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Strategimøde, personalesamtale og kort summemøde om 

markedsføring. Det er hvad kalenderen siger, om dagen i dag. 

Det bliver en spændende og også hård dag, men hård er mit 

mellemnavn, så dagen kommer til at gå hurtigt.  

 Jeg sidder på mit store maskuline kontor, der oser af 

mandfolk, hård cheftype, dominerende og kontrollerende tyr. 

Møbler typisk valgt af en indretningsdesigner, der mener, at et 

chefkontor skal udstråle magt og karriere i sort læder, stål og 

spejlblankt granitgulv.  

På ingen måde den person jeg i virkeligheden er, og dog, lidt tyr 

er man vel altid. Jeg har med vilje rykket lidt rundt, bare for at 

placerer mit skrivebord, så jeg sidder og kigger ud af vinduet. 

Udsigten over havnen er nok det bedste ved kontoret, jeg har 

brugt mange timer på, at sidde og mediterer og tænke strategier 

og løsninger, mens jeg har spejdet ud over havnen. Man sidder 

ugenert og kan til tider falde i staver, bare sidde og kigge på 

både og skibe, der passerer på vandet. Kraner og havnenes 

arbejdende folk, der bare passer deres hverdag. Det føles som 

om, at jeg har hele verden for mig selv, når jeg sidder og kigger 

ud af vinduet, hvor mågerne flyver rundt, og leder efter næste 

måltid mad, skriger og bare nyder livet med luft under vingerne.  

 Jeg tror på, at den bedste ledelse her i verden, er gensidig 

respekt, fleksibilitet og individuel ansvar. Glade og tilfredse 

medarbejdere er produktive medarbejdere, så da jeg passerede 

bageren her til morgen, røg jeg ind til siden uden at tøve. 

Morgenbrød med det hele, tebirkes og wienerbrød, der er ikke et 

øje tørt. Jeg var i god tid alligevel, og at se glæden over, at der 

er morgenbrød og friskbrygget kaffe i køkkenet, efterhånden 

som mine medarbejdere møder ind, er også med til at gøre 

dagen bedre. Dagen bliver super, jeg kan fornemme det i maven. 

 Vi er 12 ansatte i afdelingen, i virkeligheden en lille del af 

et større Skandinavisk importfirma, der importerer møbler og 

brugsgenstande fra Østens lande. Men en vigtig del her i 

Danmark, da efterspørgslen er enorm. Danskerne rejser i et væk 

til Østens lande, og elsker at fylde deres hjem med Østens kunst, 

brugsgenstande og møbler, når de kommer hjem. Det minder 
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dem om en dejlig rejse med masser af gode minder, varme 

oplevelser, anderledes kultur og stil. Det forlænger vi gerne med 

lidt fristelser, i en af vores 12 butikker, over hele landet. Jeg selv 

er ikke til Østens møbel- og kunstfristelser, nok mere en IKEA 

mand, men det er jo en smagssag.  

 Duften af kaffe er begyndt at sive ind på mit kontor, 

dagens første kop kaffe er nu den bedste. Men nummer to er 

bestemt heller ikke dårlig, den kommer Dina med. Serveret med 

omsorg af min dejlige og uundværlige sekretær. Dina møder 

altid som den næste efter mig. Hun starter altid sin dag, med at 

stikke sit smukke ansigt ind ad min dør, med et stort 

”godmorgen chef,” og jeg smelter som altid og sender hende et 

blændende smil og et, ”og godmorgen til dig min pige!”   

Vi har arbejdet sammen i mange år, 7-8 år ca., så vi kender 

efterhånden hinanden mere end godt. Vi taler ofte om private 

ting, specielt efter min skilsmisse sidste år. Det var en sej 

omgang, og Dina fangede hurtigt mit behov, for at dele det med 

nogen. Jeg rejser meget, og min ex kone havde lidt svært ved at 

accepterer den del af mit liv. Alligevel besluttede vi, at få et 

barn, og det endte med en dejlig dreng, Simon, som i dag er 8 år. 

Han bor oftest hos sin mor, da jeg stadigvæk rejser en del. 

Allerede den gang besluttede jeg, at jeg ikke skulle have flere 

børn, og lod mig steriliserer. Så skulle jeg nogen sinde møde en, 

der ville have børn, var det ligesom uddebatteret.   

Dina er min højrehånd, og er der altid, både når jeg er i 

udlandet, men så sandelig også når jeg er hjemme. Hun kender 

mine behov, mine gode og dårlige vaner, mine livretter, mine 

dårlige dage og mine gode dage. Hun læser mig som ingen 

anden. Man kan vel kalde det for et arbejdsægteskab. Dina er 

single, om jeg fatter det, og en utrolig skøn kvinde. Hun er 43 år, 

dejligt humør, altid en smart bemærkning, hurtig i replikken, 

bestemt, pragtfuld ordenssans (hvad jeg overhovedet ikke har), 

effektiv, rolig og med et enormt overblik. Hun har styr på alt, 

ved alt og taber aldrig tråden. Jeg kunne ikke lede firmaet uden 

hende, så enkelt er det. En fryd for øjet, ej at forglemme. Altid 

klædt frækt og udfordrende. Flirtende, uden at det er for meget. 
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Vi holder det på et plan, der ikke gør det forbudt. Jeg skal jo 

passe på som chef, ikke at træde for langt, det kan hurtigt blive 

et problem. Men vi har en fælles forståelse om, hvad der er i 

orden. For tiden syntes jeg nu, at der er skruet lidt op for 

charmen, ikke at det gør noget, men jeg skal stadigvæk passe på. 

Jeg kunne hurtigt falde for hende, er det nok lidt allerede, hvis 

jeg skal være ærlig over for mig selv. Når hun vimser rundt i 

stram nederdel og høje hæle og strutter med den dejlige røv og 

en god håndfuld bryster, kan man ikke andet end få lyst til at 

give hende et klap i røven og en sving om. 

 Der er ved at være liv på kontoret, Dina er kommet kan jeg 

høre. Der går ikke længe, før jeg ser hende i døren med et 

kæmpe smil. ”Godmorgen chef! Morgenbrød? Hvorfor? Som du 

dog forkæler os.” Jeg smiler tilbage og trækker på skuldrene. 

”Gode gerninger skal belønnes.” Jeg sender hende et frækt smil. 

”Men hvem skal belønne dig, spørger jeg så?” Med den sætning 

vender hun om, og går ud i køkkenet, uden at jeg får lov til at 

svare. Den hænger lidt i luften, og lang nok tid til, at jeg tænker 

over den bemærkning et par gange. Ja, hvem skal belønne mig?   

Bliver den for farlig, hvis jeg svarer; Jeg kunne godt finde på 

noget!? Den er lidt lummer, så jeg vælger at lade være. Der går 

ikke 3 minutter, så står Dina på mit kontor, med en kop dejlig 

kaffe, et rundstykke med smør og ost og et stykke wienerbrød. 

”Så er der serveret søde chef!” Hun blinker til mig, vender om 

og vimser ud af kontoret. Hun efterlader en krydret sexet duft af 

parfume i luften. Lædernederdel, høje hæle og hvid tynd skjorte, 

lidt gennemsigtig, så man lige kan ane den sexede BH. Jeg er 

sgu lidt heldig, med lidt beskidte tanker i mit hoved. Jeg ryster 

det lidt, for at få de tanker og billeder væk, der flyver forbi i de 

sekunder. Jeg skulle skamme mig, skulle jeg.  

 Dagen skal i gang og strategimødet er kl. 10, så jeg er klar 

til at modtage mødedeltagerne efter morgenmad. Dina viser dem 

ind i mødelokalet og kommer ind på mit kontor efterfølgende. 

”Så er de parkeret i mødelokale 1 med forplejning osv., så 

mangler de bare dig!” Hun blinker og smiler, siger ikke mere, 

står bare og venter på mit svar. Jeg kigger på hende og sender 
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hende et taknemmeligt smil, som jeg ved hun fanger. ”Tak som 

altid, hvad skulle jeg dog gøre uden dig?” Hun sætter armene i 

siden og lægger hovedet på skrå. ”Det kan du ganske enkelt 

ikke!” Jeg måtte give hende ret… igen. ”Skal jeg tager referat, 

eller er det ikke nødvendigt?” Jeg er ikke sikker på, jeg kan 

koncentrerer mig om mødet, hvis Dina skulle med ind og tage 

referat, for hun ser specielt dejlig ud i dag. Der er et eller andet 

over hende. En speciel aura. Hun virker enormt glad, måske skal 

jeg spørge hende senere, om der er noget specielt, der er skyld i 

hendes glæde. Det er der jo ikke noget lummert i at spørge om. 

”Nej, det behøver du ikke, vi klarer os uden i dag, ellers tak.” 

”Super, så kan jeg få bund i lidt af bunkerne, imens du gir´ den 

strategigas.” Hun drejer rundt, næsten i slowmotion, og går ud af 

mit kontor. Jeg sidder i nogle sekunder og nyder synet, suger til 

mig af lækkerier, men vågner igen af mine dagdrømme og lunter 

ind i mødelokale 1 til strategimøde.  

