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Den skide vaskemaskine. Nu er den også stået af. Hvis ikke det 

er køleskabet, så er det mikrobølgeovnen, og nu vaskemaskinen. 

Det er ligesom om, at vi bare er inde i en stime af alt-går-i-

stykker-for-tiden ulykke. Godt vi er to om udgifterne. Det er en 

større udskrivning for tiden, måske skulle vi overveje at lease 

hvidevarerne i stedet for, så kunne Peter fra Leasy komme forbi. 

Han er overdrevet lækker, men hvad er sandsynligheden for, at 

det lige er ham fra reklamerne der kommer?  

Jeg sidder og griner for mig selv. Så skulle han få en ordentlig 

omgang fisse skulle han. Hvis han var heldig, kunne han få to på 

en gang.  

 Elektrikeren der var her forleden for at sætte vores nye 

køleskab til, var også en lækker omgang ”håndværkerguf”. Han 

kunne også godt få en tur i hyggerummet, blev Rikke og jeg 

hurtigt enige om, da han var kørt igen. Han smilede også lidt 

frækt til os begge. Gad vide hvad han tænkte på, da han gik efter 

arbejdet var udført. ”Kom snart igen Kenneth,” sagde vi næsten 

fnisende i kor, da han forlod lejligheden med et stort smil i 

ansigtet og en bemærkning om, at det kunne man jo aldrig vide 

om han gjorde.   

 Rikke og jeg deler lejlighed i udkanten af København. 

Taastrup er en lille hyggelig by, med hovedgade, stort ind-

købscenter, to togstationer og en god blandet befolkning. Vi bor 

2 minutter fra hovedgaden, der til hverdag summer af liv og 

hygge. Men om søndagen er der dødt, som i dødt! Vi har lidt 

cafeer, værtshuse og restauranter omkring os, og elsker at 

besøge dem i tide og utide. Men hvis vi skal i byen, så tager vi 

til Roskilde. De har et større udvalg af diskoteker og barer med 

dansegulv, lækker musik og flotte fyre.  

 Rikke og jeg har kendt hinanden i mange år, og opfører os 

som et gammelt ægtepar engang imellem. Vi deler en 3 værelses 

lejlighed med fælles toilet, bad og køkken. Vi har hvert vores 

værelse og deler stuen. Hyggerummet kalder vi det. Kæmpe stor 

lækker blød sofa med masser af puder. Et sted vi elsker at ligge 

og tøseose, se Twilight, Venner og Sex ind the city i, på vores 
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store 50” TV, selvfølgelig med surround sound. Spisebord med 

plads til 6 personer og lækkert HTH køkken.  

Der oser af østrogen. Vi mangler ikke noget, og har det skide 

hyggeligt. Hvis en af os har brug for alenetid, går vi bare ind på 

vores værelse. Alenetid er vigtig, det er det der gør, at vi kan 

være sammen i tykt og tyndt ellers. Hvis en af os har gæster, 

aftaler vi på forhånd, hvis vi skal bruge hyggerummet. Normalt 

er vi altid sammen med hinandens gæster i hyggerummet, for vi 

kender hinandens familie, venner og kolleger ganske godt. 

 ”Vaskemaskinen kan vi simpelthen ikke undvære, skatter.” 

Rikke sukker i telefonen, da jeg fortæller hende, at den er stået 

af. ”Vi må have en ny, så enkelt er det,” tilføjer hun hurtigt.  

”Livet er for kort til Møntvaskeri, det magter jeg ganske enkelt 

ikke. Jeg er hjemme om 45 minutter, så går vi lige ned i Skousen 

og ser, hvad de har af gode tilbud,” så kan vi gå på Dalle Valle 

og spise aftensmad bagefter, det er vist også min tur til at give,” 

slutter hun og vi lægger på. 

 Der er masser at vælge imellem, men meget uoverskueligt 

at vælge. ”Vi spørger ham den søde salgsassistent, der står og 

keder sig derovre,” fniser Rikke og kigger over i den anden ende 

af butikken, hvor der står en tynd ranglet fyr med rød Skousen 

pullover på. ”Hallo, Skousenfyr, kan du hjælpe os,” råber Rikke 

gennem butikken. Han virker en smule genert, og vi fornemmer 

hurtigt, at han nok hellere er fri for to fjantede tøser som os. 

