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1. 
 
”Kom nu din tosse! Det bliver skide sjovt! Vi kan altid drikke os i hegnet, hvis det bliver pisse kedeligt. Min 
svigerinde plejer nu at lave nogle sjove fester.” 
 
Jeg sukker højlydt i telefonen, og trækker en kort pause ud med endnu et suk. 
 
”Men barnedåb! Helt ærligt. Kirke og alt det der, jeg magter det næste ikke, altså!” 
 
Mia er pænt plagende og meget insisterende. Det er vigtigt, at få mig med til den barnedåb. Hendes nevø 
skal døbes, men situationen er, at hendes bror og svigerinde er gået fra hinanden, og hun er inviteret alene. 
Det gør situationen lidt mere prekær, så hun har grundigt overvejet, om hun skal tage med eller ej.  Hun er 
dog blevet tilbudt, at hun kan tage en veninde med, og jeg er den heldige kartoffel.  
Dåbsfesten skal holdes på en campingplads i Rågeleje, så vi har en længere rejse både ud og hjem med bus 
og tog. Heldigvis kan vi overnatte, i et af de store familietelte, men det er sgu ikke lysten der driver værket.  
 
”Please please, kom nu Charlotte. Red mig nu!”   
 
Plageriet vil ikke stoppe før jeg siger ja, så hun får mig selvfølgelig overtalt… som altid!  
 
”Okay så! Jeg tager med, men fuck du skylder big time.” 
  
Jeg kan nærmest fornemme hende hoppe og klappe over mit svar. Hun er jo trods alt min bedste veninde, 
så jeg kan ikke sige nej.  
 
Jeg har det ikke helt fedt med fester, hvor jeg ikke kender nogen. Jeg har da mødt Susanne et par gange, 
men kun lige kort og et ”hej”. Jeg mener også at kunne mindes, jeg så hendes bror Hans til en fest engang. 
Jeg er helt på bar bund her, og det er ikke fedt. Men engang imellem skal man udfordre sine begrænsninger 
og kaste sig ud i mulighederne. Ud af komfortzonen. Her er muligheden for at feste, gratis mad og drikke og 
sikkert en masse søde mennesker og godt selskab. Måske kan der scores en enkelt lækker fyr, hvem ved?!  
 
Vejret var vidunderligt. Solen skinnede smukt på kirken og gæsterne. Der var godt fyldt i kirken. Heldigvis er 
det lørdag, så der er ingen højmesse, nadver og prædiker. Bare almindelig dåbscermoni, med hvad dertil 
hører. Mia skal stå fadder, så hun står oppe ved døbefonden og stråler som en sol. Faster Mia i sin 
gennemsigtige sommerkjole. Solens stråler falder flot ind ad kirkevinduerne, lige gennem hendes kjole. Jeg 
smiler lidt for mig selv, for hun har ingen anelse om, hvor meget hun ligner en gudinde, som hun står der. 
Mændene i kirken, må have lagt mærke til det. Det er ganske speciel og sexet visuel oplevelse. Alle 
gæsterne kan se det, bare ikke hende selv. Men hendes figur er så smuk, så hun ser stang godt ud. Der er 
lidt engel over hende, i det smukke solskin.  
 
Ved siden af hende, står Susannes bror Hans. Han skal også stå fadder. Jeg genkender ham hurtigt. Vi har 
mødt hinanden til en fest, engang for lang tid siden, men talte ikke med ham eller noget. Han havde sin 
kæreste med den gang, så jeg holdt mig på afstand og havde koncentreret mig om de singlefyre der var 



tilstede. Jeg genkender ham på skægget. Intet har forandret sig siden sidst, andet end lidt friske lyse striber, 
i det korte nyklippede leverpostejsfarvede hår. Han har nogle utrolig frække og forførende lyseblå øjne. På 
et tidspunkt fanger jeg hans blik gennem de mange kirkegæster, og han lyser fuldstændig op i et kæmpe 
smil, da han får øje på mig. Okay! Hvad sker der lige her? Er det mig han smiler til? Jeg kommer lidt i tvivl, 
men han smiler længe, og kigger direkte på mig. Det suger i min mave og følelsen af 1000 sommerfugle der 
blafrer rundt derinde, bliver afløst af et nervøs rødmen i mine kinder. Længere oppe foran i kirken, er der 
en lyshåret kvinde, der vender sig om og kigger søgende ned mellem gæsterne. Det er tydeligt, at hun er 
lidt forvirret og ikke ved hvem hun skal kigge på. Jeg kender hende ikke, har ikke set hende før. Hun vender 
sig om igen. Jeg sidder dybt begravet i min salmebog, for ikke at vække flere frække smil frem hos 
mandfolkene i Guds hus. Gad vide om det er hans kæreste? Jeg vil jo helst ikke lave ballade, og slet ikke i 
kirken. Det er i hvert fald tydeligt, at hun så hans pludselige smil tværs igennem kirken, og det er ikke til 
hende man smiler. Det er til mig. 
 
Da ceremonien er færdig, er vi så heldige at få et lift til campingpladsen. Det er en lang tur fra Brønshøj til 
Rågeleje, men skide sjov. Det er en af Susannes venner. Frisk fyr på 27 år, Michael. Han fortæller vittigheder 
hele vejen, og vi skral griner. Høj musik og speederen i bund, på hans top tunede kongeblå Nissan Skyline 
med tonede ruder og sportsudstødning. En rigtig kussemagnet. Mia og jeg føler os lidt fjantede. Vi er trods 
alt kun 23 år begge to, så det er jo helt vildt sejt, at sidde i bilen med en lækker lidt ældre fyr som Michael. 
Han hygger sig også med os to friske trunter. Fører sig frem som en verdensmand. Vi er i godt selskab, uden 
tvivl. Han er single, og det er tydeligt, at Mia har et godt øje til ham. Hun er så nem at læse, når hun flirter. 
Men hvad fanden, hun er single, han er single. Hvorfor ikke? Det er i den grad også gensidigt. Han smører i 
hvert fald tykt på. 
  



2. 
 
 

Der er pyntet flot op med blå balloner, flag og dåbspynt på det halve af campingpladsen. Festteltet er rejst, 
og en vidunderlig duft af grillet pattegris, fylder hele pladsen. Susanne smiler over hele hovedet, da hun 
glad tager imod gæsterne. Jeg får et kæmpe kram. 
  
"Dejligt at du kunne komme, Charlotte. Jeg har redt op til jer piger ovre i gæsteteltet. I kan bare smide jeres 
tasker derover. Der er både dyner og puder til jer."  
 
Hun peger over på teltet, så vi kan se, hvor vi skal gå hen. Jeg er positivt overrasket. Vildt hyggeligt. Næsten 
som en lille lejlighed, med inddelte rum. Køkken, entré, dagligstue og 3 værelser. Det ene værelse er vores. 
Susanne har slået to gæstesenge op til os. Lækkert, jeg hader luftmadrasser. Teltet ligger 150 meter fra 
toilethuset, så der er ikke så langt, når vi skal på toilettet og i bad. Jeg er ikke så god til det primitive, men 
150 meter kan jeg godt overleve. Vi smider vores tasker, og går tilbage til festteltet. 
  
Synet der møder os er overvældende. Du godeste en bar. Der mangler ikke noget som helst. Susanne er da i 
den grad, gået fuld badulje og all in. Det er vist mere en drukfest, end en barnedåb. Shots, sprut, øl, vin og 
hvad ved jeg. Mia og jeg kigger på hinanden. 
 
"Det bliver en våd omgang skatter. Er du ikke glad for, at du alligevel tog med?"  
 
Mia blinker til mig, og tager mig i hånden. 
 
"Kom, så skal jeg præsenterer dig for de gæster jeg kender." 
 
Thats my girl. Hun ved bare, at jeg hader store selskaber og bliver utryg ved mange mennesker jeg ikke 
kender. I just love her. Mia holder godt fast i mig, og fører mig rundt i teltet. Jeg får hilst på så mange 
mennesker, hvis navne jeg næppe kan huske. Men det er lige meget, jeg bliver mere tryg, og det er dejligt 
at kunne slappe af igen. Den eneste jeg ikke kan få øje på, er Hans. Han er nok ikke kommet endnu. 
Endelig kommer vi til baren. Tørsten er for alvor sat ind. Der skal skylles ned. Nu. Mia snupper to vinglas og 
en flaske rosé. Bare maden snart er klar, min mave rumler og jeg har ikke fået det vilde at spise til 
morgenmad. Hvis vi skal starte kl. 11 med rosé, måtte der mad til også. Der står lidt sandwich på et fad, så 
jeg snupper en håndfuld til os. 
   
"Kom her over piger, der er to ledige pladser hos mig." 
 
Michael stemme runger højt gennem hele teltet. I det fjerneste hjørne, sidder han ved et bord med et par 
fyre vi ikke kender. Han vinker med hånden og signalerer til os, at vi skal komme over. 
 
"Jeg har spærret to pladser til de skønne unge damer. Kom her over." 
 