 Jeg sidder i møde et par timer, og kigger nok lidt for 

mange gange på uret, da jeg har en stram tidsplan. Med 

personalemøde kl. 13 og en rumlende mave, kalder frokostsulten 

fra mit indre. Kl. 12.30 hæver vi mødet, og jeg får sendt flokken 

ud af døren, med hjælp fra Dina.  

”Du har lige 30 minutter til at sluge maden i, den står klar til dig 

i køkkenet, hvis du har lyst.”  

Dina går ud mod køkkenet, og kigger bagud efter 20 skridt. 

”Kommer du med?” Hun går videre. ”Øh, ja selvfølgelig, jeg 

kommer nu!” Frokost? Hvornår har vi aftalt det? Men igen, hun 

kender mine behov osv., så det burde jo egentlig ikke undre mig, 

at frokosten er serveret.  

 Jeg skynder mig ud i køkkenet, og mødes af en lækker 

clubsandwich med det hele. ”Dina for filen da kvinde, du læser 

sgu mine tanker. Det ser lækker ud, og jeg er hundesulten.”  

Hun kigger på mig, og ser som altid fræk og flabet ud. ”Se et 

behov, dæk et behov. Jeg kunne høre din mave rumle helt ud til 

mit kontor.” Hun sender mig et lummert smil og sætter sig 

overfor mig ved spisebordet. Jeg ryster på hovedet og sætter mig 

uden protest.  
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 Det er nu dejligt at blive lidt forkælet, det trænger jeg til. 

Det kan godt blive lidt ensomt og ensformigt, dag efter dag, at 

komme hjem til et tomt hus, et tomt køleskab og en tom seng. 

Det ender normalt med junkfood, take away sushi eller en 

kedelig leverpostejmad. Det er kun, når jeg har Simon, at der 

bliver lavet mad, og det er omkring hver 2. weekend. Så en god 

frokost fylder dejligt i maven og smager skønt. I dag med 

hyggeligt selskab. Vi taler løst og fast om mødet og jeg fortæller 

kort, om indholdet af nogle beslutninger, der er taget. Men det 

jeg egentlig har mest lyst til, er at tale om hende. Så jeg beslutter 

mig for at spørge til hendes humør, for jeg er lidt nysgerrig.  

”Du virker så dejlig glad i dag, i super humør, er der sket noget 

godt i dit liv Dina?” Hun smiler bare og ryster på hovedet. Jeg 

får selvfølgelig spurgt hende, lige som hun kommer en bid mad i 

munden. ”Næ, der er ikke sket noget specielt, jeg er bare i 

dejligt humør i dag, også i dag!” Hun smiler forsigtigt og tager 

en bid mad mere. ”Jamen, du virker bare ekstra glad i dag, ikke 

fordi det generer mig, tvært i mod.” Hun tygger af munden, og 

jeg kan se, at nu kommer der et svar. ”Peter, jeg holder meget af 

mit arbejde, jeg holder meget af dig og glæder mig hver morgen 

til at komme af sted. Sådan er det hver dag. Det er jo mit andet 

hjem.” Dina kigger på mig med intense øjne. Hvad var det? 

Noget jeg ikke havde set før. Sådan har hun aldrig kigget på 

mig, og udtrykt sig. Prøver hun at fortælle mig noget, eller 

misforstår jeg?  ”Dejligt at hører!” Det er det eneste jeg får over 

mine læber, da vi bliver afbrudt af Niels, der står i døren ud til 

køkkenet. ”Er det ved at være tid?” Niels lyder lidt halvknotten. 

Jeg kigger på uret, klokken er kun 12.50, og vores møde er kl. 

13, så jeg siger pænt til Niels, at jeg lige skal spise færdigt, og så 

kan vi mødes på mit kontor kl. 13! Dina kigger på mig og ruller 

med øjnene og ryster på hovedet. Hun ved lige hvad jeg tænker. 

Niels bliver nok den værste personalesamtale af dem alle. Den 

største fejlcasting jeg har gjort i en ansættelse, men han skulle 

have en chance, og det har han efterhånden fået. ”Nu må vi se, 

det kan jo også blive en overraskende samtale,” hvisker jeg til 

Dina og hun små fniser og sender mig endnu et par øjne, hun 
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aldrig har sendt mig før. Er jeg ved at blive idiot, eller foregår 

der et eller andet her? Er jeg bare en pisse liderlig og 

sexhungrende ungkarl, der seriøst trænger til at få lettet trykket 

bag ørerne, eller bliver der flirtet i stor stil af min dejlige 

sekretær? Jeg sidder og studerer hende, mens hun spiser og 

møder hendes øjne i et intenst blik. Jeg blinker til hende og hun 

lægger hovedet på skrå. ”Hvornår skal jeg til… personale-

samtale?”  Det har vi ikke aftalt endnu, Niels er den første, og så 

indkalder jeg efterfølgende 2-3 om ugen. Jeg havde nu regnet 

med at tage Dina til sidst, for det bliver mere hyggesnak, end 

samtale. ”Øh, det ved jeg ikke, det har jeg ikke lige planlagt 

endnu. Hvornår har du lyst?” Hvornår har hun lyst? Hvad sker 

der med mig? Det er jo mig der er chef, det er da mig selv der 

skal indkalde. Klaphat. Hun ser lidt overrasket ud, og det kan 

jeg egentlig godt forstå. Godt jeg sidder ned, for hun slår 

alligevel benene væk under mig, da hun siger… ”hvad med i 

aften?” I aften? Ja, hvorfor ikke, jeg skal ikke noget, og så kan 

vi spise lidt sushi imens. Jeg tænker ikke over det længe og 

svarer hurtigt. ”Ja, lad os det, god idé. Bestiller du lidt sushi til 

os?” Der kommer også hurtigt svar retur. ”Det kan du tro jeg 

gør!” Dina kigger på uret og rejser sig. Vi er færdige med at 

spise, så jeg rejser mig også. ”Tak for dejlig frokost, du er en 

engel.” Jeg klapper mig på maven. ”Velbekomme, jeg gør det jo 

med glæde.” Dina tager vores tallerkener og sætter over i 

opvaskemaskinen. ”Af sted med dig, og god fornøjelse, jeg har 

sat kaffe og chokolade ind på dit kontor, så du har lidt at styrke 

dig på.” Hun står med ryggen til mig, vender sig ikke om. Hun 

ved hvad jeg har brug for, der bliver brug for styrke.  

 Niels er vores keyaccountmanager, og står for 

koordinering af salget i Danmark. Jeg har de sidste par måneder 

fået en del klager fra bestyrerne, i de butikker vi har, og jeg 

syntes at kunne fornemme, at Niels ikke virker samarbejdsvillig, 

når han har kontakt med dem. Jeg har overhørt en del af hans 

samtaler, og de har ikke været positive. Dina har også haft fat i 

mig flere gange, så nu er det tid til at ryste den pose lidt.  
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Han havde super papirer og udtalelser med sig, da han søgte 

jobbet, og samtalerne gik over al forventning. Det første halve år 

gik forrygende, men i det sidste kvartal, har det haltet en del.  

Jeg har haft ham inde til en kort samtale, og det viste sig, at han 

havde lidt problemer på hjemmefronten. Det kender jeg jo selv 

til, og har fuld forståelse for, at man kan have dårlige dage. Men 

når jeg gentagende gange skal lægge øre til, at han ikke taler 

pænt til vores butiksbestyrere og flere af medarbejderne, her på 

kontoret, må jeg slå ned på det. Det går ganske enkelt ikke. Men 

først og fremmest er det personalesamtale, og så ser vi hvor det 

bærer hen.  

 Jeg trasker ind på mit kontor, kigger ud over vandet og 

tager en dyb indånding. Der står kaffe og chokolade på bordet 

ved sofagruppen. After Eight chokolade. Dina for pokker 

kvinde, du har læst mine tanker igen. Min yndlingschokolade. 

Jeg snupper et par breve, lukker øjnene og nyder smagen af 

pebermynte og chokolade, der smelter i min mund. Godt, så er 

jeg klar til Niels. Jeg hører lyden af en mail i min indbakke tikke 

ind. Niels er ikke kommet ind endnu, så jeg fristes og kigger lige 

hvem det er fra. Det er fra Dina. 

 

Til: Peter Jørgensen 

Fra: Dina Appelgaard 

Emne: Tak! ☺ 

”Tak for hyggeligt selskab til frokost, glæder mig til ”samtale” 

senere. Kan se at chokoladen faldt på et godt sted og gav lidt 

styrke. Knus Dina. :o*”  

 

Havde hun stået og luret på mig den frække tøs. Jeg kan se 

hende fra mit skrivebord, når døren er åben, og da jeg kigger ud, 

sidder hun og smiler frækt til mig. Hun har gang i noget, hvorfor 

skulle hun ellers skrive ”samtale” i gåseøjne og kysse smiley? 

