijn nek, één van mijn favoriete
standjes en stoot hij heel diep in me. Ik kreun en zucht terwijl hij het tempo opnieuw opdrijft. Ik sla
mijn armen stevig om hem heen, verlies mijn handen in zijn haar en dan lijkt het heel even of de
wereld stopt met draaien terwijl mijn orgasme door me heen raast.

Een gigolo vinden..misschien wel de oplossing voor mij, op een veilige en
duidelijke manier aangeboden, makkelijk via een gerenommeerde gigolo site
een gigolo of escort man vinden op vrijblijvende basis...
Ik ben compleet buiten adem. Ik heb het gevoel alsof ik net een marathon heb gelopen. Kan me
nauwelijks nog bewegen. Het lijkt wel alsof ik in trance ben. Gigolo Adam glimlacht en kust me
teder. Hij schenkt me een glaasje water en geeft me nadien nog een zachte hoofdmassage om
mijn lichaam weer tot rust te brengen. Na een korte douche nemen we afscheid, allebei met een
glimlach op ons gezicht. Ik rij naar huis met blozende wangen en een gelukzalig gevoel van
binnen. Ik weet één ding zeker:
Dit... wil ik zeker nog vaker beleven!
Prinsesje.

Wil je een gevraagde gigolo vinden zonder lang te hoeven zoeken?.. kijk dan
snel op gigolocompany.nl, de site waar je jou type man kunt vinden voor een
uitdagende avond!
Na gratis en anoniem lid geworden te zijn van onze gigolo service is het mogelijk om ieder
moment in te loggen om de nieuwste gigolos te leren kennen of te zoeken naar een gigoloman
die je aantrekkelijk vind en waar je een goed gevoel bij hebt.
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