Okay, lidt pinligt. Alle gæsterne vender sig om og kigger på os. Mia ryster på hovedet. Der skal mere til at 
ryste hende af pinden. Med glas og flaske i hænderne, traver hun tværs gennem teltet med mig og 
sandwich halsende efter. Det er jo Michael der kalder på hende, så selvfølgelig skal vi derover og sidde.  
Festen skal starte et sted, så hvorfor ikke hos Michael og hans venner. 
 
Det er super selskab. Tiden flyver afsted. Drinksene ryger ned en efter en. Mia har allerede en lille 
halvbrandert på, men hun er stadigvæk klar i hovedet. Der bliver flirtet godt og grundigt med Michael. Hun 



har skruet godt med charme på, og de sidder nærmest på skødet af hinanden. Dejligt at se hende glad og i 
godt humør. 
Da hun opdager, at jeg sidder og studerer hende, og smiler sødt i mine egne tanker, sender hun mig et 
fingerkys og mimer "tak", med de der taknemlige øjne, hun er så godt til. Hun får et fingerkys tilbage. 
Mit glas er tomt og trænger til en opfyldning. Jeg har lyst til noget andet end rosé, så jeg samler mig mod og 
overvejer at besøge baren på egne ben. Idet jeg skal til at rejse mig, er der nogen der lægger en hånd på 
min skulder. Jeg vender mig om for at se, hvem det er. Det er Hans. Jeg bliver helt befippet og kommer til at 
vælte et par tomme ølflasker på bordet. Jeg har slet ikke set ham komme over. Jeg har slet ikke set ham 
komme overhovedet. Han har ikke været her hele eftermiddagen.  
 
"Hvad vil du have at drikke smukke?" 
 
Hans stemme er som blød smør, og jeg kan mærke blodet stige op i mine kinder. Hvorfor reagerer jeg 
sådan? Jeg kender jo ikke manden for pokker. Hans berøring får hele min krop til at reagerer helt sindssygt. 
Det er som om jeg har uld i munden. Mit talecenter er gået i stå, og sender ikke ord ud i min mund. Ordene 
vil ikke komme ud. Hvad vil jeg have at drikke? Han spørger bare pænt, hvad jeg vil have at drikke. Så svar 
dog manden. Hvor svært kan det være? Jeg kigger op og ind i hans, helt igennem, fantastiske blå øjne. Han 
smiler fra det ene øre til det andet. 
 
"Jeg finder på noget, gå ingen steder, jeg er straks tilbage." 
 
"Øh, tak. Okay." 
 
Endelige reagerer min hjerne og sender besked til mit talecenter. Jeg har lige været på pause i 30 sekunder. 
Pinligt. Jeg skynder mig at samle de væltede flasker op, retter på min kjole og kigger nervøst rundt. Hele 
bordet sidder og stirrede på mig med spørgende blikke.  
 
"Hvad så hotte Charlotte. Er du tilbage fra Mars?" 
 
Michael griner og de andre smiler sympatisk med medlidenhed. Mia kigger på mig med spørgende øjne. 
Som i "hvad fanden sker der lige der skatter". Ja, hvad fanden skete der lige der? Jeg skuler tilbage med 
"hold kæft øjne". Heldigvis fatter hun det. At tale uden at sige noget, det er vi rigtig gode til. En veninde-
ting tror jeg. Puha. Dyb indånding. Charlotte er tilbage. Selvom jeg har fået lidt indenbords, er jeg rimelig 
klar i pæren, så bare kom an Hans. Der går ikke længe, før han står ved min side igen, med et glas vin, et 
gajolshot, en øl og en gin og tonic. Pænt anrettet på en lille bakke.  
 
"Jeg vidste jo ikke lige, hvad du havde lyst til, så jeg lavede lidt forskelligt til os. Jeg er vist lidt bagud, så jeg 
må hellere komme i gang, hvis jeg skal nå at indhente jer." 
 
"Ja for satan gamle dreng. Skåååål."  
 
Råber en af fyrene ved bordet, som allerede var godt fuld. 
 
Hans sætter sig ned og skåler med de andre. Han kender jo de fleste i selskabet, så han har ikke brug for 
nærmere introduktion.  
Jeg er godt nervøs. Hans nærvær har sådan en mærkelig virkning på mit ageren og gøren. Min krop går 
fuldstændig i stå. Den virkede bare ikke. Overhovedet. JA, han er lækker. JA, han må gerne spise popcorn i 
min seng. JA, jeg har lyst til at snave ham i gulvet, lige her og lige nu. Men helt ærligt. Hvorfor gå sådan i 
stå? Det har jeg aldrig oplevet før. Heller ikke Mia. Hun sidder i smug og observerede mig. Jeg kan 



fornemme hendes iagttagende øjne, fra den anden side af bordet. Jeg må altså tage mig lidt sammen. Sige 
et eller andet til ham. Kom nu Charlotte. Vågn op! 
 
"Hvor har du været henne siden vi forlod kirken?" 
 
Det ryger bare ud af munden på mig. Hvad rager det i grunden mig? Endelig siger jeg noget, og så kommer 
der kun mundlort ud af hovedet på mig. Typisk mig. Jeg har lyst til at sparke mig selv over benet. Nu ved 
han jo ganske enkelt, at jeg har søgt efter ham. Bemærket at han ikke har været her. Manglet ham i 
selskabet. Det går så også lige op for mig selv. Det der vidunderlige smil i kirken, må have sat noget i gang i 
Charlottepigen. Jeg har ønsket hans selskab hele eftermiddagen. Pludselig bliver vi afbrudt af Susanne. 
 
"Undskyld. Må jeg få jeres opmærksomhed. Jeg vil bare sige, rigtig hjertelig velkommen. Det glæder mig at 
se så mange i dag. Jeg håber vi får en helt igennem fantastisk fest. Jeg håber I er sultne, for nu er der mad!" 
  
Der lyder et brøl fra gæsterne gennem hele teltet. Jublen og råben. Der er vist andre end mig, der er sulten.  
 
"Grisen er færdig, kom ud og få noget at spise." 
 
Susannes stemme er kærkommen.  
 
"Åh, jeg er så sulten."  
 
Får jeg alligevel fremstammet, eller tænker jeg højt? Hans kigger på mig, smiler, rejser sig og tager forsigtigt 
min hånd. 
 
"Kom, jeg kender en smutvej til buffeten. Vi kan jo ikke have, at du går hen og dør af sult, smukke." 
 
Som en robot, flyver jeg hurtigt op af stolen og går med ham. Svævende en halv meter over jorden. 
Energien mellem vores hænder skaber magi i hele teltet. Han zig zagger gennem gæsterne, der så småt er 
ved at komme på benene, for at finde vej til maden. Den har også duftet så skønt, lige siden vi ankom lige 
før frokosttid. Hans løfter teltduen i siden, og vi smutter ud i solen. Foran os, viser der sig, den mest 
overdådige buffet jeg længe har set. Nøj, hvor ser det top lækkert ud. Lige til en mavepine. 
 
"Fræk smutvej, ik?" 
 
Han kiggede lidt drenget på mig, afventede min anerkendelse. Lidt af en scorereplik, men pyt, jeg er 
allerede faldet for den. Fuck, hvor er han forførende. Han vil så meget have lidt Charlotte. Uden tvivl. Vi står 
lidt tid og kigger på hinanden, som om vi begge venter på noget. Skal jeg kysse ham? Er det det han venter 
på? Er det for tidligt? Skal jeg vente lidt? Jeg har lyst, men dropper tanken. Jeg vælger at vente. Jeg slipper 
hans hånd, og fører forsigtigt min arm omkring hans hofte, og trykker ham anerkendende ind til mig. 
 
"Den frækkeste smutvej jeg nogen side har set. Kender du flere af dem?" 
 
Hans griner fjoget, virker lidt forlegen og får fremstammet et "måske". Endelig fik jeg sagt noget med lidt 
humor, hvor han blev mundlam. Isen er brudt, og kysset må vente til senere. Vi skal have noget at spise, og 
vi er nummer et i køen, takket være Hans og hans specielle navigationsevner. Gad vide, hvad han ellers har 
af specielle evner. 
 
Pattegrisen smager vidunderligt. Jeg kører det ucharmerende ind. Min mave skal tilfredsstilles, og jeg får 
selvfølgelig spist lidt for meget. Mens vi sidder og spiser, kommer samtalen i gang mellem os. Hans var 



blevet forsinket, fordi han skulle køre sin veninde hjem. Hun ville ikke med til festen af en eller anden årsag. 
De var blevet uvenner udenfor kirken. De har åbenbart længe haft problemer med at få forholdet til at 
fungerer. Midt i skænderiet udenfor kirken, havde hans veninde pludselig sagt, at hun heller ikke havde lyst 
til at være sammen med ham og hans familie. Hun var ligeglad med dem, deres lortebarnedåb og ham. 
Derfor havde han kørt hende hjem, lidt for venligt hvis jeg skulle sige min mening, men han er åbenbart 
bare venlig af natur. Han virker lidt trist over det, men det er signal til, at nu skal han videre i livet, sagde 
han. Hans går i stå midt i en sætning, og kigger mig dybt i øjnene. Der er en kort pause, før han taler igen. 
Han ser lidt betænksom ud, som om han tager tilløb til noget han gerne vil sige til mig.  
 