Jeg smiler tilbage og skynder mig at skrive til hende. Det kan 

jeg godt nå, inden Niels kommer ind. Jeg kan mærke at min 

krop prikker på en dejlig måde, hvad har jeg lige gang i nu? 
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Til: Dina Appelgaard 

Fra: Peter Jørgensen 

Emne: sv. Tak! ☺ 

”Tak og i lige måde, nød bestemt frokost og selskab. Endnu 

engang tak for mad. Min yndlingschokolade? Meget forførende, 

eller tager jeg fejl? Ser også frem til ”samtale” senere.  

Knus Peter.”  

 

Jeg venter lidt med at trykke send, for jeg er ved at bevæge mig 

ud i uartigheder. Men jeg gør det, jeg er nødt til at forsøge. Jeg 

må lige afstemme fornemmelserne, jeg har i min krop. Der har 

været signaler, det er jeg sikker på. Godt nok er jeg mand, og 

har mine lyster og fantasier. Men! Der bliver klikket på ”Send 

post”, og i det samme kommer Niels ind og lukker døren. Jeg 

hører endnu en mail tikke ind, men må lade den være, så jeg kan 

komme i gang med samtalen med Niels.  

 Vi sætter os i sofaen, og jeg skænker kaffe op til os begge. 

Jeg når dårligt nok at sætte mig, da Niels lægger en kuvert på 

sofabordet. Jeg kigger på ham med spørgende øjne. ”Det er min 

opsigelse!” Niels kigger ned i gulvet. ”Jeg er blevet skilt, og min 

ex kone flytter til Jylland med børnene. Jeg er nødt til at følge 

med hende, for jeg kan ikke undvære mine børn.” Jeg sidder lidt 

lammet nogle sekunder, men kommer til mig selv, og mærker 

langsomt sympatifølelsen i kroppen. Niels fortsætter samtalen 

med at fortælle, om et forfærdeligt halvt år, med utroskab, 

slåskampe, konens nye kæreste, retssager osv., der næsten har 

fået ham ned med en depression. ”Hvis ikke jeg følger dem til 

Jylland, mister jeg alt hvad jeg har lyst til at leve for, mine børn! 

Peter kan du måske hjælpe mig med en stilling, i en af 

butikkerne derovre?” Jeg skal lige synke hele den omgang, jeg 

sidder helt paf og tænker. Har jeg mulighed for det? Vil jeg det? 

Det er jo tydeligt, hvad årsagen til uroen, det sidste kvartal har 

været. Jeg må jo svare manden, uden at love ham for meget. 

”Niels, jeg må se hvad jeg kan gøre, men jeg kan ikke love dig 

noget.” Niels nikker og ser forstående ud. ”Okay, det forstår jeg. 

Jeg flytter til Århus om 14 dage, jeg har lejet en 3 værelses 
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lejlighed derovre. Det er kun 5 km fra hvor mine børn bor, det 

gør det hele lidt nemmere for os alle sammen.”  

Stakkels mand. Må hive teltpløkkerne op, og følge sin ex kone 

for at få lov til at se sine børn. Jeg er glad for, at Sussi valgte at 

blive på Sjælland med Simon, det gør det en anelse lettere. 

”Niels, jeg forhører mig lige lidt omkring, også på LinkedIn, 

måske der er nogen af mine forretningsforbindelser, der kan 

hjælpe her.” Han ser meget lettet ud og takker mange gange 

efter hinanden. Han er tydeligt rørt, og det er jo forståeligt nok. 

 Vi sidder og småsludre lidt om Jylland, børnene, flytning 

og bodeling og bliver enige om, at han skal være her ugen ud, og 

så holde sin restferie. Han virker utrolig lettet, og smiler for 

første gang, siden han kom ind ad døren. ”Tak for din forståelse 

Peter, jeg ved godt, at der har været uro omkring mig den sidste 

tid, det er jeg så ked af. Jeg går ud og forklarer det til de andre 

selv, jeg skylder nogen en undskyldning.” Det har han jo ret i, 

men frisk beslutning må jeg sige. Hatten af for manden, det må 

være svært for ham. Vi bryder op, giver hinanden hånden og 

Niels går ud af kontoret.  

 Jeg går over til mit skrivebord og sætter mig i min bløde 

sorte læderstol. Vipper stolen tilbage, kigger lidt ud ad vinduet 

og tømmer hovedet. Det kunne være jeg skulle rykke det 

summemøde kl. 15, for hold nu op en dag det har været i dag. 

Nej, visse vasse, der skal være summemøde, det kan ikke tage så 

lang tid, og så ”personalesamtale” med Dina bagefter og sushi. 

Det glæder jeg mig til. Hov, Dina! Måske har hun svaret på min 

mail. Jeg får hurtigt rettet mig op igen, og kaster mig over 

mailen, som en kåd teenagerdreng. Ganske rigtigt, der ligger et 

svar på den mail jeg sendte til hende, inden mødet med Niels.  

 

Til: Peter Jørgensen 

Fra: Dina Appelgaard 

Emne: sv. sv. Tak! ☺ 

”Bestemt din yndlingschokolade, jeg ved jo hvad du kan li´. Se 

et behov og dæk et behov, sådan er jeg jo. Forførende ja, men 
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du er åbenbart langsomt opfattende! Hvor længe skal jeg sende 

signaler, før du fanger dem?  

Knus Dina :op” 

 

Jeg når lige at læse mailen færdig, så står hun i døren. Står bare 

lænet op ad dørkarmen og smiler frækt til mig. Hun ser sindssyg 

godt ud, pisse sexet som hun står der. Hun skulle bare vide, at 

min pik i den grad har reageret på både mail og udstillingen i 

døren, der er liv i banditten. ”Må jeg komme ind?” Hun står 

stadigvæk i døren. Hendes tunge glider langsomt hen over 

hendes læber, og fugter dem så de skinner. Hendes øjne skinner 

frækt, som en kat i mørket. Jeg er med på hendes leg, den er god 

nok, der skal ske noget, nu har vi åbnet Pandoras æske.  

”Det plejer du da aldrig at spørge om? Men ja, kom indenfor. 

Endelig!” Hun kommer ind, lukker døren efter sig og låser 

forsigtigt slåen, så den gir´ et lille klik. Mit hjerte banker, 

adrenalinen snurrer rundt i min krop. Jeg kan mærke varmen 

brede sig over det hele. Hun går langsomt og sexet som en kat, 

der smyger sig rundt om en lygtepæl. Fokuserer på sit bytte, 

sniger sig ind på det, og angriber. Hun kigger mig dybt i øjnene 

uden at blinke. Jeg kigger hedt på hende, følger hende med 

øjnene og suger til mig. Min pik den dunker og vil ud af 

bukserne. Hun åben mund fugter igen sine læber med tungen… 

langsomt og sensuelt, og det eneste jeg kan tænke på er, hvor 

godt den mund ville klæde min pik. Hvordan den ville se ud, når 

den lukkede læberne rundt om pikhovedet og langsomt slugte 

min pik. Dina stiller sig, halvt siddende, på kanten af mit 

skrivebord ved siden af min stol. Hun kigger stadigvæk hedt og 

sexet på mig, siger ingenting. Jeg drejer stolen lidt og spreder 

mine ben forsigtigt. Hendes øjne slipper mine og hun kigger ned 

på min buksebule. Jeg kan intet skjule, for omridset af min pik i 

mine bukser er så voldsom, at jeg næsten selv er helt 

forskrækket. Det ender med, at jeg kommer i bukserne, hvis hun 

fortsætter med at pine mig på den måde, sexede kontormus. Det 

her ender galt, og kontoret er fyldt med personale, det går 

virkelig ikke. Men vi er i gang, og det er lidt svært at stoppe nu. 
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”Jeg ved hvad du tænker, men tag det roligt. De sidder i 

køkkenet og taler med Niels alle sammen, vi har fred i 15 min.” 

Hun spinder med den mest sexede stemme. Mijau! Den har jeg 

aldrig hørt før. Hun stirrer mig ind i øjnene, bukker sig lidt og 

lægger sin hånd på min kind, og kærtegner mig i langsomme 

strøg. ”Går jeg over stregen?” Hun kigger mig spørgende og 

med et hedt blik ind i øjnene. Jeg ryster langsomt på hovedet, 

kan næsten ikke andet, tør ikke bevæge mig. ”Bare vi er enige,” 

siger hun og falder langsomt på knæ mellem mine ben. Hun 

holder blikket fast og begynder at knappe sin skjorte op, en knap 

ad gangen, langsomt, så hendes BH kommer til syne. Hvid silke 

BH og strittende brystvorter. Jeg rækker ud efter dem, og kører 

tommelfingeren forsigtigt hen over den ene brystvorte. Hendes 

hænder ligger på mine lår. Hun lukker øjnene og stønner stille. 

