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Trafiklyset skifter fra gul til rød, da jeg klodser bremsen i min firmabil. Jeg når lige at stoppe ved 

stopstregen, inden det bliver rødt. Jeg sidder i mine egne tanker, og går dagen igennem. Kaffekruset i 

kopholderen er halv fyldt med lunken kaffe, men jeg bunder alligevel resten i et par mundfulde, og sætter 

kruset tilbage i holderen. Sidste kunde og så er det hjemad. Der er ikke så meget at lave i øjeblikket, 

sommeren har for alvor sat sit indtog, alle er på sommerferie, har forladt kedelige Danmark og regnvejret. 

Hvem kan bebrejde dem, det er det samme hvert år. Godt rejsen til Spanien er i hus, der er nedtælling til 

badeshorts og kølige fadbamser ved pool kanten. Dejlige halvnøgne kællinger og solbrune lækkerier, jeg 

bliver helt liderlig bare ved tanken. Banditten rykker på sig i bukserne og jeg retter lidt på ham, så der er 

plads. Måske lillemor skal have en omgang, når hun kommer hjem. Lige en rusketur i køkkenet, inden 

madlavning. Det vil være synd at snyde ham, når han nu er vækket. Lyssignalet skifter til grønt, og jeg bliver 

vækket af mine dagdrømme, af bilen bag ved. Han dytter for at signalerer, at det er tid til at rulle. Det lugter 

sgu lidt af tidligt fri i dag. Hjem og sidde med stængerne oppe og glo lidt TV indtil Stine kommer hjem. 

Egentligt underligt, at jeg ikke har hørt fra hende i dag. Hun plejer normalt at sende mig en sms eller to i 

løbet af dagen. Det er altid lækkert med en lille hilsen, så ved jeg at hun tænker på mig. Når jeg er heldig, 

får jeg lidt af de frække billeder. Hvis jeg er rigtig heldig, sender hun mig video. Fars lille liderlige kælling. 

Hun forstår sgu at vække det indre sexuhyre. Hun skal så meget have en tur, når jeg kommer hjem. Jeg har 

gemt hendes billeder og videoer på min telefon. Når jeg engang imellem har tid, finder jeg dem frem, og 

flår lidt i banditten til de frække videoer hun har lavet. Det er pisse lækkert, at blive overrasket med sådan 

noget i arbejdstiden. Det rusker lidt op i dagen. Hun får selvfølgelig også lidt den anden vej. Pigebarnet skal 

jo ikke snydes, når der er noget lækkert at vise frem. Jeg smiler lidt ved tanken. Det er sgu en fræk lille 

missekat jeg har indfanget. Hun fortjener en af de større ture senere i aften. Først en tur i køkkenet inden 

aftensmad, og så hele pakken i aften. Jeg tror lige jeg sender hende en sms om, at hun skal gå i bad og gøre 

sig klar til farmand kommer hjem. Gerne med udpakning og pynt tak!  

GPSen melder ankomst til destination, og jeg smider firmabilen ind til kantstenen. Det er en tøjforretning, 

der skal ordnet noget ved låsen på bagdøren. De har haft indbrud, og dørlåsen er ødelagt. Det skulle gerne 

være hurtigt overstået. Ny cylinder og så afsted igen. Easy money! Det er en forholdsvis ung trunte der står 

i butikken. Ikke en dag over 20 år, lyshåret og meget almindeligt udseende, men gode faste ungpigebryster 

der står lige ud i luften, tager pænt imod mig. En god håndfuld. Vorterne står lige ud i luften, hun kan sgu 

ridse sit navn i marmor. Det er nok den tynde bløde silkeskjorte hun har på, man kan se lige igennem. Hun 

har ingen BH på, så tror jeg fanden, at de står lige ud i luften. Pisse frækt! Stines er større. En velformet F-

skål, jeg klager ikke. Lidt svært at holde fokus her, men trunten får vist mig ud til bagdøren og går hurtigt 

igen, da der kommer kunder ind i butikken.  