"Charlotte. Da jeg så dig blandt de mange ansigter i kirken, blev jeg så glad indvendigt. Jeg anede ikke, at du 
skulle med Mia. Det var en dejlig overraskelse. Jeg fik helt sommerfugle i maven. Det er lang tid siden jeg 
sidst har haft den følelse. Håber ikke jeg skræmmer dig Charlotte, men du smilede så dejligt tilbage til mig. 
Jeg har tænkt på dig, lige siden vi var til fest sammen for et års tid siden. Kan du huske det? Jeg havde min 
kæreste med, men jeg kiggede på dig hele aftenen. Du var så smuk i den røde stropløse kjole og det lange 
mørke hår, der faldt blødt ud over dine skuldre. Du dansede så sexet. Jeg havde helt lyst til at forsvinde 
med dig i en sjæler." 
 
Jeg sad med åben mund og lyttede i chok. Gået i stå igen. Jeg anede ikke hvad jeg skulle sige. Der gik lidt, 
for jeg fik fundet talegaverne frem igen.  
 
"Havde du kigget på mig hele aftenen dengang? Det havde jeg slet ikke lagt mærke til. Hans for fanden." 
  
Jeg havde holdt mig væk, fordi, han havde kæreste med. Man jager jo ikke fyre i forhold, når der er 
singlefyre på radaren. Jeg havde jo lagt mærke til ham, men nok tænkt, at han var udenfor rækkevidde. 
 
"Den sjæler må vi forsvinde i senere, hvis du har lyst." 
 
Sådan Charlotte, du kan jo godt. Jeg klapper mig selv på skulderen, i mine tanker selvfølgelig, og smiler 
frækt til ham. Det ser ud til, at det alligevel går hen og bliver en interessant aften, trods alt. Hans smiler 
forsigtigt tilbage til mig, og samtalen stopper. Der er noget at tænke over. 
 
"Halloooo! Skååååål for den da. Har I tid for pokker!" 
 
Mia sidder på skødet af Michael og råber til os med sin irriterende fuldetosse stemme, for at få lidt 
opmærksomhed. Det fik hun i den grad. Vi skåler med bordet, skåler med selskabet og skåler med 
hinanden. Musikken går i gang, og festen er på vej ind i 3. fase. Druk, dans og larmende fulderikker. Stakkels 
campinggæster. Der er gang i festteltet. Heldigvis er mange fra pladsen stødt til, så de fester med. Bordene 
bliver rykket lidt sammen, så der var plads til dans. Susanne havde fået leveret en jukebox med masser af 
fed musik. Genial idé. Noget for enhver smag. Det er lidt svært at tale, musikken er temmelig høj. Men det 
er nu også hyggeligt, bare at sidde og kigge på de fulde festende tosser. Jeg fornemmer, at Hans forsigtigt 
lægger sin hånd på mit lår. Smilende kigger jeg på ham, og lægger min hånd ovenpå hans. Varmen fra hans 
store håndflade går lige direkte i mit underliv. Det forsigtige klem om mit lår, giver så meget lyst til mere. 
Min mave er stadigvæk godt oppustet og fyldt med mad. Jeg trænger til at stå op og bevæge mig lidt. Jeg 
kigger på Hans. Indbyder ham med frækt blik, og nikker med hovedet ud mod dansegulvet. 
 
"Skal vi danse?" 
 
Han nikker og rejser sig op. Tager min hånd, hjælper mig op og skubber mig ind foran sig. Han lægger sine 
hænder på min hofter, og fører mig ud til dansegulvet. Mit hjerte springer et slag over og jeg skal virkelig 
fokusere for ikke at dejse om, midt på dansegulvet. Hold kæft hvor han bare har mig. Georg Michael og 



"Father Figure" brøler ud af jukeboxen. Perfekt. Det er sjælertid. Timingen passer perfekt. Jeg vender mig 
om, og nærmest smelter ind i hans arme. Varmen fra hans brystkasse, spreder sig i hele kroppen. Han er et 
helt hoved højere end mig. Mit hjerte banker med dobbelttakt, og inden jeg ser mig om, stod jeg på tær og 
min mund søger hans. Jeg bliver budt velkommen, af en varm, våd og kåd tunge. Hans trykker mig ind til 
sig, som om han aldrig vil give slip igen. Vi er så tætte. Bliver et. Gynger frem og tilbage i takt til musikken... 
og vold snaver. Vi æder hinanden grådigt, men stadig sensuelt, som om tiden er knap. Vi bliver begge helt 
forpustet, men vil ikke slippe hinanden. Vi forsvinder ind i hinanden. Vores tunger danser som slanger viklet 
ind i hinanden. Blodet pumper voldsomt rundt i kroppen, og det suser for ørerne. Hans fører sine hænder 
ned over min lænd, op og ned af min ryg og ned til min røv. Han har et fast greb om begge baller, og han 
klemmer til. Pludselig løfter han mig op på sine hofter. Jeg slynger mine ben omkring ham. Vores tunger er 
stadig forbundet i et vådt kys. George Michael fortsætter med at forføre os, skabe stemning og sexlyst. 
Sexlysten er ikke til at tage fejl af, vi er der begge to. Fyldt med begær, der bare venter på at blive sluppet 
løs. Jeg kan mærke hans rejsning gennem hans bukser og min tynde sommerkjole. Hans slipper min mund, 
kigger på mig og hviskede tæt på mit øre. 
 
"Vi skal ikke være her. Skal vi ikke gå en tur? Væk herfra?" 
 
Jeg nikker med vilde øjne. Vi skal bare så meget væk. Jeg vil have ham. Så hurtigt som muligt.  
Søgende kigger jeg gennem teltet, for at få øjenkontakt med Mia. Hun sidder med munden fuld af Michael. 
Jeg dropper det. Hun er ikke til at få kontakt til alligevel.  
Hans sætter kurs ud af teltet, med mig hængende på hofterne. Da vi kommer ud af teltet, sætter han mig 
ned, tager min hånd og går hen mod gæsteteltet. Skal vi i gæsteteltet? Hvad er hans plan? 
 
"Hvad skal vi her Hans? Skal vi ikke ud og gå?"  
 
"Du skal lige have en jakke eller trøje på, det er lidt småkoldt efterhånden. Solen er gået ned og du skal ikke 
fryse. Vi går en tur i skoven oppe bag ved campingpladsen. Eller måske stranden. Det må du bestemme 
smukke." 
 
"Nåå, okay. Blev lige skuffet et kort øjeblik. 20 meter til gæsteteltet, er jo ikke "ud og gå"." 
 
Hans ryster smilende på hovedet, og hiver mig ind i teltet. Han kysser mig forsigtigt på hånden, og jeg 
finder min vindjakke frem fra tasken og tager den på. 
 
"Så! Klar til gåtur. Tror jeg vælger skoven." 
 
"Jamen, så tager vi skoven. Jeg skal lige hente min jakke og et termotæppe til os, i mit telt. Kom!" 
 
Hans tager min hånd, og vi går over i hans telt, der ligger to telte fra mit. Jeg er slet ikke klar over, at han 
også bor på campingpladsen. Jeg bliver egentlig lidt overrasket over det. Det er vist meget tydeligt at læse i 
mit ansigt. Men hvorfor ikke? Sådan noget er jo en familieting, noget man er vokset op med. Fastliggere bor 
på campingpladsen hele sommeren. Det viser indretningen i teltene jo også tydeligt. Hvad er mere 
hyggeligt, end når hele familien ligger side om side hele sommeren? 
Efter et hurtigt besøg i hans telt, er vi godt på vej mod skoven. Skoven ligger ca. 1 km bag ved 
campingpladsen, og stranden 500 meter den anden vej. Det er optimale forhold for en trofast campist. 
Hånd i hånd lunter vi afsted over campingpladsen. Lige et smut forbi toilettet, nu vi alligevel er der.  
  



3. 
 
 

Hvis man kniber øjnene sammen, kan man kan ane silhuetten af skoven i det fjerne. Det er ikke helt mørkt 
endnu, solen er næsten lige gået ned, så jeg kan nemt se, hvor vi skal hen. Der er en lille sti der fører op til 
skoven. Vi småsnakker på vejen om løst og fast. Mia er et af de emner vi kommer omkring. Susanne og 
familieforholdene der førte det hele sammen. Ind i mellem stopper vi og kysser hinanden lidenskabeligt. Vi 
er overalt på hinanden. Kan næste ikke vente til vi når skoven. Vi har så meget begær der skal forløses.  
 
"Kom, vi er der snart. Jeg kender et hyggeligt lille sted, hvor der er en shelter og en bålplads." 
 
Det lyser ud af øjnene på Hans, han har haft lyst til det her sted længe. Gad vide, om hans ex kæreste ikke 
har haft lyst til at hygge med ham herude i skoven. Når jeg tænker nærmere over det, har jeg egentlig ikke 
lyst til at vide det, så jeg holder det for mig selv. Ikke fordi jeg er ekshibitionist, men det er da frækt at 
knalde i det fri. Jeg ryster tanken væk. Går bare med. Nærmest løber. Det gør vi begge, da vi kan se 
shelteren gennem træerne. Vi lander hurtigt på den hyggelige plet, midt i skoven. Der er stadig gløder i 
bålet. Nogen har været her for nylig. Godt de er smuttet, så vi kan få det for os selv.  
 