Jeg vipper dem begge ud af skålen, så de står der og kigger mig 

lige ind i øjnene. Lækre og frække bryster. Da hun åbner sine 

øjne igen, har de ændret sig. De lyner af ophidselse. Hendes 

hænder glider langsomt op ad mine lår, og de strejfer min bule 

forsigtigt. Åh, det er dejligt. Det er lang tid siden, nogen sidst 

har kærtegnet mig på pikken. Hun begynder langsomt at åbne 

mit bælte, knapper mine bukser op og lyner lynlåsen ned. Jeg er 

så hård, at min pik næsten hopper ud af sig selv. Hun kigger 

ned, smiler og slikker sig om munden. Jeg sidder bare og holder 

fast i begge armlæn på stolen. Venter spændt i begejstring, for 

jeg ved hvad der er i vente. Et kontorblowjob af den mest sexede 

sekretær! Det har jeg altid drømt om, men har aldrig turdet tro 

på, at det var muligt. Hvilken mand har ikke den fantasi?  

Hun tager hårdt fat om min pik, og jeg snapper voldsomt efter 

vejret. Jeg skal virkelig koncentrere mig om, ikke at skyde 

kanonen af for hurtigt. Hun rykker tættere på, og lægger min pik 

varmt mellem hendes bryster, hun bukker hovedet ned og 

slikker på spidsen med tungen. Tungespidsen leger med mit lille 

hul og kører rundt om hovedet i pirrende slik. Hun holder fast 

om sine bryster og begynder at arbejde op og ned af min pik, 

samtidig med, at hun gaber mere og mere over den. Pludselig 

slipper hun taget om sine bryster og tager mine hænder.  
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Jeg forstår hvad hun vil, og griber om hendes bryster og 

brystvorter. I en mundfuld sluger hun mig og suger mig ind.  

Strammer læberne hårdt om min pik, og æder mig med desperat 

lyst. Egentlig har jeg lyst til at udforske hvert et hjørne af hendes 

krop, men hun har magten fuldstændig. Jeg kan umuligt sidde 

stille, hun har mig helt nede i halsen. Bider, slikker, suger og 

smasker som en gal. Jeg kan næsten ikke holde det ud, hun er 

over mig som en vildkat, der desperat slikker fløde i sig. Hun 

arbejder skaftet på min pik med hånden, mens hun suger alt 

energi ud af mig. Nu kan jeg ikke holde den længere, og jeg 

giver slip på den bedste udløsning i mange år. Jeg fylder hendes 

mund med min sæd, sprøjter hende helt ned i halsen, og hun 

synker og slikker bare videre. Hun har mig i hele ansigtet, 

munden og ud over fingrene. Hun kan ikke få nok, fortsætter 

med at slikke i sig, og stopper til sidst, da der ikke er mere 

tilbage i mig. Jeg synker helt sammen, og puster langsomt ud. 

Dina kysser mit pikhoved og kigger på mig. ”Tak,” siger hun og 

smiler.” Den bemærkning kommer helt bage på mig. ”Tak? Det 

er vis mig der skal sige tak, du tog jo helt pusten fra mig 

smukke.” Jeg lægger min hånd på hendes kind og stryger min 

finger hen over hendes læber. Hold kæft hvor er hun sexet, 

hvorfor ser jeg først det nu? Specielt når hun sidder der på knæ, 

mellem mine ben, med sæd i mundvigen. Hun slikker min 

finger, kører tungen om den og sine læber, og smiler til mig.  

”Det har jeg haft lyst til i lang tid, tak fordi jeg fik lov. Er du sød 

at hjælpe mig op, mine ben sover.” Jeg er helt konfus, men får 

taget mig sammen, og hiver hende op på skødet af mig. Jeg 

kysser hende på næsen og hun kysser mig igen på munden.  

”Vi må hellere komme videre med dagens gøremål, men vi ses 

senere til personalesamtale og sushi. Jeg har også købt et par 

falsker hvidvin, din yndlings.” Jeg ryster på hovedet og smiler. 

”Du er uforbederlig kvinde.” Hun rejser sig, knapper sin skjorte 

og retter på tøjet. Jeg får pakket min bedste ven ind på plads, og 

vi kigger på hinanden. ”Er du klar?” Hun går hen og åbner døren 

stille og kigger forsigtigt ud på kontoret. ”De sidder stadigvæk i 

køkkenet,” hvisker hun og vimser ud ad døren.  
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 Jeg rejser mig og går over og åbner vinduet. Jeg skal lige 

have lidt frisk luft, på denne her omgang. Du godeste et 

blowjob, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst er blevet forkælet 

så meget. Det bliver lidt svært at koncentrerer sig resten af 

dagen. Men hold nu op, hvor jeg trængte til det. Se et behov, 

dæk et behov. Det skal jeg lige love for. Hun skal have tifoldigt 

tilbage, jeg må forberede mig på senere, for jeg har lidt på 

fornemmelsen, at det ikke bliver en helt almindelig personale-

samtale med et par flasker vin. 

 

 Kl. er 14.20, så jeg kan lige nå at kigge lidt mails igennem, 

inden summemødet kl. 15. Jeg sidder og smugkigger ud på Dina 

i tide og utide, og flere gange mødes vores blikke. Sjovt nok 

virker det på ingen måde akavet, det havde jeg frygtet. Men lidt 

teenageragtigt. Sex med personalet er aldrig noget jeg har 

praktiseret i før, det er første gang det er sket. I de tanker lyder 

det velkendte bing, og der ligger en mail i min indboks fra Dina. 

 

Til: Peter Jørgensen 

Fra: Dina Appelgaard 

Emne: Røde kinder 

”Peter, du giver mig røde kinder, når du sidder og smiler til mig 

hele tiden. Vi må prøve at være diskrete. Men dejligt, at jeg har 

fået din opmærksomhed ☺ Er du klar til summemøde?  

Og du? Jeg er ok ☺ Snup et stykke chokolade. 

Dina :o*” 

 

Jeg kaster mig over tastaturet og svarer med det samme.  

 

Til: Dina Appelgaard 

Fra: Peter Jørgensen 

Emne: sv. Røde kinder 

”Dina, DU giver MIG røde kinder… og åndenød. Jeg har været 

opmærksom på dig i lang tid, har bare passet på. Du ser vildt 

sexet ud i dag. Også i dag! Enig, vi må prøve at være diskrete. 

Jeg er også OK, så OK man nu kan være, når man lige har fået 
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et verdensklasse blowjob af sin sexede sekretær ☺ Skal nok tage 

et stykke chokolade eller to, jeg er klar til summemøde, men kun 

hvis du tager med. ☺ 

Peter :o**” 

 

Jeg kan se gennem døren, at hun sidder og smiler lummert, da 

hun læser min mail. Hun går straks i gang med at skrive. Og der 

går ikke 20 sekunder, før der igen ligger svarmail i indbakken. 

 

Til: Peter Jørgensen 

Fra: Dina Appelgaard 

Emne: sv.sv. Røde kinder 

”Dejligt at vide, at jeg har den effekt på dig, jeg har gjort mig 

umage i dag ☺ Jeg forstår din tilbageholdenhed, men giv slip, 

jeg er lige her hvis du har brug for mig. Det går begge veje, men 

det har du vist fundet ud af nu. Verdensklasse? Ja, enig. Ive got 

skills baby ☺ Jeg er klar til summemøde, hvis du er ☺, det 

burde du være! Men nu skal vi arbejde! Du skal forberede dig til 

møde om 15 minutter. Så arbejd! :-) 

Dina :o**” 

 

Jeg kigger ud på hende, hun sidder og griner smørret over hele 

hovedet. Godt der er reoler der afskærmer hende fra de andre, så 

de ikke kan se, at vi sidder og flirtesmiler til hinanden hele 

tiden. Jeg løfter hænderne og mimer OK OK, så hun kan se, at 

jeg overgiver mig og modtager skideballen. Hun har ret, ”back 

to work”.  

 Kl. 15 kommer Dina ind og stiller sig i døren. ”Så er alle 

kommet Peter, skal vi?” Jeg nikker bekræftende, og samler de 

ting, jeg skal have med til mødet. Mødelokale 1 er gjort klart til 

endnu et møde og Dina har ordnet lidt kaffe, sodavand, 

småkager og frugt til deltagerne. Hun er simpelthen min 

kontorengel. Det er også lang tid siden, jeg har købt noget til 

hende. Jeg plejer altid at have et eller andet med hjem, når jeg er 

ude og rejse. Men nu er det vist tid til at forkæle hende lidt 

mere. I morgen tager jeg ned i centret og finder noget til hende. 
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Et smykke måske, det vil hun blive glad for, det gør kvinder 

altid. Blomster vil bare give en masse spørgsmål på kontoret, så 

det lader jeg være med. Hun er også en blomst i sig selv, så hun 

vil alligevel overstråle hver en buket. 