Mens jeg står og roder med bagdøren, bipper min telefon. Det er en sms fra Stine. Hun har sikkert set min 

besked fra tidligere, og har et frækt svar… som hun plejer. ”Har en overraskelse til dig frække fyr. Skynd dig 

hjem <3”. What? Hvad laver hun? Hun skulle være på arbejde nu. Tidligt fri? Overraskelse? Hvad fanden har 

hun nu gang i, den frække tøs? Jeg skynder mig at skrive tilbage.  ”Hvad har du gang i? Noget frækt? Er ved 

at være færdig hos sidste kunde, og skynder mig hjem. Er der om ca. 25 minutter” Godt jeg kan flyve lige 

igennem byen, hurra for sommertrafikken. Det er noget frækt, jeg ved det bare. Ellers ville hun ikke skrive 



sådan. Tankerne kører rundt i hovedet på mig. Hvad har hun fundet på af narrestreger? Jeg skynder mig at 

blive færdig med låsen, og pakker mit værktøj sammen. Trunten står og ligner en statue bag disken, og 

smiler pænt med et ”mange tak for hjælpen”, og jeg flyver ud af døren med et ”Velbekommen, jeg sender 

regningen”. Hun nåede ikke at se min røv for bare skosåler. 

Min Toyota Highace flyver gennem byen og mod Rødovre. Jeg kan lugte fisse og i mine bukser dunker mit 

erigerede lem med en puls på 180. Han er så klar. Bare vent baby, du får en tur du sent vil glemme.  Det er 

rent forhindringsløb gennem byen. Røde lys, langsomme fodgængere, irriterende cyklister og 

søndagsbilister med blød hat, der absolut mener, at de skal holde fartgrænsen og skabe forhindringer for 

Toyota med udrykning og sex i sigte. Heldigvis flyver bilen det sidste stykke forbi Damhussøen og byskiltet 

Rødovre kommer til syne. Der går ikke mange minutter, før jeg lander i indkørslen bag Stines lille Ford Ka. 

Hun er hjemme og smilende hopper jeg ud ad bilen og nærmest småløber op ad flisegangen til hoveddøren. 

Jeg har så travlt med at komme op til huset, at jeg ikke registrerer at der holder en rød Opel foran huset. 

Først da jeg står oppe ved hoveddøren, ser jeg det røde lyn ud af øjenkrogen. Undrer mig i et splitsekund 

men skynder mig ind i entreen. ”Daddys home”! Råber jeg højt og afventer svar fra Stine. Ikke en lyd 

kommer der.  Der er helt stille. Hvor fanden er hun. Jeg åbner døren til badeværelset. Ingen på 

badeværelset. Køkkenet og stuen er også tomme. Hun ligger klar i soveværelset, selvfølgelig. Venter på 

mig, i sit mest sexede undertøj. Håber det er den hvide corsage med netstrømper, hofteholdere og 

bundløse trusser. Hun er røv hamrende tæske fræk, når hun har det på. Hun fik det i julegave af mig sidste 

år, og det har været flittigt brugt. Bare tanken om, at fikserer hende til sengen med vores nye 

bondageremme og vold kneppe hende. Fuck det er frækt. ”Skat” kalder jeg igen, på vej op ad trappen, men 

stadig ikke nogen lyd…og dog! Jeg stopper pludseligt op og lytter. Der kommer stønnende lyde fra 

soveværelset. Hvad fanden! Det lyder som om, hun allerede er i gang. Men det lyder ikke som om, at hun 

er alene. Det var satans. Jeg flyver det sidste stykke op ad trappen, og stopper udenfor døren. Hun er ikke 

alene. 

Langsomt og nysgerrigt skubber jeg til soveværelsesdøren. Synet der møder mig, får mig til at stivne 

fuldstændigt. Det føles som om, at mit hjerte stopper. Min puls stiger voldsomt og adrenalinen pumper i 

hele min krop. Af alle drømme og fantasier. Hun har valgt den mest ønskede. Aldrig i mine vildeste 

drømme, havde jeg nogensinde forestillet mig, at hun ville opfylde denne drøm. Fuck hvor er hun fræk og 

lækker. På vores seng ligger Stina helt nøgen med lukkede øjne og stønner tilfreds. Jeg kan ikke bebrejde 

hende, for mellem hendes ben, ligger en ukendt nøgen brunette med røven i vejret, med udsigt til våde, 

villige og lyserøde skamlæber og æder hendes fisse grådigt på bedste maner. Aldrig har jeg set noget så 

frækt i mit liv. Ikke engang de pornofilm, jeg ellers så flittigt suger til mig i tide og utide, kan måle sig med 

dette syn. Det her er live, i mit soveværelse, i min seng og med min vidunderlige og skam liderlige kæreste. 