"Her, tag tæppet og læg det ind i shelteren, så får jeg lige gang i bålet igen. Der er lidt gløder, så det tager 
kun et splitsekund, så er jeg hos dig." 
 
Jeg tager tæppet og breder det ud på træplankerne. Tæppet er dejligt tykt og varmt. Man ligger ikke for 
hårdt på det. Det varmer også lidt. Jeg sætter mig til rette, og kigger på, at Hans få gang i bålet. Vildt 
hyggeligt. Skov og bål. Man kan høre træerne tale sammen, i den stille vind over os. Lyden af havet i det 
fjerne er også tydeligt. Jeg nyder stilheden og naturens lyde. Sidder med lukkede øjne og suger alt omkring 
ind i sjælen. Nervøsiteten er væk. Jeg er mig selv igen. Der er næsten helt stille, kun lyden af skoven og 
havet i det fjerne. Da jeg åbner øjnene, står Hans og kigger på mig. Hvor længe har han mon stået der?  
 
"Hvor er du smuk Charlotte, ved du det? Gude smuk. Hvad siger du til, at jeg kommer og tager den der 
sommerkjole af dig? Jeg bliver nødt til at se dig nøgen, det har jeg drømt om så mange gange. Bare så du 
ved det. Du har været hos mig i mine drømme, så mange gange. Jeg har ikke kunnet slippe dig fra mine 
tanker eller drømme." 
 
Langsomt kommer Hans mig i møde. Han kravler ind i shelteren, hvor jeg sidder og smiler lidt forlegent. 
Komplimenter. Jeg er ikke så god til komplimenter. Han har drømt om mig! Hvorfor har han ikke kontaktet 
mig? Hvorfor har han ventet så længe? Sikkert pga. indviklede kæresteforhold. Drømme er der ingen der 
kan tage fra en. Dem kan man have for sig selv. Godt han har drømt om mig så.  
 
Han sætter sig på knæ foran mig, med sine hænder på mine sandaler. Han tager dem forsigtigt af. Hans 
hænder kører langsomt op ad mine skinneben, over mine knæ, op ad mine lår til mine hofter. Han tager fat 
i min jakke, og får den trukket af mig. Jeg nyder måden han klæder mig af på. Kysser mig langsomt, 
sensuelt, forførende og frækt. Hans tunge bevæger sig langsomt ned ad min hals til mit kraveben. Han 
kysser min brystkasse og stopper. Forsigtigt stryger han mig kærligt hen over læberne, og sans hænder 
bevæger sig fra mit ansigt og langsomt ned over mine bryster. Jeg har ikke nogen BH på, og mine 
brystvorter står hårde, som to små sten. Hans fingre strejfer dem blidt, nusser dem lidt og klemmer 
forsigtigt. Et langt dybt støn bryder stilheden. Lyden kom fra mig. Jeg bliver selv lidt overrasket. Han 
reagerer på mit støn, og smiler kærligt. Vores øjne slipper ikke hinanden. Vi drukner i hinandens begær. 
Hans hænder bevæger sig ned til min kjole, som han trækker op og over mit hoved. Kun iført trusser, 
skriger min krop desperat efter ham. Jeg kan mærke safterne flyde i mit skød, jeg er våd og klar til ham. 
Men han gør sig meget umage, koncentrer sig om grundigt forspil, så jeg bliver nødt til at tøjle mig selv lidt 



endnu. Han folder sin jakke sammen til en hovedpude og fører mig langsomt ned at ligge på tæppet. Da jeg 
forsigtigt forsøger at hjælpe ham af med skjorten, griber han efter min hånd, og ryster legende på hovedet. 
Øv! Jeg vil også se ham uden tøj på. Det får jeg så ikke lov til... endnu. Han bestemmer. Det tænder mig. Det 
er frækt. Hans kys er over hele min krop. Kysser, slikker og kærtegner mine bryster, mave, hofter, lår helt 
ned til mine fødder og tær. Han bider blidt i mine trædepuder under tæerne. Det kilder dejligt gennem hele 
kroppen. Jeg anede ikke, at det var så ophidsende at blive bidt i tæerne. Bare blidt og så kys op ad foden. 
Mit hjerte hamrer derudaf. Langsomme kys op ad indersiden på mine lår, og blidt skubber han, så mine ben 
spreder sig. Han vil have adgang til mit allerhelligste. Han skal være velkommen, for hun er så klar til ham. 
Langsomt skubber han min g-streng til siden, og med tommelfingeren masserer han mine våde safter op til 
min, meget tændte og hævede klitoris med forsigtige cirkelbevægelser. Det her har han styr på, det har han 
prøvet mange gange. Hold kæft han kan lege med fisse. På den fede måde. Godt jeg barberede mig i 
morges! Hvis han forstætter kommer jeg før jeg vil. Ikke så hurtigt. Det skal nydes. Et højt suk lyder i 
skovens stilhed. 
 
"Åh, jeg må smage på dig smukke. Du er så fræk, lækker våd og lyserød. Jeg kan ikke vente længere." 
 
Hurtigere end jeg kan nå at tænke, snuppede han mig i en mundfuld. Som en sugemalle støvsuger han mine 
skamlæber og klit med hele munden. Jeg kan ikke ligge stille. Jeg vrider mig voldsomt af nydelse, men han 
holder mig fast med armene rundt om mine lår. Mine nervetråde er så tændte og følsomme, at han kun når 
fem omgange med sin dejlige tungespids, før jeg ryster og skælver af orgasme. Han bliver ved og ved og 
ved. Til sidst må jeg tigge ham om at stoppe. Det er ikke til at holde ud, så gennemført er det. Det bedste 
lickjob til dato. Vores hungrende øjne mødes, og i bålets flammer, kan jeg se hans øjne lyne af vildskab og 
begær. Han er nærmest forvandlet til en djævel. Jeg må have en enorm virkning på ham. Det er tydeligt, at 
det er min tilstedeværelse der gør, at han gløder som fanden selv. Bålets flammer er også lidt med til at 
gøre oplevelsen mere dramatisk og dyrisk, men ophidsende er det i hvert fald. Hans kravler op på knæ, 
kigger vildt på mig. Mens han hiver sin skjorte af, glider mine øjne ned af hans nøgne overkrop. Fuck en 
overkrop. Langsomt åbner han sin knap og lynlås i bukserne, den tikkende lyd fra lynlåsen, giver genlyd i 
skoven. Jeg suger til mig, og da han slipper den mest lækre pik ud i det fri, kan jeg ikke holde mig tilbage 
længere. Jeg koger, syder og bobler af lyst og begær. 
  
"Knep mig! NU!" 
 
Det ryger ud af munden på mig. Mit indre dyr er vækket til live, og det vil have ham nu. Ikke mere leg, ikke 
mere forspil. Pik! Vilddyret Charlotte vil have pik. Nu. Mine fødder griber om hans hofter, og trækker ham 
ned over mig. Jeg skubber mit underliv op, for at møde ham i fælles fusion. Han møder mig og glider ind i ét 
ryk. Hele min krop spænder op omkring ham. Låser ham fast i mit indre. Den fantastiske følelse er noget af 
det bedste. Følelsen, når en mand trænger ind i en første gang. Det er helt specielt. Det er her man rigtigt 
fornemmer, at man hører sammen som mand og kvinde. At det her er vi skabt til. Med mine hænder på 
hans sexede overarme, mine ben omkring ham og stønnende højlydt, pumper han som skal han kneppe et 
maraton. Hans store hårde pik, gennemborer mig helt ind i mit indre. Jeg kan mærke ham så dybt. Aldrig 
havde en fyr været så dybt i mig. Han ejer mig, helt ind i mit indre. Pludselig med en snuptag, sidder han op, 
og jeg sidder overskrævs på ham. Med hans hænder under mine baller, skubber han mig op og hjælper til, 
mens jeg ridder ham hårdt. Han kommer endnu dybere ind. Er det virkelig muligt? Er jeg så dyb? Uden tvivl 
det mest sexede, jeg nogen sinde har oplevet. Mest dejlige. Mest ophidsende. Mest frække. Mest lækre 
sex. Ever. Han er lækker. Vi er lækre. Livet er lækkert.  
Med mine arme godt slynget rundt om hans nakke, min tunge om hans og i gang med min vildeste ridetur, 
arbejder der sig den mest intense orgasme op i min krop. Det hele trækker sig sammen. Min krop er klar til 
endnu engang at give slip. Hans er også ved at nå klimaks. Jeg kan mærke det på ham. Hans pik er så hård 
og stor, at jeg næsten ikke kan rumme ham længere. 
 



"Fuck, hvor er du stram. Fuck, hvor er du vidunderlig. Åh for helvede, jeg kommer! Jeg kommer!”   
 