 Alle sidder klar i mødelokalet og venter kun på Dina og 

jeg. Dina sætter sig til venstre for mig, for enden af bordet. Hun 

er yders professionel, jeg kan intet mærke på hende. Hun smiler, 

konverserer og opfører sig yders sympatisk. Jeg selv føler, at der 

står uartig chef, i panden. Jeg må ryste den dårlige samvittighed 

af mig, hun vil jo gerne, så jeg må komme over det. Midt i mine 

vildfarende tanker, lægger Dina forsigtigt hånden på min 

skulder, klemmer lidt og smiler beroligende til mig. Den kvinde 

MÅ kunne læse mine tanker. Jeg smiler tilbage og tager en dyb 

indånding. ”Okay, så er det markedsføring vi skal tale om.” Så 

er vi i gang. Det bliver et stille og roligt summemøde, og vi 

finder mange gode forslag og ideer. Innovation i højeste gear, og 

det er et genialt ord, der gør, at folk lige gir´ den en ekstra 

skalle. Det er tydeligt at personalet følger med i, hvad der rør sig 

derude i verden. Sociale medier, TV, radio, lokalannoncering, 

aviser, internet, blade osv. Vi skal være på alle platforme, for at 

få fat i alle. Ingen skal overse vores produkter, for det er lige fra 

Hr. og Fru. Danmark til pensionister og børn/unge, der tager til 

østen. Vi finder en masse at arbejde videre med, så alt i alt, har 

det været et givtigt summemøde. Opgaverne er fordelt til hver 

enkelt, og vi aftaler at mødes igen om 14 dage, for at følge op på 

resultaterne.  

 Klokken er 16.30, og kontoret er så småt ved at være tomt, 

da vi kommer ud fra mødelokalet. Dina følger gæsterne ud, og 

kommer tilbage til mit kontor med sin jakke i hånden. ”Jeg 

smutter lige ned og henter sushi til os, trækker du hvidvinen op i 

mens?” Hun kigger sødt på mig. ”Det kan du tro jeg gør, smut 

du bare.” 

 Jeg skynder mig at rydde sofabordet, og gør det lidt 

hyggeligt på mit kolde chefkontor. Ude i køkkenet finder jeg 2 

vinglas frem, servietter og 2 flasker vand. Stearinlys? Gad vide 

om vi har stearinlys nogen steder? Jeg kigger alle skuffer og 
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skabe igennem, og finder til sidst en pose med fyrfadslys. Jeg 

går lidt i stå og tænker mig lidt om. Er det for aggressivt med 

stearinlys? Det virker som om, at jeg er i gang med at gøre klar 

til en date. Det er jo en personalesamtale, og dog. Nej, der skal 

være hyggeligt, færdig. Sushi, hvidvin og fyrfadslys. Mit kontor 

har kun kolde halogenspots, og det er ved at blive mørkt. Jeg 

sætter 4 stager med fyrfadslys på bordet og tænder dem.  

Jeg sætter mig ved mit mødebord, og læser avisen fra i dag. Den 

har jeg slet ikke haft tid til at åbne. 

 Jeg kan høre Dina rumsterer ude i køkkenet, hun må være 

smuttet lige forbi min dør, uden at jeg har set hende. Jeg kan 

høre at hun klirrer med tallerkener, så det er nok maden hun er 

ved at gøre klar. Jeg er også ved at være sulten, så det bliver 

dejligt med lidt mad. Endelig kommer hun ind på kontoret. I 

hænderne bærer hun en bakke, med sushi og tilbehør. Lækkert. 

Hun er lækker. Hun stiller bakken på sofabordet, og kigger op 

og fanger mine øjne. ”Jeg var ikke klar over, at du var 

romantisk, Peter.” Hun smiler til mig. ”Fyrfadslys og hygge? 

Sådan en personalesamtale har jeg aldrig været til før.” Flabede 

tøs. Hun begynder at går over mod mig ved mødebordet. ”Der 

bliver vist ikke meget personalesamtale i aften, skyder jeg på.” 

Jeg smiler til hende og trækker på skuldrene. ”Se et behov, dæk 

et behov. Er det ikke det du plejer at sige til mig? Det er vist på 

tide, at du får lidt tilbage.” Hun står lige ved siden af mig nu, og 

hendes dejlige duft, går lige i banditten på mig. Hun trækker op i 

nederdelen, lægger sine hænder på mine skuldre, løfter benet ind 

over mine og sætter sig over skrævs på mit skød. Hendes arme 

ligger løst på mine skuldre, mens hun nusser mig i nakken. Der 

går ikke længe, før hun bemærker, at noget reagerer og bevæger 

sig mellem hendes ben. Han er vækket fra de døde, der er liv i 

ham igen, efter lang tid uden opmærksomhed. Langsomt 

begynder hun at roterer underlivet på skødet af mig, det er vildt 

ophidsende. Jeg tager fat om hendes hofter og følger hendes 

bevægelser, mens mine hænder glider ind under hendes skjorte 

og op ad hendes ryg og rundt til hendes dejlige bryster. Jeg 

kærtegner sensuelt hendes bryster og cirkler rundt om 
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brystvorterne med tommelfingrene, så de bliver helt hårde og 

rynkede. Hun snapper efter vejret og stønner lavt, helt nede fra 

halsen. Forførende sluger hun mig med øjnene og lader sin 

tunge fugte sine læber. Hendes tunge nærmer sig min mund, hun 

begynder at slikke mine læber forsigtigt, og jeg finder hurtigt 

hendes tunge med min. Vores første våde kys, og vi kan ikke få 

nok af hinanden. Vi har begge en desperat lyst til at lade vores 

tunger slynge sig om hinanden, og er helt opstemt af bare at 

kysse. Vores mundvand løber og blandes i lange frække snav. 

Vi sidder længe bare og kysser intimt. Smager på hinanden, 

fornemmer hinanden med munden. Hendes underliv roterer 

stadigvæk i langsomme bevægelser hen over min pik, der er så 

hård, at den er ved at eksploderer. Der skulle bare en sexet 

sekretær til at vække ham. Han har i den grad været i dvale, i et 

godt stykke tid. Nu er han vækket, og SÅ klar til en ordentlig 

omgang mere. Hun kysser mig ned af hagen og fortsætter ned af 

halsen, kæben og rundt til mit øre. Det er så frækt og sjofelt. Jeg 

kan høre hende stønne og trække vejret tungt ved mit øre. Jeg 

har en kælen vildkat på skødet. En kvinde i hendes bedste alder, 

og hun er som en vild sextiger. Hun læner sig lidt tilbage og 

sætter albuerne på bordet og kigger hedt på mig. Nu har jeg 

mulighed for at skubbe nederdelen mere op, og bliver helt rundt 

på gulvet, da jeg opdager, at hun ikke har nogen trusser på. Jeg 

sidder med udsigt til den mest lækre nybarberede glatte fisse, jeg 

længe har set. Dejlig lyserød og vedligeholdt barberet. Ingen 

tvivl om, at hun sætter stor pris på sig selv og sit udseende. Den 

er passet og plejet og dufter vidunderligt. Jeg har intet imod 

kvinder med hår forneden, men der er intet der kan måle sig med 

en glat, blød og veltrimmet fisse. ”Du har ikke nogen trusser på 

din frækkert!” Jeg spiler øjnene op. Dina ryster langsomt på 

hovedet. ”Har du lige taget dem af?” Hun ryster igen langsomt 

på hovedet. ”Har du været trusseløs hele dagen?” Hun nikker 

langsomt. Nu knurrer jeg som en vild brunstig hankat. Det er 

temmelig frækt at tænke på, vildt ophidsende. Med mine øjne 

dybt begravet i hendes, slikker jeg på min tommelfinger og 

spreder mine ben lidt, så hun åbner sig. Langsomt og målrettet 
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fører min hånd forsigtigt ned, og stryger hende langsomt over 

revnen. Hun trækker vejret meget dybt og hendes hoved falder 

tilbage. Hun nyder min berøring i fulde drag. Hendes klitoris er 

hævet og følsom, da jeg strejfer den med fingeren, gir´ hun sig 

lidt. Hun er våd og lækker, så jeg fører langsomt et par af mine 

fingre ind i hendes varme skede, mens min tommelfinger cirkler 

om klitoris i langsomme bevægelser. Hun stønner højt da jeg 

trænger ind i hende, og jeg begynder i rytmiske bevægelser at 

tilfredsstille hende langsomt med fingrene. Hun knapper sin 

skjorte op og lader den falde til gulvet. Hendes bryster hopper 

lige ud i hovedet på mig. Hun hjælper mig med at vippe dem ud 

af BH´en, så jeg har fri adgang til dem. Jeg kaster mig grådigt 

over det ene bryst med munden, pirrer brystvorten med tungen 

og suger til. Skifter til det andet bryst, der får samme omgang. 

Hun er helt vild og kan ikke sidde stille, kaster sig rundt på mit 

skød, hysterisk efter mere. Min pik dunker og hungrer efter 

hendes lækre fisse, den må have hende nu. Men først er jeg nødt 

til at smage på hende, have hende i hele hovedet, lige her på 

bordet. Endnu en fantasi skal gå i opfyldelse. 

Jeg skubber avisen, der ligger på bordet, ned på gulvet, trækker 

fingrene ud af hendes skede, griber fat om hendes baller og 

sætter hende op på bordet. Hun lægger sig ned, for som altid, 

ved hun hvad jeg tænker. Med begge hænder om hendes bryster 

og mine fingre fat om begge brystvorter, søger jeg hendes 

klitoris med munden. Den er nem at finde, for den er hævet og 

rød af lyst. Hun er helt elektrisk, vrider sig af liderlighed. Men 

jeg har godt fat i hende, nu er det mig der har magten, og jeg 

nyder det i fulde drag. Endelig kan jeg give hende, hvad hun 

fortjener. Udsøgt opmærksomhed og en verdensklasse lickjob, 

for er der noget jeg kan, så er det at slikke en kvinde til orgasme. 