”Han skal have lidt røg,” siger jeg og giver Rikke en albue i 

siden. ”Enig,” hvisker hun og griner. Han kommer over til 

udstillingen med vaskemaskiner. ”Goddag de damer, hvad kan 

jeg hjælpe jer med?” siger han med et lidt usikkert smil, som om 

han ved, at er røg på vej. ”Ja, vi står mellem 25 vaskemaskiner, 

så prøv at gæt,” slyngede Rikke lidt flirtende ud, og smed de 

frække øjne på. ”Vi skal bruge en vaskemaskine, der er god til 

frækt undertøj, og som kan holde til, at man sidder på den,” 

fortsatte hun. Han liver helt forlegen og ansigtskuløren en anelse 

rød. ”Øhh, så er der jo mange muligheder. Hvad må den koste?” 

får han fremstammet. ”Ja, vi har et budget på kr. 4.000,-, men 

håbede på lidt rabat for et kys eller to,” fortsætter jeg i samme 
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flirtende stil. Stakkels salgsassistent, han aner ikke hvad han 

skal sige, eller hvor han skal gøre af sig selv. På hans navneskilt 

står der Hans-Peter. Hans ansigtskulør bliver hen i mørkerød og 

sveden perler frem på hans pande. ”Jamen, så skal I nok bruge 

denne her model. Det er en Miele, og den kan holde til to,” 

kommer det pludselig ud af hans mund. Nå, han kan godt svare 

igen. Vi grinede alle tre, og pjatter videre. Han skulle bare lige 

varmes op, der var alligevel lidt frækkert gemt bag den generte 

og usikre facade. Han får i hvert fald solgt os en Miele til kr. 

3.500,- med kr. 500,- i rabat, men han vil ikke have noget kys. 

Om man fatter det?  

”Den bliver leveret i morgen kl. 11, passer det ind i jeres 

kalender? Vores chauffør er uddannet VVS mand, så han sætter 

den også til for jer, helt uden beregning.”  

”Jamen, det lyder super, jeg er hjemme i morgen på det 

tidspunkt, så han kan bare komme,” siger jeg og betaler. ”Bare 

komme, nu skal du passe på hvad du siger, din uartige 

madamme.” Rikke fniser. ”Ja ja, lummerfis, jeg mener som i 

ankomme.” Jeg kigger på hende med store øjne. ”Lidt 

håndværkersex er vel ikke helt forkert, det har vi jo prøvet før, 

ikke sandt min skat?” Rikke griner og klasker mig i røven. 

”Dalle Valle here we come, jeg er hunde sulten,” jeg griber 

Rikke under armen, mens vi trasker ned af Taastrup Hovedgade 

mod Taastrup Stationscenter. 

 Maden er som altid pragtfuld, og servicen i top. Det er nu 

vores yndlingssted. Mad hele dagen og om aftenen lidt bar-

agtigt med drinks og hygge. Uforpligtende og afslappet. 

 Vi er godt mætte efter et dejligt måltid bland selv buffet-

mad, og glæder os egentlig bare til at komme hjem og smide os i 

kæmpesofaen og hygge TV. Det har været en lang dag, og vi er 

begge godt trætte efter arbejde, vaskemaskine shopping og 

cafétur, så vi hopper i nattøj og smider os i sofaen med en skål 

vindruer og en kop the. Vi falder over en film med Nikolaj 

Coster-Waldau, men der går ikke længe før vi begge ligger og 

småsover. Klokken 01, vækker Rikke mig. ”Ind i seng med dig 

skatter, du snorker.” Jeg lunter ind i min seng, og sender hende 
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et fingerkys på vejen. ”Jeg har fri i morgen, så du behøver ikke 

vække mig, når du går,” mumler jeg næsten i søvne. Jeg sætter 

mit vækkeur til kl. 10.00, så har jeg lidt tid, inden VVS manden 

kom med vores nye vaskemaskine. Jeg falder i søvn som jeg 

rammer hovedpuden. 

 

 Væggeuret bipper kl. 10, som jeg har sat det til, men jeg 

slukker og bliver enig med mig selv om, at jeg lige vil ligge 5 

minutter og gasse. Jeg falder selvfølgelig i søvn igen, og vågner 

med et sæt kl. 10.35. Jeg flyver ud af sengen, og løber lidt rundt 

om mig selv i forvirring. Et hurtigt bad, det kan jeg lige nå inden 

kl. 11. Jeg sætter en seddel på døren om, at han bare skal gå ind, 

og så slår jeg låsen fra. Jeg lader badeværelsesdøren stå lidt på 

klem, så jeg kan høre, når han kommer ind i lejligheden.  