Han stønner frækt og højlydt, nærmest chanter ordene, med hele skoven som vidne. Omklamrende i 

hinandens arme, rider jeg alt ud af ham. Vi ryster og skælver i takt. Vores kroppe er i synkront ekstage. 

Hans varme sæd sprøjter i floder op i mig. Jeg kan mærke, at det bare bliver ved og ved og ved. Fylder mig 

så dejligt og varmt. Jeg rider langsommere og langsommere, lige til jeg kan mærke, at han slapper af, og 

vores blandede safter begyndte at løbe ud af mig. Vi er begravet i hinanden. Omslynget. Sidder bare stille, 

finder vores normale åndedræt og vores puls falder stille og roligt ned. Hans gemmer sit ansigt under min 

hage indtil min hals. Han kysser min hals og skulder. Kærtegner min ryg. Krammer mig. Møder mine øjne og 

kigger på mig. Tårerne løber stille ned af hans kinder. Hans øjne er våde og fyldt med følelser og 

taknemlighed. Snøftende tager han tilløb til at sige noget til mig, men han har svært ved at få ordene ud. 

"Tak smukke. Tak fordi du er her i dag. Du er min største drøm, nogensinde. Største." 

Jeg er helt paf, anede ikke hvad jeg skal sige. Det er meget overvældende. Jeg bliver lidt overrasket over 
hans reaktion. Han ser så sårbar ud. Bare tanken om, at jeg egentlig slet ikke gad at tage med i første 
omgang. Jeg er glad for at jeg tog med. Glad for, at jeg lod mig overtale af Mia. Glad for at Hans smilede til 
mig i kirken. Glad. Bare glad.  
Forsigtigt tørrer jeg en tåre væk fra hans kind. Kysser ham på kinden, kysser ham på munden. Stryger min 
hånd ned ad hans ansigt og kind. Kysser ham igen. Kigger omsorgsfuldt på ham. Langsomt rejser jeg mig fra 
hans skød, og rækker ham hånden som signal til, at han skal rejse sig. 
 
"Kom. Lad os lægge os ned og putte på tæppet." 
 
Hans snøfter og tørrer øjnene. Smiler svagt, og lidt usikkert. Han er vist også selv lidt overrasket over sin 
reaktion. Det virker som en forløsning af indelukkede følelser, der endelig kom til ud. Følelser han længe 
har gået og gemt, dybt inde. Han griber ud efter sin skjorte, og tørrede sit fantastiske udstyr. Bagefter 
kommer han over til mig, og lægger skjorten mellem mine ben. Vi lægger os i ske på tæppet, putter ind til 
hinanden og trækker tæppet over os. Det kan lige nå rundt os. Bålet brænder stadigvæk med sine orange, 
hvide og lysende flammer. Lyden af knitrende ild er utrolig beroligende. Hans er faldet til ro, med næsen 
dybt begravet i mit hår. Hans kropsvarme breder sig beroligende på hele min ryg. Han brummer 
tilfredsstillende med hånden om mit ene bryst. Lyden af hans åndedræt ved mit øre, får også mig til at falde 
til ro. Der går ikke længe, før vi begge falder i søvn. Svøbt ind i hinanden. Midt i skoven. Lyden af knitrende 
brise i træerne og havets sus i det fjerne. Væk fra fest og fulde mennesker. 
  



4. 
 
 
"Smukke? Charlotte?" 
 
Jeg vågner af et blidt kys på min kind og forsigtige kærtegn på mit maveskind.  
 
” Hey. Hvor længe har vi sovet? Hvad er klokken?”  
 
”Jeg tror den er omkring 01.” 
 
Det er stadigvæk mørkt, så det er vel midt om natten. Jeg har ingen tidsfornemmelse overhovedet. Jeg 
strækker mig og vender mig om på ryggen. Hans smiler til mig. Jeg er død tørstig. Helt tør i munden. Det er 
koldt og småfryser lidt. Vi ligger stadigvæk nøgne under tæppet. Hans skjorte ligger stadigvæk mellem mine 
ben. Følelsen af lækker sex, hænger stadigvæk i min krop. Mine lårmuskler er ømme og trætte. Jeg har 
egentlig mest lyst til at sove videre lige her. 
 
"Uanset hvor meget du mest lyst til at blive liggende her, så skal vi tilbage. Kom, lad os tage tøj på, og gå 
hjem til mit varme telt. Vi sover varmere og blødere der." 
 
Hans løfter forsigtig tæppet til siden, så vi kan komme fri af hinanden. Tanken om et varmt telt, med en 
dejlig dyne, er nu heller ikke helt forkert. Jeg er nem at overtale, så vi samler vores tøj sammen, der ligger 
rundt omkring os i shelteren. Jeg rækker Hans skjorten og fniser lidt. Den er helt fyldt med våde pletter. 
Han smiler tilbage og trækker på skulderne. 
 
"I kampens hede. Det var jo lige, hvad vi havde i nærheden." 
 
Jeg smiler tavst og enig. Bålet er gået ud. Der er kun gløder tilbage. Vi skynder os at tage tøj på, og lunter 
afsted gennem skoven mod campingpladsen. Jeg er træt, og siger ikke meget. Men det er også lige meget. 
Hans siger heller ikke meget. Han holder mig tæt ind til sin krop, med tæppet omkring vores skuldre, så vi 
ikke bliver alt for kolde.  
 
Vi kan skimte campingpladsen og lidt lys forude. Mon der stadigvæk er gang i festen? Gad vide hvad Mia 
laver? Enten ligger hun med hovedet i en spand, eller også har hun godt gang i Michael. Min seng i 
gæsteteltet er sikkert optaget, så det er en rar tanke, at Hans har en dobbeltseng der står klar til os. 
 
Da vi kommer til campingpladsen, runder vi lige toilettet. Vi skal begge to lige vaskes og tisse af for natten. 
Tanken om en nattetur til toilettet, er på ingen måde tiltalende, så det er dejligt at få det overstået. Jeg 
vasker mig lidt mellem benene. Jeg er godt snasket til. Bagefter tømmer jeg vandhanen for vand. Næsten. 
Jeg er godt nok tørstig. En cola vil gøre underværker. Mon ikke der er lidt tilbage i festteltet? Planen er i 
hvert fald, at vi lige stikker hovedet ind forbi, og provianterer inden vi smutter ind og sover hos Hans. Vi kan 
hører musik, ikke højt, men en svag baslyd. Der er stadigvæk lys i teltet, grin og snak. Da vi kommer derind, 
sidder der ikke mange tilbage.  Mia er der ikke. Susanne og en håndfuld gæster sidder tilbage i det ene 
hjørne. Jukeboxen spiller stille musik. Der ligger et par stykke og sover på madrasser i hjørnet. De ser godt 
plørede ud. Godt det ikke er mig, der vågner sådan i morgen. Susanne får øje på os. 
 
"Halløj I to smukke mennesker. Hvor har I været og hvad har I lavet?" 
 
Hun er godt lakket til og smiler over hele ansigtet. Hans griner lidt forlegen med armen om mig, viklet ind i 
tæppet. 



 
"Søster, det vil du ikke vide. Og helt ærligt. Gå dog i seng, har du ikke fået nok syntes du?" 
 
"Jo, du har ret som altid brormand. Det er sengetid. Mikkel vågner sikkert tidligt, så jeg må heller finde 
dynen. Drenge og piger, vil I lukke og slukke, når I er færdige. Tak for en dejlig fest. Mor her siger godnat og 
sov godt."  
 
Susanne rejser sig, og trasker mod sit telt og dynerne. Godt det ikke er mig, der skal tidligt op og være mor 
efter sådan en fest. Da hun passerer os, klapper hun blidt min kind og smiler kærligt. Hans får et kindkys. 
 
”Så gik din drøm i opfyldelse brormand. Tillykke!” 
 
Med den kommentar, valser hun ud af teltet og forsvinder i mørket. 
Vi står tilbage. Hans rømmer sig forlegent og snupper to Cola Zero hvorefter vi vender næsen mod hans 
telt. På vejen kommer vi forbi gæsteteltet.  
 
"Jeg skal lige hente min taske, venter du lige her?"  
 
Hans nikker og bliver stående udenfor teltet. Inden jeg går ind, lytter jeg efter. Jeg vil jo helst ikke forstyrre 
Mia, hvis hun er i gang med en omgang sengegymnastik. Der er stille. Jeg går forsigtigt ind. Der er mørkt, så 
det er svært at se noget overhovedet. Min taske står stadigvæk lige inde for døren, så jeg snupper den stille 
og forsigtigt.  
 
"Er det dig Charlotte?" 
 
Mias stemme lyder træt og beruset. Håber ikke, at jeg fik vækket hende. En lille lampe bliver tændt. 
Michael ligger ved siden af hende. De sover ikke.  
 
"Ja, det er mig. Jeg sover hos Hans. Sov bare videre... eller hvad I nu har gang i." 
 
Mia smilede og fniser. Michael ligger og misser med øjnene for at fokuserer på mig i døråbningen. De er 
nøgne og viklet godt ind i hinanden. 
 
"Bare i orden. Sov godt skatter. Vi ses senere." 
 