Meget hurtigt. Hun har benene om min nakke, og jeg er suget 

fast som en igle. Slipper ikke hendes lille sensuelle røde og 

hårde knop, på noget tidspunkt. Trykker blidt og roterer tungen 

rundt på nervetrådene, hun er ved at være der, for hendes ben 

skælver og ryster allerede. Jeg niver hårdt i brystvorterne, 

samtidig med at jeg bearbejder hende med tungen. Med min ene 
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hånd løsner jeg mit bælte, åbner mine bukser og lukker mit lem 

ud i det fri. Han er så klar, og det skal han også være, for Dina er 

midt i en kæmpe klitorgasme. Hun skyder ryggen op i en bue og 

sitre i hele kroppen så bordet ryster. Hun har fat i mit hoved og 

forsøger at skubbe mig væk. Stønner og hyler og hendes 

orgasme er på sit højeste. Jeg rejser mig hurtigt op, griber om 

min pik og fører den ind i hendes varme, stramme og våde 

skede. Hun kan mærke at det er uden gummi, for hun kigger lidt 

bekymret på mig. ”Jeg er steriliseret,” hvisker jeg hvorefter der 

breder der sig et tilfredst blik i hendes ansigt. Jeg griber hendes 

ben, lægger dem op på mine skuldre og holder i hendes knæ. Nu 

skal hun få pik, som hun aldrig har fået før, tænker jeg. Min 

sexede dejlige sekretær, på mit mødebord. Hak, ved endnu en 

drøm der går i opfyldelse. Jeg spilder ikke tiden, det er bare med 

at støde til, mens hun stadig er i sin rus. Det er hemmeligheden 

bag en god skedeorgasme, ikke at vente for længe med at 

penetrerer skeden. Nervetrådene er sensitive og spændte, og det 

skal de blive ved med at være, ellers fordufter følelsen 

indvendigt, og intet skal gå til spilde. Hun får lige den reaktion 

jeg forventede, da jeg trænger ind i hende. Hun gisper voldsomt 

efter vejret, og stønner højt, da jeg begynder at bevæge pikken 

ind og ud i lange ryk. Jeg holder min hånd lige oven på hendes 

skamben, og kan mærke min pik bevæge sig derinde, uden på 

huden. Det er så frækt, og jeg elsker, når en kvindes underliv 

ligger på den måde. Det er vildt ophidsende, at kunne mærke sig 

selv inde i et andet menneske. Jeg lægger et lille pres med 

hånden, og jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg får fat i det bedste g-

punkt inde i hende. Hele hendes krop slår bue op fra bordet, og 

hendes knoer på hænderne, der holder godt fat i bordkanten, er 

helt hvide af anstrengelse. Jeg øger tempoet mere og mere, 

pumper mit lem i hårde ryk. Sveden løber af mig, det er lang tid 

siden, jeg sidst har været sammen med en kvinde, men det har 

været værd at vente på. Det kunne ikke være bedre, frækkere og 

mere forbudt. Det er nok også det, der gør det så fandens 

lækkert. Min dejlige, sexede og vildt ophidsede vildkat af en 

sekretær ligger på mødebordet, og bare synet af hende, med sine 
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bryster der gynger op og ned, hendes hede støn, gisp, suk og 

udsynet til hendes vanedannende lækre fisse, med min pik der 

glider ind og ud af hende, gør mig skamløs liderlig og forelsket. 

Jeg vil have mere, jeg vil have hende hele tiden. Ikke kun her på 

kontoret, men også hjemme i min seng, i mit køkken, i mit 

badekar, i min sofa og i min bil. Mine tanker gør mig så liderlig, 

at jeg når forløsning og det samme gør Dina. Jeg banker min 

varme sæd, i lange sprøjt, op i hende, igen og igen og igen og 

igen. Hun skriger højt, hulker og klynker på skift og jeg brøler 

højt, som en hantiger, der lige har bedækket sin huntiger for 

første gang. Jeg sagter farten, og kører i cool down tempo. Hun 

er helt færdig, ligger bare og ser dejlig ud på mit bord. Hun 

åbner øjnene og kigger op på mig, med taknemmelige øjne. Det 

er tydeligt, at det også er lang tid siden, at nogen har fået hende 

til skyerne. Vi er begge helt høje at sexlyst. Hvor er hun dejlig 

sexet, når hun er gennemkneppet. Hun rejser sig op og skubber 

mig ned på stolen, så hun igen sidder over skrævs på mit skød, 

stadig med min stive pik gemt godt væk i hende. Vi falder 

udmattede sammen i favnen på hinanden. Her sidder vi længe, 

bare og holder om hinanden, falder ned og får vejret. Nyder 

endorfinerne der fylder vores kroppe med ny energi, glæde og 

livsmod. ”Puha, det trængte jeg til.” Dina løfter hovedet 

langsomt og kigger på mig med våde øjne og et blik der siger 

alt. ”Også mig!” hvisker hun og snøfter. Vi sidder et stykke tid, 

bare og mærker hinanden og atmosfæren omkring os. Jeg holder 

fast om hende, og hun putter så dejligt ind til mit bryst. Jeg er 

stadigvæk inde i hende, knap så stiv mere, og det begynder at 

blive lidt fugtigt mellem os.  

”Jeg er gennemknaldet, sulten og meget våd og snasket!” Hun 

løfter hovedet og smågriner. ”Så er vi to smukke!” Jeg holder 

hende om hofterne. ”Jeg falder ud af dig om lidt, du har suget alt 

ud af mig, din vildkat.” ”Det er jeg ked af at høre, jeg regnede 

ikke med at vi var færdige endnu.” Hun smiler forførende og 

stryger mig med fingeren over kinden. ”Jeg har altid drømt om, 

at blive overrasket og taget i røven, over bordet i kopirummet.” 

Du godeste, hvad har jeg rodet mig ud i! En 1. klasses 
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sexhungrende vildtiger, der bestemt er ude på at tager livet af 

mig og fortære mig, når jeg er mest sårbar. Jeg havde godt hørt, 

at det er når kvinder er i 40´erne, de er mest seksuelt aktive, men 

slog det væk og rystede på hovedet af den udtalelse. Men her har 

jeg så fået bekræftet den teori. ”Først sushi og vin i sofaen. Vi er 

jo slet ikke gået i gang med personalesamtalen endnu!”  

 Hun rejser sig fra mit skød, og min sæd løber ud af hende 

og ned af hendes lår. Pisse frækt. ”Ups, jeg spilder på dig. Jeg er 

vist en være gris!” Hun trisser ud på toilettet med hånden 

mellem benene, for ikke at lave drypspor, hele vejen gennem 

kontoret. Jeg bliver siddende og samler mig… igen! Griber efter 

nogle servietter der ligger på bordet, og fjerner det værste fra 

mine lår og den halvslappe bandit. Jeg kigger ned på ham. 

Fandme godt gået makker! Han bliver pakket væk igen, og jeg 

går over og sætter mig i sofaen og venter på Dina. Hun kommer 

ind ad døren, lige som jeg hælder hvidvin op til os. Jeg er hunde 

sulten, men klokken er også ved at være 18.00, så det passer jo 

fint med det indre ur. Man blive også sulten af god sex, så der 

skal tankes op til næste omgang. Hun sætter sig ved siden af mig 

i sofaen, og klapper mig på låret. ”Nå, lad os få noget vino og 

mad, det trænger vi til.” Jeg er enig, så vi kaster os nærmest over 

den dejlige sushi, der er anrettet flot på to tallerkener. Dina 

rækker mig et sæt spisepinde, og blinker til mig. Vi skåler i 

hvidvin og tager en ordentlig slurk begge to. ”Aahhh, det var 

tiltrængt og dejligt.” Dina snupper endnu et stykke fisk og 

brummer af tilfredshed. Jeg sidder bare og studerer hende med 

velbehag i kroppen. Det er utroligt, som man ser anderledes på 

et menneske man har været intim med. En helt ny verden af 

indtryk og observationer åbner sig pludselig for en. Jeg ved hun 

er 43 år, men hun ligner en på 35 år. Frisk moderne asymmetrisk 

sort stilfuldt hår, dejlig fræk tøjstil, lækker diskret, men sensuel 

make up, der fremhæver hendes dejlige brune øjne. Slank men 

alligevel rundet med dejlige former, flotte markerede ben, der 

ender med en dejlig lille strittende og stram røv. Jeg har mange 

gange haft lyst til, at give hende et klap bagi, men har 
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selvfølgelig holdt mig i skindet. Det har jeg bestemt tænkt mig 

at gøre nu, når vi er alene.  

Mine tanker bliver pludselig afbrudt. ”Hvad sidder du og tænker 

på? Og inden jeg når at svare hende kommer det. ”Nej, lad mig 

gætte. Du sidder og tænker på, at jeg ikke må spise al sushien.” 

Dina griner og klapper mig på låret. Hun sidder helt afslappet 

med benene oppe i sofaen, vinglasset i hånden, og ser skøn ud. 

