Nejlepší otázky pro novomanžele:
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Kdo zabírá více místa v posteli?
Kdo chodí dříve spát?
Kdo je lepší řidič?
Kdo častěji vaří?
Kdo častěji uklízí?
Kdo je větší bordelář?
Kdo koho sbalil?
Kdo má častěji chuť na sex?
Kdo je větší romantik?
Kdo by se snáze ztratil v cizím městě?
Kdo je větší gurmán?
Kdo je větší spáč?
Kdo je zodpovědnější?
Kdo říká častěji miluji tě?
Kdo je lepší tanečník?
Kdo více utrácí?
Kdo drží kasu?
Kdo je hlava rodiny?
Kdo má šílenější rodinu?
Kdo koho první políbil?
Kdo tráví více času v koupelně?
Kdo tráví více času na záchodě?
Kdo by se spíš bál skočit tandemový seskok?

Otázky o svatbě:
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Kdo začal jako první mluvit o svatbě?
Kdo z vás se na svatbu víc těšil?
Kdo z vás svatbu víc připravoval?
Kdo z vás tu má víc kamarádů?
Kdo z vás tu má víc příbuzných?
Kdo z vás dnes půjde spát později?
Kdo se dnes víc opije?
Kdo z vás měl při přípravách svatby větší slovo?
Kdo vybral místo svatby?
Kdo z vás byl dnes víc nervózní?

Otázky o dětech:
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Kdo spíš přijde s přáním pořídit si děti?
Kdo by spíš vůbec nikdy neměl děti?
Kdo by spíš měl 8 dětí?
Kdo bude v noci vstávat k plačícímu dítěti?
Kdo ty děti bude spíš vychovávat?
Kdo z vás se o ně bude víc bát?

Vtipné otázky:
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Kdo by se ztratil během orientačního běhu?
Kdo by spíš přežil déle na opuštěném ostrově?
Kdo by spíš dostal více pokut za rychlou jízdu?
Kdo by se spíš opil na párty tak, že by si nic
nepamatoval?
Kdo by neměl problém jít se saunovat
s kamarády nahý?
Kdo spíš zapomene na výročí?
Kdo se první zamiloval?
Kdo by spíš naboural auto při parkování?
Kdo by se pokusil ujet policii?
Kdo by spíš zmeškal důležitou schůzku?
Kdo by se spíš obešel bez kávy?
Kdo by šel spíš do politiky?
Kdo by spíš domů donesl psa?
Kdo se spíš naštve za nepořádek v domě?
Kdo by spíš tomu druhému připravil
romantickou večeři?
Kdo by si spíš nechal obarvit hlavu na zeleno?
Kdo by spíš běžel bahenní závod?
Kdo by spíš hodil vejce na Babiše?
Kdo by spíš přežil týden bez jídla?
Kdo by se spíš neztratil v horách?
Kdo by spíš usnul v divadle?
Kdo spíš uklouzne ve sprše?
Kdo z nás víc riskuje?
Kdo je odvážnější?

Další otázky:
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Kdo je žárlivější?
Kdo je větší pohodář?
Kdo se dívá víc na TV?
Kdo je pořádkumilovnější?
Kdo je víc závislý na mobilu?
Kdo je agresivnější?
Kdo je lepší řidič?
Kdo si myslí, že je lepší řidič?
Kdo je větší pijan?
Kdo by spíš vyhrál soutěž ve zpěvu?
Kdo by se nebál vzít do ruky hada?
Kdo se spíš nebojí pavouků?
Kdo by se spíš mohl stát hlavou státu?
Kdo má radši pohádky?
Kdo má radši horory?
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