Prova 1

nosso amor
à prova de fogo

Prova 2

Vamos ver se você me conhece!
Escreva um texto de 1 página
inteira sobre mim - inclua coisas
que eu gosto, coisas que eu não
gosto, minhas manias... E
tudo mais que souber de
mim.
+200

Me envie uma sequência de 10
fotos (pode pegar da internet),
contando uma história que você
quer que a gente viva, algo que
sonha para nós dois.

Prova 3

Prova 4

Faça uma lista com músicas que
fazem você se lembrar de mim ou
de nós dois. Seja criativa na
hora de me mostrar! Vale
mandar áudio, vídeo e
até cantar!
+120

+150

Me escreva uma carta dizendo
os 10 principais motivos pelos
quais você se apaixonou por mim.

+180
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Não deixe o fogo apagar.

os prêmios são quentes

Mostre que nosso amor é à prova
de fogo completando todas as
provas. Cada uma delas vale uma
quantia de pontos. Ao final, você
poderá trocar os seus pontos por
alguns prêmios. Se eu fosse você,
cumpria tudo certinho...

Me dê um presentinho. Pode ser
um mimo feito à mão. Seja
criativa! ( internet tá aí pra
ajudar nas ideias )

Prova 7

Faça uma loucura por mim. ( nem
preciso falar pra ser criativa,
né? )

+300

+500

à prova de fogo

nosso amor

400
500
600
650
800
Jantar à luz de velas
Beijo por todo o corpo
StripTease
Rapidinha
tarde no Motel

Happy Hour
Cineminha
Beijos no pescoço
Piquenique romântico
Café da manhã na cama
Massagem sensual
Banho a dois

Escolha seus

prêmios

50
60
70
90
100
100
150

Só pra dar um gostinho:

Hora da verdade! Me conte:
1- o que te deixa com ciúmes?
2- Algo precisa mudar no nosso
relacionamento?
3- Você gostaria que eu
fizesse algo que não
faço?
+250

Prova 6

Prêmios principais:

Prova 5
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