Stinas hænder ligger med et fast greb rundt om hendes fantastiske og meget hårde bryster, mens hun med 

fingrene nulrer sine mørkerøde og hårde brystvorter. De er spændt fuldstændigt op af liderlighed. Hun 

registrerer slet ikke, at jeg står og kigger… eller også så gør hun. På sengen ved siden af hende, ligger 

hendes vibrator og snurrer i takt med støn og lækre smaskelyde. Jeg bevæger mig langsomt hen til sengen 

for bedre at kunne se, mens jeg langsomt åbner mine arbejdsbukser. Stina åbner sine øjne på klem. Hun 

sender mig det frækkeste lille triumferende smil. Mit åndedræt er så voldsomt, at jeg intet kan sige. Jeg 

smiler tilbage og bider mig i underlæben af bar anspændthed . Brunetten kigger frækt hen på mig, direkte i 

mine øjne, mens hun cirkler sin tunge omkring Stinas klitoris. En tavs invitation. Den er mørkerød og hård 

kan jeg se, og Stina er tæt på, for hendes lår ryster. Hendes mave er suget helt ind, og det ved jeg betyder 

orgasme om få sekunder. Brunetten har også registreret den kommende forløsning, og griber ud efter 

vibratoren og fører den langsomt ind i Stinas våde og villige skede. Der lyder et voldsomt og højt støn, og 

det er meget tydeligt at Stina er midt i en vild ekstatisk orgasme. At blive slikket og kneppet af en kvinde, er 

også en af hendes fantasier, så jeg nyder at se hende i forløsning, midt i sin egen drøm og hendes vridende 



bevægelser og små tilfredse spjæt. Vibratoren kører ud og ind af hendes våde hule, samtidig med at hendes 

klitoris bliver stimuleret af en sexet ukendt tunge.  Jeg kender hendes krop så godt, at jeg kan se ukendt 

brunette har ramt plet. Spot on! Lysten til at smage hende bliver så stor, jeg må være med, jeg må smage, 

jeg må kneppe hende nu. Hun glinser våd for neden, og min pik skriger på at blive lukket ud. Jeg skynder 

mig at trække mine bukser af og hiver min T-shirt over hovedet. Ukendt brunette har registreret mine 

ønsker, og flytter sig lidt, så jeg kan være med i sengen. Jeg flår Stina rundt, så hun kommer op på knæ. Hun 

skal mærke mig bagfra, så jeg trækker forhuden tilbage, og fører min store stive og meget hårde pik ind i 

hendes våde indre. Hun er stram, og klemmer rundt om min pik. Det er til at blive vanvittig over. Hun 

stønner tilfreds og højt, hendes krop er helt spændt og ikke færdig med forløsning. Den skal forlænges, hun 

skal have en 2. omgang uden pause.  

Oppe ved hovedgærdet af sengen, sniger ukendt brunette sig ind. Hun lægger sig med spredte ben, og Stina 

forstår hvad der skal ske. Jeg tror ikke mine egne øjne. Jeg MÅ være i en drøm. Min kæreste begynder at 

slikke løs af den våde og glatbarberede ukendte fisse. Tænk at jeg skulle få lov til at se det. Live. I min seng. 

Bare jeg kunne optage det her. Puha, det ville være frækt at tage frem i frokostpausen i morgen, i bilen, et 

øde sted i fred og ro. Bare tanken driver mig til vanvid. Synet af Stinas tunge mellem benene på en anden 

kvinde, og udsigten til min pik der kører ud og ind mellem hendes baller og våde hul giver mig åndenød. Det 

må ikke stoppe, det skal bare blive ved og ved og ved og ved. Stina stønner højt med munden fuld, og 

ukendt brunette er heller ikke helt stille mere. Hun har selv fundet vibratoren og knepper sig selv, mens 