"Godnat hotte Charlotte, vi ses senere. Hils Hansemand." 
 
Kom det fnisende fra Michael. Det tossede mandfolk. De passede sgu alligevel fint til hinanden. 
Jeg nikker og smiler forlegent. Bakker ud af teltet og lyner ned. De to, her i samme seng, det lå vist lidt i 
kortene, allerede da vi kørte i Michaels bil tidligere. Hans og jeg. Den havde jeg ikke lige set komme. 
 
Hans står hvor jeg forlod ham, for kort tid siden. Med min taske i den ene hånd, og Hans i den anden, lister 
vi over til hans telt. Super hyggeligt. Ikke lige så stort som Susannes. Værelse, stue, køkken og 
fordelingsgang. En lille hyggelig 2 værelses teltlejlighed. Der er dejlig varmt. Jeg kan næsten ikke vente til at 
ligge under dynen og putte i varmen sammen med Hans. På reolen står der et ur. Klokken er kun 01.17. Jeg 
troede, at den var meget mere. 05 måske. Vi startede også tidligt, nok derfor at tiden føltes anderledes. 
Hans åbner den ene dåsecola, og rækker mig den. Jeg må have set cola trængende ud. Jeg tager en 
ordentlig slurk. Den var tiltrængende. Smager friskt og dejligt.  



"Du ser godt træt og gennemkneppet ud smukke. Kom, lad mig vise dig soveværelset. I øvrigt, hvis du skal 
tisse i nat eller i morgen tidlig, så har jeg et campingtoilet derinde i hjørnet. Du behøver ikke at gå helt op til 
toilethuset." 
 
En sten falder fra mit hjerte. Åh, hvor er jeg dog taknemlig. Det er vidunderlig musik i mine ører. 
Campingtoilet, hvor nuttet. Det gør det lidt nemmere at overtale mig, til at blive mere end én overnatning. 
Jeg må arbejde med min angst for primitiv levevis, hvis det her skal være mere end et one night stand. Det 
føles ikke som om, at det stopper efter i morgen. Men lad os nu se hvad der sker, når vi vågner og det bliver 
hverdag igen. Han er bestemt dejlig. Jeg kan sagtens falde for ham. Jeg er vist faldet for ham. Han er sgu 
fantastisk. Jeg kan mærke det i min krop. Det summer og snurrer helt ved tanken. Eller er det resterne af en 
halv brandert og vild sex, der begynder at forlade min krop? Træthed der overmander mig? Uanset hvad 
det er, så er jeg for træt til at tænke mere nu. Jeg skal sove. 
 
"Hvad står du og falder i staver over smukke? Vil du ikke med i seng alligevel? Du har ikke fortrudt, vel?" 
 
Hans ser pludselig lidt bekymret ud. Jeg er slet ikke klar over, at jeg er totalt væk i analyseland. Typisk mig. 
Tankerne flyver, og jeg går helt i stå. Væk fra omverdenen. Jeg kommer til mig selv, midt i hans spørgsmål. 
 
"Nej nej, jeg vil hellere end gerne sove hos dig. Med dig. Her i dit dejlige telt. Selvfølgelig. Undskyld. Jeg var 
lige væk et øjeblik. Tror jeg er træt og udkørt. Lad os gøre det. Lad os finde dynerne." 
 
Jeg går over mod ham, og rækker ud med armene. Vi mødtes i et dejligt, varmt og kærligt kram. Han dufter 
dejligt, af sex og Hans. Af bål og skov. Hans kys på min pande forsegler os, og han løfter mig op og bærer 
mig ind til sengen. Han sætter mig på sengekanten. Det er en rigtig seng. Ikke sådan en drømmeseng 
camping-slå-ud fidus seng. En rigtig dejlig og blød seng.  
 
"Vil du børste tænder, inde vi lægger os? Jeg henter lige et glas vand til dig." 
 
Åh ja, børste tænder. Jeg havde nærmest hår på tænderne af alt det sukkersodavand, sprut, shots og mad. 
Jeg finder min tandbørste i tasken, og nyder halvsovende smagen af frisk pebermynte i min mund. Hans 
rækker mig et glas vand og en balje til at spytte i. Primitiv tandbørstning. Han har også selv munden fyldt 
med tandpasta. Lækkert med en frisk tandpastamund. 
 
Da vi er færdige, sparker jeg sandalerne af og trækker min kjole over hovedet. Da jeg vender mig om, står 
Hans nøgen for enden af sengen. Den overkrop giver mig kuldegysninger. Han er godt skruet sammen. Ikke 
alt for trænet, helt almindelig og så med naturlige smukke markerede muskler. Jeg tror ikke han træner, det 
må være hans bygning der er sådan af natur. Mine øjne følger hans krops statur. Jeg går i stå, da jeg når til 
hans pik. Den står lige ud i luften. Igen? Han griber om den, og bevæger langsomt forhuden frem og tilbage. 
Sexet. Det kan godt li´ en selvsikker mand, der tør at røre ved sig selv. Jeg fik slet ikke smagt på ham ude i 
skoven. Han nærmest overtog magten totalt af vildskab og begær. Trætheden forsvinder som dug for solen. 
Jeg slikker mig sensuelt om munden. Fugter mine læber. Hans spotter min lyst, og nærmest læser mine 
tanker. Han bevæger sig langsomt rundt om sengen, over til mig. Stiller sig foran mig, mellem mine ben. 
Stadig med sin pik i hånden. Han ved hvad jeg vil have, han beslutter sig for at opfylde mine ønsker. 
Smilede og triumferende. Han ved hvad han skal. Han ved hvad jeg vil have. Han kommer tættere på. Helt 
hen mellem mine knæ. Hans fingre griber ud efter min hage, og langsomt tipper han mit ansigt op, så jeg 
kigger ham i øjnene. Med sin tommelfinger, stryger han kærtegnende min læbe og åbner min mund. Jeg 
slikker ham på fingeren og inviterer ham ind. Hans pik er lige ud for min mund. Jeg stikker tungen ud, og 
slikker forsigtigt rundt om hovedet. Han har en vidunderlig pik. Vi har stadigvæk øjenkontakt. Dybt 
begravet i hinanden. Da mine læber langsomt omslutter om hans pik, og den forsvinder langsomt ind i min 
mund, lyder der et højt støn, rullende helt nede fra hans mave. Det er tydeligt, at han nyder det i fulde 



drag. Pebermyntemund og blowjob er en super kombination. Jeg elsker lyden af en fyr, der stønner og 
anerkender mine færdigheder. Det er så bekræftende. Jeg kan ikke sluge ham til roden, han er voldsom 
stor. Jeg prøver, men måtte trække mig lidt tilbage. Roligt finder jeg punktet, hvor jeg ikke kan gå længere. 
Han holder stadig om pikken med sin ene hånd, og den anden hånd om min nakke. Han vikler mit hår rundt 
om hånden, så han bedre kan styre mit tempo. Der er ingen tvivl om, at han godt kan lide kontrol. Jeg 
tænder på det. Det er frækt. Sammen med smagen af Hans i min mund, bliver det ikke bedre. Mine øjne 
fortæller ham vist også, at det er lige så dejligt for mig, som det er for ham. Tempoet går fra langsomt til 
medium. Jeg spænder mine læber hårdt omkring ham, og guffer som aldrig før. Han har godt fat i mit hår, 
og fører mig frem og tilbage med faste bevægelser. Hans øjne er vidt åbne, og han ser direkte og 
brændende på mig. Suger til sig. Det tænder ham at se mig slikke løs. Min tunge bevæger sig med 
cirkelbevægelser rundt om pikken.  
 
"Sug smukke. Sug min pik. Du er så fræk. Ja, sådan der. Fuck hvor er det dejligt." 
 
Jeg slikker. Suger. Slikker. Suger. Kigger ham i øjnene. Han slipper grebet om pikken, og rækker ud efter mit 
ene bryst. Kærtegner. Niver lidt i vorten. Hans vejrtrækning er blevet hurtigere. Højere. Pikken spænder op, 
bliver hårdere. Jeg griber om hans nosser, og klemmer blidt til. Kører min pegefinger blidt på hans 
mellemkød, mens jeg endnu engang klemmer lidt. Han spiler øjnene op og tager en endnu dybere 
vejrtrækning. Det er vist nyt for ham. Han ser overrasket ud. Jeg har ham langt inde i munden, tager ham 
dybt. Næsten helt inde. Hans kaster hovedet tilbage, og stønnede højt. Griber fat i mit hår igen. Begge 
hænder i mit hår. Sætter tempoet op. Bevæger selv underlivet lidt. Knepper min mund voldsomt. 
 
"Fuck jeg kommer. Fuck jeg kommer." 
 