”Nej, det er ikke det du tænker på, men del det med mig, du ser 

så betænksom ud.” Jeg rømmer mig, og tager en slurk af 

hvidvinen, som virkelig smager skønt. Nu kommer det. Alt det 

jeg har båret på så længe. ”Jeg tænker på, hvor mange ting ved 

dig, jeg først tillader mig at lægge mærke til nu. Hvor mange 

detaljer jeg ikke har tilladt mig at sætte pris på. Har du det ikke 

på samme måde?” Jeg ser spørgende på hende, for jeg kunne 

godt tænke mig at vide, om hun har det på samme måde som 

jeg. Jeg har sug i maven, og det vil ikke gå væk. Det er sådan 

jeg har det i hendes nærhed og selskab. Der går et stykke tid før 

hun svarer. Hun sidder bare og tygger og tænker over mit 

spørgsmål. Hun sætter sin tallerken på sofabordet og jeg kan 

fornemme at hun tager tilløb til en ordentlig omgang. ”Peter, det 

kan godt være at du bliver lidt forskrækket nu, men jeg håber på, 

at nu når vi ligesom har åbnet Pandoras æske, og delt krops-

væsker, så er vi ikke så langt fra hinanden, som vi var for 2 

timer siden.” Jeg nikker forsigtigt.  

”Du spurgte mig tidligere i dag, hvorfor jeg var så glad, om der 

var sket noget særligt. Jeg svarede, at jeg var glad hver dag, og 

det er jeg. Jeg elsker hver dag, og det gør jeg fordi jeg skal på 

arbejde og være sammen med dig. Det er overhovedet ikke sjovt 

at være her, når du ikke er her. Så savner jeg dig og din person 

omkring mig. Savner din stemme. Savner dine øjne. Din humor. 

Jeg har ikke lyst til at tage hjem, når vi har fri. Jeg bliver her 

altid til du går, og når du går, har jeg mest lyst til at gå med, for 

ikke at være her uden dig. Jeg har lyst til at være i nærheden af 

dig. Se på dig hele tiden. Du giver mig lyst til livet, du giver mig 

energi og mod på, at livet ikke bare er lort og lagkage. Jeg er 

afhængig af dig. Du er blevet mit narkotika, og jeg skal have en 
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dosis Peter hver dag. Du giver mig det bedste sug i maven, og 

jeg elsker det. Vores arbejdsmæssige forhold er guld værd. Det 

er det jeg har måttet nøjes med indtil nu. Jeg elsker at forkæle 

dig, købe frokost til dig, sørge for din yndlingschokolade, vimse 

om dig, smile til dig, serverer kaffe for dig og gøre din dag 

bedre. Det gør min dag bedre, at jeg er den første du siger 

godmorgen til, hver dag. Du giver mig selvtillid med dine 

komplimenter og kommentarer om mit udseende, tøj osv. Når du 

har gaver med hjem til mig fra udlandet, ved jeg, at du har tænkt 

på mig, selv om jeg er ude af øje, er jeg ikke ude af sind. Jeg ved 

at du har haft en svær skilsmisse, det har taget lang tid for dig at 

komme videre. Derfor har jeg holdt mig meget tilbage. Jeg ved 

hvad du tænker, jeg kender dine behov, bedre end dig selv nogle 

gange. Men jeg har med vilje ventet til du var klar, og det har 

jeg den sidste tid kunne fornemme, at du var ved at være. Jeg 

har stille og roligt smurt mig godt ind i Dina-madding, og i dag 

bed du på krogen. Det er et stort skridt du har taget, og jeg kan 

godt forstå at du passede på, men for dælen da du er langsom i 

optrækket makker. Du aner ikke, hvor tit jeg har håbet på et lille 

klask i numsen, som jeg er god til at strutte med.”  

Her måtte jeg give hende ret, hun har struttet fristende meget 

med numsen den seneste tid.  

”Peter jeg har begæret dig længe, men for at sige det på godt 

dansk, så er jeg skudt i dig. Du har slået benene væk under mig. 

Det er ikke kun begær længere, det er forelskelse.”   

Med ordet forelskelse, stopper hun med at sige noget. Sidder 

bare og kigger på mig, med de smukkeste bedende øjne. Jeg er 

mundlam, fuldstændigt stum. Kigger på bare på hende og lader 

det bundfælde. Hold da op en bekendelse. Jeg tager en slurk af 

min vin, mens jeg kigger hende dybt i øjnene. Slipper hende 

ikke, holder blikket fast. ”Jeg blev ikke forskrækket, nærmere 

lettet, for smukke, jeg har det på samme måde som dig. Jeg var 

bare ikke klar over det, før nu. Eller jeg turde ikke tillade mig 

selv, at føle og tænke sådan før nu.”  

Vores hænder mødes og vores fingre flettes sammen om 

hinanden. Hun har stjerner i øjnene og hvis jeg kunne se mig 
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selv i øjnene, tror jeg også jeg har det. Det er som om en sky er 

lettet for os begge, og stjernehimlen skinner over os på kontoret. 

Jeg kysser hendes fingre meget galant, en efter en. Sidder bare 

og kigger på hende. Vi sidder længe, bare og nyder hinanden. 

Der går mange tanker igennem os begge, men vi siger ikke 

noget, nyder bare hinanden.  

 ”Jeg skal altså lige på toilettet smukke, nu stikker du ikke 

af, mens jeg er væk, vel?” Dum bemærkning, men jeg måtte lige 

bryde tavsheden med noget. ”Nej din tosse, selvfølgelig gør jeg 

ikke det. Men jeg vil gå ud i køkkenet, for vi har drukket en hel 

flaske vin. Skulle jeg ikke hente en mere?” Dina rejser sig, og 

tager den tomme flaske og de tomme tallerkener og forsvinder 

ud af kontoret. Jeg smutter ud på toilettet. Der løber mange 

tanker igennem mit hoved, for de sidste timer, nej egentligt hele 

dagen, har godt nok været speciel. Jeg er godt træt i hoved og 

krop, den har været godt i gang både psykisk og fysisk. Jeg tager 

lidt vand i hovedet og vasker hænder. Lader bare det kolde vand 

løbe lidt, for jeg er godt ophedet.    

 Da jeg kommer tilbage til kontoret, er Dina ikke derinde. 

Vinflasken står på bordet, men hun er ikke at se nogen steder. 

Hun er nok også gået på toilettet, tænker jeg med det samme. 

Jeg sætter mig i sofaen og venter på hende. Hælder lidt vin op til 

os begge, og venter. Jeg venter et stykke tid, og undrer mig over, 

at hun ikke kommer. Jeg går hen til døren og kigger mod 

toilettet, og ser at lyset er slukket. Hvor søren er hun. Jeg kalder 

på hende, men intet svar. Er hun stukket af alligevel?  

Jeg begynder at lede efter hende, og da jeg kommer til 

kopirummet, breder der sig et stort smil på mine læber. Hun står 

ved reolen med kontorartikler, med ryggen til, og rydder op og 

lader som om, at hun ikke ser eller hører mig. Jeg bevæger mig 

langsomt hen imod hende. Jeg kan mærke elektriciteten mellem 

os, og hun snapper efter vejret, da jeg lægger mine hænder på 

hendes hofter og kravler kælende ind under hendes skjorte. 

Langsomt bevæger jeg hænderne opad, mod hendes bryster. 

Hendes brystvorter er allerede stenhårde, hun reagerer hurtigt 

skal jeg love for. Da mine hænder klemmer brysterne hårdt, 
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stønner vi begge to i kor. Verdens skønneste bryster. Vores 

åndedræt er synkront, og meget højt. Jeg kysser hende i nakken 

og op ad halsen. Hendes duft fortryller mig, jeg elsker duften af 

hendes parfume, bare den i sig selv gør mig hård og fuldstændig 

liderlig. Vi er i gang med en ny leg. Nu er det hendes fantasi vi 

udlever. ”Du tog den skjorte på med vilje i dag, gjorde du ikke? 

Kun for min skyld?” Jeg stønner ind i hendes øre, så hun kan 

mærke min forførende lyst. ”Jo selvfølgelig gjorde jeg det!” 