 Jeg er lige hoppet ind i bruseren, da det banker på døren. 

”Hallo, er der nogen hjemme,” er der en stemme der råber. For 

pokker da også, tænker jeg, hvad fanden gør jeg nu? ”Kom bare 

ind,” råber jeg fra badeværelset. Jeg stikker hovedet ud ved 

badeforhænget.  ”Jeg er lige i bad. Jeg er færdig om lidt. Du kan 

bare tage en kop kaffe i køkkenet.” Der kommer et hoved til 

syne i badeværelsesdøren, og et stort smilende mandeansigt. 

”Halløj, det er VVS-fidusen fra Skousen, jeg kommer med din 

vaskemaskine.” Han er sgu da lige en tak for flabet, tænker jeg, 

da jeg bliver overrasket over, at han lige stikker hovedet ud på 

badeværelset, når jeg lige havde sagt, at jeg var i bad. Alligevel 

får jeg fremstammet med sæbe i håret, ”jeg er færdig om 2 

minutter, og vaskemaskinen skal her ud og stå, så lad mig lige 

blive færdig.” ”Fint fint, så tager jeg en kop kaffe,” siger VVS-

manden og forsvinder igen fra døråbningen. Pis også tænker jeg, 

det var ikke meningen at jeg skulle havne midt i det her. Men 

hold nu op en hot lille håndværkermand, der er i min lejlighed. 

 Jeg skynder mig at blive færdig, hopper ud af badet og får 

hurtigt tørret mig. På med trusser og BH og i morgenkåben, da 

det er det eneste jeg lige har hængende. Da jeg kommer ud fra 

badeværelset, står VVS-manden i køkkenet og kigger ud af 

vinduet med en kop kaffe i hånden. Han vender sig om, da han 
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hører, at jeg er i køkkenet. Vores øjne mødes og vi stirrer bare 

på hinanden. Det føltes som minutter. Hot og lækker, var vist en 

underdrivelse. ”Halløj badesmølf,” siger han med en fræk 

stemme der går lige i maven på mig. ”Øhhh, halløj,” får jeg 

fremstammet. Han smiler lummert, for han kan godt fornemme, 

at jeg er gået lidt i stå. Han rømmer sig og fortsætter, ”så du skal 

have ny vaskemaskine, hvad er der galt med den gamle?” Der 

bliver en kort pause, for jeg skal lige samle mig. ”Aner det ikke, 

den kunne vel bare ikke holde til mere, det er en gammel 

maskine.” Jeg smiler og er allerede i gang med at tage tøjet af 

ham, med mine øjne. ”Jamen, så må vi jo hellere skifte den ud 

med en ny fin en af slagsen.” Han klapper i hænderne. ”Tak for 

kaffe, kage og frem og tilbage. Eller tak for kaffe, det andet er vi 

jo ikke nået til endnu, ” ryger det ud af ham på en ret flabet 

måde. Okay, så det er med den på, det kan jeg sagtens være med 

til er min øjeblikkelige tanke.  ”Du er jo ikke gået endnu, er du 

vel?” Han er på mig med temmelig hede øjne. ”Først 

vaskemaskinen, badesmølf!” 

 Han går ud mod badeværelset, og begynder at afmonterer 

den gamle vaskemaskine. Jeg går rastløs rundt, og aner ikke 

hvad jeg skal gøre med mig selv. Hvad har jeg lige gang i? ”Du 

er jo ikke gået endnu.” Hvad fanden er det for en 

scorebemærkning at fyre af?”  

 ”Hey badesmølf, kom lige her ud,” lyder det fra 

badeværelset. Jeg skynder mig derud. ”Der er noget galt med 

strømmen herude på badeværelset. Det skal du lige have en 

elektriker til at kigge på. Men dyret er tilsluttet vand og kan 

holde til fest og farver.” Han blinker til mig og spiser mig med 

øjnene. Jeg hopper skamløst op på vaskemaskinen og rokker 

frem og tilbage. ”Ja, det kan jeg se den kan.” Jeg lader min 

sløjfe i morgenkåben gå tilfældigt op. Han står lænet op ad 

væggen, og stirrer intens på mig. Hans blik stivner da 

morgenkåben afslører mit lilla blondeundertøj. ”Den kan holde 

til lidt af hvert, også til det der,” han snapper efter vejret. ”Jeg 

har ingen kager i huset, men frem og tilbage kan jeg godt 

serverer, hvis du har lyst?” Jeg lokker jeg med sjofle øjne, 
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spreder mine ben lidt og stirrer ham direkte i øjnene. ”Lidt frem 

og tilbage, siger man da aldrig nej tak til,” knurrer han ophidset 

og begynder at gå over i mod mig.  