Hvisker han, og lægger an til at trække sig ud. Jeg griber om hans baller, og tvinger hans pik ind i min mund 
igen. Næ nej, jeg skal have det hele med. Han kigger overrasket ned på mig. Forvirret. Overrasket. Jeg 
nærmest maser hans pik helt ned i min hals, og i det samme sprøjter han direkte ned i halsen på mig. Han 
skyder kanonen af, og jeg synker i det samme. Overraskende, at jeg ikke får det i den gale hals. Der kommer 
et par ladninger mere, og jeg guffer i mig. Synker og slikker. Tømmer ham langsomt. Da jeg ikke kan få mere 
ud af ham, slikker jeg mig om munden. Rydder pænt op efter mig. Sådan skal det være. Jeg kigger tilfreds 
op på Hans. Han står med lukkede øjne og dirrer i hele kroppen. Mine hænder glider langsomt ned fra hans 
baller og om til hans lår. Musklerne er helt spændt op. Jeg venter. Lader ham nyde rusen. Orgasmen. 
Forløsningen. Fyrværkeriet. Jeg venter spændt på ham og er lidt stolt af mig selv. Det var sgu et 
verdensklasse blow Charlotte. Bedste til dato.  
Hans åbner sine øjne, og kigger ned på mig. Tårerne løber ned af hans kinder. Igen. Hvad er det med den 
mand. Er det sex og forløsning, der skabte glædestårer i ham? Bevares, jeg kan da også godt græde lidt, når 
nogen rammer plet, men han må være fyldt med følelser. Er det mig der fremkalder dem så voldsomt? 
 
"Hold kæft, hvor kan du suge pik hotte Charlotte! Og du malkede mig fuldstændigt kvindemenneske. Det er 
godt nok lang tid siden, jeg har fået lov til at komme 100% ved et blow. Tak!" 
 
Jeg smiler lidt stolt. Hotte Charlotte. Dejligt kompliment. Det vil jeg gerne tage i mod, for han har jo ret. Jeg 
kan suge en god pik. 
 
"Tak." 
 
Hans bukker sig ned og kysser mig på munden.  
 
"Det er mig der siger tak smukke." 



Han vendte sig om, og rækker mig min cola, så jeg kan skylle klatten ned. Trætheden sniger sig langsomt 
ind på mig igen, og jeg gaber højt. Tilfreds kryber jeg ned under dynen og er nærmest allerede i 
drømmeland, inden jeg rammer hovedpuden. Hans hopper ind under dynen ved siden af mig, og kryber 
hen til mig. Arm i arm ligger vi og putter. Han kysser mig forsigtigt på kinden og lægger sig til rette. Krop 
mod krop. Helt nøgne. En vidunderlig følelse. 
 
"Godnat smukke. Sov godt og drøm sødt. Det vil jeg i hvert fald, om dig. Tak for en dejlig dag og aften. Jeg 
glæder mig til at vågne op ved siden af dig i morgen." 
 
Jeg nåer lige at høre det sidste, og svare med et "mmm", så er jeg væk. 
  



5. 
 
 

Varmen vækker mig. Der er utroligt varmt i teltet. Solen står lige på, og strålerne oplyser hele teltet i hvidt. 
Der er lidt liv udenfor. Lidt snakken og rumsteren. Det lyder som om, at nogen er i gang med oprydning. Vi 
ligger stadigvæk krop mod krop, krøllet sammen i en klump at kropsdele. Hans snorker lidt, han er i dyb 
søvn. Han ligger helt tæt, ansigtet lige ved mit øre. Jeg kan mærke hans åndedræt i mit hår. Vi har ikke 
rykket os en cm siden vi lagde os. Det er dejligt at vågne sådan. Trygt og beskyttende. Det kan jeg godt 
vænne mig til i længden. Det her campingliv er vist ikke så slemt alligevel. Jeg kan vist vænne mig til mere 
end jeg lige aner. Det skal da i hvert fald prøves, hvis vi kommer længere med det vi har gang i. Det føltes 
specielt. Det er ikke bare drukbegær. Noget er vækket i mig, og det føltes vidunderligt. Han er ikke bare en 
jeg havde lyst til at gå i seng med, han er en jeg har lyst til at vågne op med. 
Langsomt flytter jeg min hånd under dynen, og kærtegner hans hofte med forsigtige bløde bevægelser. Der 
går ikke længe før han reagerer. Reaktionen er tydelig. Jeg kan mærke ham langsomt vokse på bagsiden af 
mine lår. Lige den reaktion jeg ventede. Hans bevæger sig lidt. Knurrer og brummer tilfreds. Rykker lidt på 
sig. Strammer grebet om mig.  
 
"Godmorgen smukke. Dejlig morgenvækning!" 
 
Der er liv i ham. I begge ender. Jeg kan godt lige bruge en tur mere. Jeg ligger jo og blev helt liderlig af hans 
pik mellem mine lår. Hans flytter sin hånd op til mine bryster. Stryger fingerspidserne hen over den ene 
brystvorte. Den er sensitiv og hård. Reagerer med det samme over hans berøring. Mit skød reagerer også 
hurtigt. Jeg er allerede klar til ham. Jeg må have ham i mig. 
 
"Godmorgen begge to." 
 
Jeg småfniser og løfter mit ene ben hen over ham, så han kan komme ordentligt til. Vipper lænden bagud 
og griber om hans store hårde pik. Langsomt fører jeg den ind i min våde elskovslystne hule. Et tilfreds "åh 
gud" lyder fra hans hals, han snapper efter vejret, efterfulgt af et langt dyrisk støn. Han bevæger sig 
langsomt frem og tilbage. Jeg møder ham desperat på hvert stød. Nyder ham i mit indre. Han har sluppet 
taget om mit bryst, og med et stramt tag om mit knæ, åbner han mig mere, så han kan bunde mig, eje mig 
fuldstændigt. Han føles så dejlig inde i mig. Han er vanedannende. Vi passer perfekt sammen. Vi er støbt og 
formet til hinanden. Denne her stilling gør det så godt. Hans pik masserer mit bløde g-punkt i skeden på 
den mest vidunderlige måde, og med hans lange rytmiske sensuelle stød, fører han mig langsomt til en 
anden planet. Han bestemmer tempo, rytme og bevægelser. Vi er der igen. Begge to. I fællesskab, nyder vi 
turen, begæret, lysten, den fælles følelse af lidenskab. Orgasmen. Den fuldendte udløsning. Skælvende 
kroppe og gåsehud. Det er ægte. Elskov når det er bedst.  
Vi ligger helt stille. Han er stadigvæk i mig. Smeltet sammen. Væk i hinanden. Det får vi ikke lov til længe. 
 
"Charlotte? Er du vågen? Må jeg komme ind?" 
 
Mia står udenfor teltet. Vi kommer hurtigt til os selv. Lander på jorden igen. 
 
"Øjeblik, så skal jeg være der!" 
 
Jeg løsriver mig fra Hans, og svinger benene ud over sengekanten. Jeg samler min kjole op fra gulvet og 
trækker den over hovedet. Hans rejser sig op og strækker sig. Hans pik ligger halvslap og lækker ned af hans 
låret.  
 
"Lad hende bare komme ind. Jeg gemmer mig bare under dynen." 



Han vikler dynen om sig, glad og tilfreds og jeg går over og åbner teltdøren.  
Mia står udenfor, med det vildeste pornohår og ser bagstiv ud. Solen bager fra en skyfri himmel, og der 
summer af campingliv. 
 
"Hvad så scoretrunte? Skal du med på toilettet? Jeg skal mega tisse." 
 
Egentlig skal jeg ikke tisse, men en klud mellem benene er kærkommen, så jeg vælger at gå med. Så kan vi 
også lige få en semisludder på vejen. Der er jo en del at tale om. 
 
"Ja, det vil jeg gerne. Jeg skal lige have sko på, så kommer jeg." 
 
Jeg går tilbage i teltet efter mine sandaler, efterfulgt af Mia. Nysgerrige dulle. Hans ligger stadigvæk svøbt i 
sin dyne i sengen. Stadig tilfreds og glad. Storsmilende, da Mia kom ind. 
 
"Godmorgen Hansemand, du ligner en der har sovet godt!" 
 
Hvor ser hun dog fjoget ud, som hun står der med vildt pornohår, bagstiv og i natkjole. En voldsom kontrast 
til dagen før i kirken. Hans smiler, han kan også se det. Jeg finder et par rene trusser i min taske, og stikker i 
mine sandaler. Jeg er klar.  
 
"Det har jeg skam også. Bedste søvn længe. Hvad med dig faster Mia?"  
 
"Jeg har sovet ok. Ikke så meget, men ok. Michael blev lidt skidt i nat, så han holdt mig vågen. Han sover nu 
det fordrukne mus." 
 
Det tror jeg fanden, som han skyllede shots ned. Den ene efter den anden i et væk. At han overhovedet var 
til noget ud over at være syg, fatter jeg ikke. Med det pornohår, er der sket et eller andet. Det er jeg sikker 
på. Hun ser i hvert fald glad ud, trods alt. 
 
"Vi smutter lige op på toilettet. 10 minutter, så er jeg her igen." 
 
Jeg bukkede mig ned, og kysser ham på munden. Han smager salt af sved på overlæben. Salt og lækkert. 
Hans svarer ved at give mig et klap i numsen.  
 
"Afsted med jer tøser. Så vil jeg stå op og se, om der er noget jeg skal hjælpe med udenfor." 
 