Stina slikker hende som en sindssyg. Det er tydeligt, at de begge nyder det. Live pigesex, det er det 

frækkeste jeg nogen sinde har været vidne til. Min rytme ændres til hurtigere, og mine nosser klasker 

lækkert mod Stinas mellemkød, som en borehammer der arbejder sig gennem en tyk betonvæg. Jeg er selv 

tæt på, prøver at holde det tilbage, så jeg kan nyde det lidt længere. Pludselig flytter Stina sig, og ukendt 

brunette også. De vender sig begge mod mig, og sætter sig foran mig. Stina griber hårdt om min pik, gaber 

højt og fører den sexet og sensuelt ind i sin varme mund. Ukendt brunette griber om mine nosser og 

begynder at slikke og suge løs. Som to spindende missekatte, sidder pigerne og slikker om kap. Skiftes til pik 

og nosser. Stimulerer mine lyster og fantasier. To piger med mig i munden, jeg må indrømme, det er da 

også på en top 5 af fantasier. Dog vil jeg mene, at det er 100 gange frækkere end i fantasien. Hold nu kæft 

det er lækkert. Jeg bliver nærmest helt svimmel af liderlighed, og må gribe ud efter væggen, for ikke at 

vælte omkuld i sengen. To sæt øjne kigger op på mig. Synet, når jeg kigger ned er himmelsk. Han er tæt på, 

men det her skal nydes. Det er svært at holde tilbage, han er spændt op. Blodårerne langs skaftet dunker 

og pigerne slikker løs. Dybe hug, slikkende varme tunger og sug der får det hele til at ryste. Jeg er der nu, 

holder mig ikke tilbage. Sæden sprøjter ud over begge deres ansigter, ned på deres tunger der bare venter 

på at slikke det hele i sig. Han er umulig at tømme, bliver bare ved med at sprøjte ud i kaskader. Pigerne har 

det i ansigtet, i håret og de lapper det i sig som katte der drikker mælk. Stinas tunge snupper de sidste 

dråber på spidsen af mit mørkelilla og hårde pikhoved. Hun kører forsigtigt tungespidsen ind i hullet, og 

slubre sidste dråbe i sig, til der ikke er mere at hente. Jeg er færdig, helt smadret. Sætter mig langsomt ned 

i fodenden af sengen og kigger på pigerne, der sidder på hver deres hovedpude i den anden ende af 

sengen. De er også godt medtaget efter en sindssyg omgang sengegymnastik. Vores kroppe damper af 

udløsning og brugte muskler. Endorfinerne fylder hele soveværelset, og ruderne dugger. Kondens løber ned 

ad et par af vinduerne, mens solen skinner ind på vores kroppe. Vi har knaldet solen frem. 

Stina sidder tilfreds og sexet og smiler til mig. Hun behøver ikke sige noget, jeg ved hvad hun tænker. Jeg 

blinker til hende og hun blinker tilbage. ”Ida, det er min kæreste Dan. Dan det er Ida fra pilates”. Ida smiler 

til mig. ”Hej Dan, hyggeligt at møde dig”. Jeg kan jo kun sige tak og i lige måde. Er sgu stadig lidt mundlam. 

Det ligner ellers ikke mig, men jeg mangler i den grad ord lige nu. Den pinlige tavshed hører hurtigt op. Ida 

springer ud af sengen. ”Tak for en lækker slikker, vi ses bare på torsdag til pilates. Jeg finder selv ud”. Ida 

hopper hurtigt i tøjet og forlader soveværelset, før jeg når at tælle til ti. ”Ja, tak og i lige måde. Vi ses 



torsdag”. Råber Stina tilbage, men bliver liggende. ”Pilates. Hun er fra dit pilateshold. Du godeste 

kvindemenneske. Du overrasker mig sgu da gang på gang”.  Stina griner, og kravler hen mod mig. ”Jeps. 

Hvad du ønsker skal du få, og nu var der noget med, at du ville give mig et ordentligt rusk i køkkenet. Skal vi 

komme afsted”? Umættelig, det er hvad hun er. Derfor elsker jeg hende også helt ind til knoglerne. ”Du er 

vidunderlig, det ved du godt ik´”? Siger jeg og kigger hende dybt i øjnene, og kysser hende på næsetippen. 

”Jo, det ved jeg, og i lige måde min skat.  