Hun læner hovedet tilbage, så det hviler på min skulder, og jeg 

får adgang til mere af hendes hals. Det er svært overhovedet at 

sige noget, for min puls er så høj, at jeg føler, man kan høre den 

i hele bygningen! ”Du gør mig faktisk så skide liderlig, når du 

tripper sådan rundt i lårkort og ser spis-mig-jeg-er-din-agtig ud,” 

hvisker jeg hende i øret, samtidig med at jeg hiver blidt i hendes 

brystvorter. Alle sanser er igen i spil, det er næsten ikke til at 

holde ud. Hun vender sig om, og nærmest æder mig i det største 

og vådeste kys! Vores tunger snor sig grådigt om hinanden, 

leger med hinanden, mens vi voldsomt kærtegner hinanden. Hun 

kan tydeligt mærke min stive pik gennem bukserne, jeg er 

allerede, igen, så klar til hende. Lidt imponeret af mig selv. Jeg 

tager hårdt fat i nakken på hende, og sluger hende grådigt. I min 

rus af liderlighed, får jeg alligevel stoppet brat. Forpustet får jeg 

fremstammet… ”er der noget du ikke er til? Dina smiler og får 

fremstammet… ”frit valg på alle hylder og alle huller skat.” Det 

havde jeg håbet på, men bestemt ikke regnet med. Hun flår mit 

bælte op og får hurtigt åbnet mine bukser. Der går ikke mange 

sekunder, før hun igen ligger på knæ med min store stive pik i 

munden. Hun slikker sig om munden, som om jeg tilbyder 

hende verdens mest fristende slikkepind i verden og brummer 

som om hun ikke få nok. Jeg kaster hovedet bagover og stønner 

højt; ååhhh vildkat for helvede, du tager livet af mig. Hun kigger 

op på mig og vi får øjenkontakt, hun er helt vild i sine øjne. 

”Nej, stop, ellers kommer jeg for hurtigt!” Jeg trækker mig ud af 

hendes mund og tager under hendes arme og hiver hende op fra 

gulvet. Jeg angriber hendes mund med min tunge. ”Mmmm, du 
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smager af mig, det kan jeg godt li vildkat.” Det min tur til at 

smage lidt på dig… igen. Den dejlige fisse smager så skønt.”  

Jeg knapper hendes skjorte op, mens min tunge grådigt leger 

med hendes. Jeg vipper brysterne ud af BH´en og kigger med 

sultne øjne på de hårde brystvorter. Forsigtigt og alligevel vildt 

sexet, cirkler jeg min tunge rundt om dem, bider, nipper, suger 

og slikker. Jeg kan uden tvivl høre på hendes åndedræt, at jeg 

bestemt har fat i noget af det bedste hun kan li´. Langsomt 

trækker jeg op i hendes nederdel, stadigvæk ingen trusser. To 

fingre glider langsomt op i skeden. ”Mmmm, du er så klar til 

mig, vildkat. Men først skal jeg smage på din sexede fisse.”  

Jeg tager fat om hendes baller og løfter hende op på en høj stol 

der står ved pakkebordet, og falder på knæ foran hende. Jeg 

knurrer frækt. ”Glat, blød og lækker, lige som jeg vil have det 

smukke.” Sensuelt og forsigtigt begynder min tunge at lege med 

hendes klitoris. Min tungen cirkler, leger og presser lige på g-

punktet, normalt skal der gå lidt tid, før en kvinde kan komme 

igen, da nervetrådene normalt er et stykke tid om at falde til ro. 

Men der går ikke længe, før orgasmen samler sig i kroppen på 

hende. Hun stønner højt og kan næsten ikke blive siddende på 

stolen. Hun vrider sig, stønner og nyder min tunge på sin 

klitoris. Jeg fører to fingre ind i skeden og kærtegner hende 

indvendigt, lige på den bløde og følsomme plet, hendes 

indvendige g-punkt, som jeg ved præcis hvor sidder. Hun 

eksploderer i et skrig og orgasmen tager fuldstændig over. Hun 

kan ikke få nok af min berøring, og kommer endnu engang i 

voldsomme bølger. Hurtigt rejser jeg mig op. Nu knepper jeg 

dig sønder og sammen smukke, indtil du skriger og bønfalder 

mig om at stoppe.” Hun er slet ikke landet efter sin voldsomme 

orgasme, så hun får bare fremstammet små klynk med ordene, 

”knep mig – NU”. Jeg støder op i hende voldsomt, og hun ryster 

af bar liderlighed. Min pik er hård og kæmpe, og passer perfekt i 

hendes våde elskovshule. Hold kæft, hvor er hun skøn. Igen 

kommer alle mine fantasier frem og nu giver de mening. Hun er 

uden tvivl den bedste elskerinde, jeg nogensinde har haft. En 

vildkat i sin bedste alder. Mens jeg støder hårdt ind i hende, helt 
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i bund hver gang, så fuglene synger, bygger der sig endnu en 

orgasme op. Jeg tager fat i hendes baller, og løfter hende væk fra 

stolen og op ad væggen. Hun slynger sine ben omkring mine 

hofter, og nyder de hårde stød fra mine rytmiske bevægelser. 

”Kom for mig smukke, kom omkring mig!” brummer jeg hårdt 

og sexet. Jeg kan næsten ikke kende min egen stemme, den er 

helt forandret. Hvordan kan hun undgå andet, jeg er jo adonis i 

aktion. Sveden løber af os begge, halvnøgne og fuldstændig 

omklamret af hinanden, bruser vi begge ud i voldsom orgasme. 

Jeg kan mærke min sæd sprøjte op i hende, og alle muskler i 

min krop er på overarbejde. Hvis det her skal blive ved, må jeg 

nok overveje at træne lidt mere, ellers tager hun sgu da livet af 

mig. ”Jeg er ikke færdig med dig endnu,” stønner jeg og stiller 

hende ned på gulvet. ”Du sagde alle huller smukke!” Jeg smiler 

frækt. Jeg vender hende om, og presser hånden blidt på ryggen, 

som tegn til at hun skal bukke mig forover ind over bordet, hvor 

vi normalt lægger fra, når vi kopierer større opgaver. Jeg fugter 

forsigtigt hendes røvhul med safterne fra hendes skede. 

Langsomt trænger jeg op i hende bagfra, så hun stille og roligt 

kan vænne sig til min store omkreds. Musklerne lukker mig 

langsomt ind, og med to fingre i hendes skede samtidig, støder 

jeg langsomt i små ryk i hendes røvhul. Det er så lækkert, at 

høre hendes stønnen. ”Smukke for helvede, det her har jeg altid 

drømt om, jeg har bare aldrig fået lov!” Hun vender hovedet og 

kigger på mig, lidt overrasket. ”Du støder bare forsigtigt som du 

gør nu, det gør ikke ondt på mig, skat!” Hun er meget rolig i 

stemmen, så det er bestemt ikke hendes første gang. Ikke mange 

kvinder er til analsex, jeg er i hvert fald ikke stødt på en, før nu! 

Jeg støder langsomt, vænner mig til hendes stramme muskel, for 

jeg er lidt nervøs for, at det gør ondt på hende. Men det kører 

som smurt, stødene bliver mere rytmiske, og det er som at være i 

hendes skede. Det er dejligt at mærke hendes liderlighed og 

sexede støn. ”Åh, jeg kommer snart igen smukke, du er så 

stram.” Min hånd svinger og lægger et lækkert klask på den ene 

balle, og kan høre på hende, at det er lige noget hun kan bruge. 

Der går ikke længe, før banditten lægger an til forløsning, hun er 
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så stram og dejlig. Hele oplevelsen er så euforisk, og det er ikke 

til at holde tilbage. Vi kommer i rytmiske stød samtidig, det 

bølger gennem vores kroppe som vand der slår mod kajen, nede 

på havnen. Vi kollapser ind over bordet, fuldstændig udmattede, 

tømt for energi. Der går nogle minutter, før nogen af os siger 

noget, vi ligger bare der og samler kræfter.  

”Nu er du godt og grundigt gennemkneppet på kopibordet!” Jeg 

er stadig lidt forpustet men godt tilfreds med min præstation. 

”Og i lige måde!” hvisker hun. Jeg trækker mig ud og vender 

hende om og ser hende dybt i øjnene. ”Du er min og kun min, 

forstår du det, smukke?” Hun smiler frækt, og kysser mig 

lidenskabeligt. ”Og du er min, kun min, forstår du det skat?” 

Hun smiler meget smukt og sensuelt, hendes ansigtsudtryk siger 

alt. Vi er et, vi er et par. Ikke kun på arbejdet, men nu også 

privat. Hvorfor har vi ventet så længe? Vi mødes i en kæmpe 

omfavnelse og står længe og holder om hinanden.  

 Jeg trækker hendes nederdel ned, vipper brysterne ind i 

BH´en igen og knapper hendes skjorte. ”Jeg må jo hellere klæde 

dig pænt på igen. Du fortjener at blive forkælet og få det 

bedste.” Jeg kan ikke få nok af hende. ”Du får mig til at smelte 

Peter. Aldrig har jeg oplevet så betænksomt et mandfolk. Hvem 

rydder op efter sig, efter et superknald?” Jeg trækker mine 

bukser op og lukker dem, retter på skjorten og blinker frækt. 

”Det gør jeg, og tak for endnu et verdensklasse knald, jeg glæder 

mig allerede til næste omgang. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg 

er kommet 3 gange på en dag. Du får mig til at føle som en 

teenager igen smukke.”    

 

Der står en flaske vin på kontoret, den skal ikke gå til spilde, og 

det gør den heller ikke. Vi sidder hele natten og snakker, kysser, 

griner og nusser hinanden. Fragtskibene sejler forbi, solen er ved 

at stå op og havnearbejderne er i gang med dagens opgaver. 

Kranerne svinger frem og tilbage med last der skal af og på. 

Mågerne skriger. Men vi tænker ikke over tiden, eller verdenen 

derude, kun på os. Os to for altid.  

  