Vi lunter ud af teltet og op mod toilethuset. Mia er hurtig på aftrækkeren. Pisse nysgerrig. Men det havde 
jeg forudset. 
 
"Hvad så? Hvor fanden blev I af? Pludselig var I væk?" 
 
Hun var jo i gang med Michael da vi gik i aftes, så hun havde ikke set en skid. 
 
"Jamen, vi gik op for at danse, da du havde travlt med at gnave i Michael. Hans foreslog, at vi skulle gå en 
tur i skoven, så det gjorde vi. Vi knaldede i en shelter, faldt i søvn, og kom tilbage senere. Thats it! Hvad 
med jer?" 
 
Vi er kommet op til toilettet, og sidder i hver vores bås. Snakken går gennem de tynde vægge. 



"Jeg så jer godt danse, eller hvad vi nu skal kalde det. I gik i hvert fald godt til den. Dirty dancing tror jeg vi 
kalder det, og pludselig var I væk. Jeg tænkte, at I nok var gået ind i teltet for at knalde, men da jeg på et 
tidspunkt gik ind for at se, var I der ikke. Michael fulgte efter mig, og så endte vi i sengen." 
 
Jeg har tusinde tanker kørende i mit hoved. Mest, at jeg ikke kan vente med at komme tilbage til Hans. Jeg 
er fanget i hans net. Begær er hurtigt blevet til længsel. Mia snakker løs på den anden side af væggen. Jeg 
hører slet ikke efter. Hun bliver bare til en brummen i mit hoved. Jeg har ikke lyst til at tage hjem. Vil bare 
blive her. Gå tur på stranden, hånd i hånd med Hans. Nyde solen og vandet. Jeg har taget bikini med. Grine, 
kysse og elske.  
 
"Charlotte! Hallo, er du der?" 
 
Jeg vågner af min dagdrøm. Sidder stadigvæk på toilettet. Stener fuldstændigt. 
 
"Hallo, sover du eller hvad?" 
 
"Nej nej, jeg er her. Sidder bare lige i mine egne tanker. Sorry." 
 
Mia er færdig, og er i gang med at børste tænder og vaske sig, da jeg kommer ud fra toilettet. Jeg har 
vasket mig lidt i håndvasken på toilettet og taget de rene trusser på. Det er egentlig meget nemmer at gå 
uden. Det lufter så dejligt og Hans kan nemt komme til. Jeg smiler sagligt ved tanken. 
 
"Du er helt væk mand. Er du faldet pladask for Hansemand, skatter?" 
 
Mia har munden fyldt med tandpasta, ikke at det forhindrer hende i at snakke løs. Hun stopper et øjeblik og 
kigger spørgende på mig. Jeg kigger lidt genert tilbage på hende. 
 
"Han har været lun på mig, lige siden Thomsens fest sidste år. Vidste du det?" 
 
Mia går i stå. Tandpastaen løb langsomt ud af munden på hende. Hun spytter det ud i vasken, og skyller 
munden.  
 
"Af hvad sagde du? I et år? Det anede jeg ikke. Vildt mand!" 
 
Hun er overrasket. Ligesom mig.  
 
"Han er vidunderlig Mia. Ja, jeg tror jeg er faldet for Hansemand." 
 
Som to latterlige teenagertøser, står vi begge og hopper og skriger som idioter. Det er af en eller anden 
årsag, en delt følelse. Mænd hoverer og praler, tøser hopper og skriger. 
Vi snakker løse hele vejen tilbage til teltene. Lidt mere detaljeret. Og bliver enige om, at det må vi lige gå 
lidt mere i dybden med en aften i løbet af ugen. Mia ved ikke helt med Michael. Det ender nok med, at de 
siger tak for én nat, og så videre med livet, hver for sig. Jeg har helt andre planer med Hans. 
 
Da vi kommer nedtil teltene, er festteltet næsten lagt ned. Susanne har lavet morgenmad og kaffe til os. 
Hans står og skærer brød. Han står i shorts og bar overkrop og ser sexet ud. Jeg lister mig op bag ved ham, 
og griber fat om livet på ham. Krammer ham hårdt og kysser ham på ryggen. Jeg har savnet ham.  
 
"Hej sexy!" 



Han vender sig om, og kigger intenst på mig. Bukker sig ned og kysser mig lidenskabeligt, jeg bliver helt 
åndeløs. Det føltes som om, at jeg svæver. Længslen var gensidig, skal jeg love for. 
 
"Jeg har savnet dig smukke. Men godt du er tilbage. Er du sulten?" 
 
”Om jeg er sulten? Mega sulten.” 
 
Det ser super lækkert ud. Friskskåret ananas, kaffe og et stykke brød med ost. Men bedst af alt, et iskoldt 
glas appelsinjuice. Egentlig har jeg ikke tømmermænd. Jeg har det vidunderligt. Men det er varmt i solen, så 
alt koldt er forfriskende. Vi sætter os ned ved de andre og spiser vores mad. Klokken er 11.30, så det er 
faktisk frokosttid. Øv, så skal vi snart tilbage til stenbroen. Mia skal på arbejde om aftenen, så der er ingen 
vej uden om. Vi skal afsted. Hans spørger til mine planer senere, og vi aftaler, at vi skal ses senere på dagen. 
Han vil gerne kører os hjem, når vi er færdige med at spise. Han har lige et ærinde i byen alligevel. Jeg vil 
egentlig gerne spørge ham, hvad han skal, men tør ikke. Jeg tror han kan mærke det på mig, for han kysser 
mig blidt på panden og beroliger mig med, at det ikke er noget jeg skulle bekymre mig om. Det er dejligt, at 
han vil køre os, der er så lang vej hjem med de offentlige. Mia var træt og stadigvæk bagstiv, så hun er 
henrykt over, ikke at skulle sidde i et varmt og klamt tog. 
 
Da vi har spist vores mad, pakket vores tasker og sagt tak for en dejlig fest til Susanne, begiver vi os op til 
parkeringspladsen. Hans og jeg går hånd i hånd. Det er en dejlig fornemmelse. Jeg er konstant opstemt af 
hans nærvær. Mia har travlt med at komme hjem. Hun har ikke sagt farvel til Michael, har bare travlt med 
at komme afsted.  
 
”Det kan være lige meget. Han skal nok komme sig over det. Han er jo en voksen mand.”  
 
Typisk Mia. Det har vist ikke været det store hit. Vi taler ikke videre om det i bilen, sidder bare tavse og 
kigger ud af vinduerne, som vi passerer natur, huse og søndagsliv. Stranden og vandet ser indbydende ud. 
Det havde nu været lækkert med en tur i bølgen, inden den lange køretur hjem, men Mia vil hjem.  
Hans og jeg bliver enige om, at det må vi snart gøre. Alene. Jeg sidder med hånden på hans lår. Nusser ham 
lidt og kigger på ham med mellemrum. Han nyder mine kærtegn. Jeg kan jeg se på hans øjne. De er helt 
vilde. Han reagerer også, det ses tydeligt på bulen i shortsene. Vi smiler hedt til hinanden. Det er lidt 
pirrende, specielt med Mia på bagsædet. Hun ser ikke så meget, hun småsover det meste af vejen. Nok 
meget godt, hun skal på arbejde senere. Havde vi været alene, havde jeg sgu taget ham i munden. Det må 
han have til gode til en anden gang. 
 
Hans sætter os af hjemme hos mig. Vi aftaler, at han bare skal komme, når han er færdig med sit ærinde. 
Jeg læner mig frem, holder mit ansigt lige ud for hans, kan mærke hans åndedræt og høre hans hjerte 
galoperer. Kysser ham. Fugtigt. En bølge af varme skyller igennem mig. Han er vanedannende og 
uimodståelig. Jeg har ikke lyst til at slippe ham.  
 
"Jeg er snart hos dig igen smukke. Jeg har lige noget jeg skal afslutte. For altid." 
 
Jeg kigger på ham. Forstår hans ærinde. Smiler bekræftende. Han skal til sin ex og afslutte forholdet for 
altid. Det skal afsluttes ordentligt. Ikke noget drama. Han skal være min. Et nyt kapitel af mit liv skal 
begynde og Hans er en del af det. 
 
"Det er hurtigt overstået. Vi ses om en times tid." 
 
Vi stiger ud af bilen. Vinker til bilen der drejer om hjørnet, længere nede af vejen. Mia og jeg tager afsked 
med hinanden. Krammer og bliver enige om, at vi skal ses senere på ugen. 



"Held og lykke med Hansemand senere. Hyg jer."   
 
Mia vender sig om, og går mod Frederikssundsvej. Jeg går mod min opgang og finder mine nøgler frem. Fra 
den anden ende af gaden, hører Mia råbe uhæmmet. 
 
"Det var godt du tog med, hva´ skatter. Nu er det vist dig der skylder biiiiiig time. Vi ses!"  
 
Ja, det var godt jeg tog med. Tænk hvis jeg var blevet hjemme. Godt jeg lod mig overtale. Skæbnen vil, at 
jeg tog med. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan livet havde formet sig, hvis jeg var blevet hjemme. 
 
Efter 25 minutter ringer det på dørtelefonen. Det er Hans.   
 