”Jeg indvier da gerne din nye vaskemaskine sammen med dig 

badesmølf.” 

Han står mellem mine ben, der allerede skælver af ophidselse, 

og lægger sine hænder om mine bryster. De er hårde og stritter 

lige ind i hånden på ham. Han finder mine sexknapper med 

fingrene og klemmer hårdt om dem begge. Jeg stønner og lukker 

øjnene. Jeg har gåsehud over hele kroppen. Han masserer mine 

bryster og niver mine vorter på skift, og jeg kan mærke min 

desperate lyst kilde helt ned i mit underliv. Jeg åbner øjnene lidt, 

og hans ansigt er lige foran mit. Han slikker mine læber med 

tungespidsen, bider lidt i min underlæbe og gør krav på min 

mund, ved at stikke sin tunge ind, hvor jeg møder ham i et vådt 

og ophidsende snav. Jeg er pisse liderlig, og griber ud efter hans 

bukser, der tydeligt viser omridset af hans erektion. Jeg åbner 

knap og lynlås. Han er også skamløst liderlig. Hans vejrtrækning 

er tung og hed. Jeg får viklet hans pik ud af bukserne, og griber 

hårdt fat om den. Trækker forhuden frem og tilbage, så han igen 

snapper efter vejret. ”Du er sgu en fræk lille badesmølf,” stønner 

han. ”Skal du have lagt rør ind her på vaskemaskinen?”  ”Meget 

gerne hotte VVS-mand,” stønner jeg og griber efter en pakke 

kondomer på hylden over vaskemaskinen. Han tager fat om 

mine lår og presser dem længere fra hinanden, så han kan 

komme til mine trusser. Han skubber dem til side, og gør krav 

på mit kød. Langsomt fører han sine rug og maskuline 

håndværkerfingre ind i min revne. Jeg er våd og en bølge af 

varme skyller igennem mig. Jeg er klar til hans stød. Han leger 

blidt med min klitoris med tommelfingeren og masserer den 

forsigtigt, samtidig med at han fører fingrene ind og ud af min 

fugtige skede. Det er vildt ophidsende og dejligt, og mit 

nervebundt snurrer allerede af den velkendte fornemmelse, før 

han får mig ind i en dejlig orgasme. Min krop skyder i en bue og 

skælver. Jeg famlede febrilsk ud efter hans pik. Vi ruller 

kondomet på, og han hiver mig frem på vaskemaskinen, så han 
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kan komme til. Vi klynker højt, da han fører sin pik ind i min 

fugtige og varme skede. Han tager fat i mine ben, og støder i 

små forsigtige stød. ”Hey, jeg er ikke lavet af porcelæn, stød 

til,” får jeg fremstammet. ”Nå, så du vi have det hårdt,” stønner 

han og hugger den i bund. Min fisse æder hans pik, som om den 

var ved at dø af sult. En salve af hårde stød rammer mig, igen og 

igen, i konstant tempo. Der er stadigvæk varmt efter mit bad, og 

små svedperler viser sig på hans overlæbe, og jeg slikker dem 

sjofelt af. Vaskemaskinen ryster af hans stød og endnu en 

orgasme ruller ind over mig, Mine muskler spændes i hele 

kroppen. Jeg kniber hårdt om hans pik, så den spændes endnu 

mere, den bliver hårdere og føles som runde tårn. Han støder 

helt ind i mit indre, banker sig selv ind til roden og vælter ud i 

orgasme, i bølger af støn og små råb.  

 Han slipper mine ben, og sætter hænderne på kanten af 

vaskemaskinen og trækker sig forpustet ud af mig. ”Fuck, det 

var sgu frækt” stønner han forpustet og kigger mig lige ind i 

øjnene uden at blinke. ”Det kunne være jeg skulle kommer her 

lidt oftere og lægge rør ind hos dig, badesmølf.”  

Jeg smågriner sjofelt og kigger på ham. ”Det bliver ikke i 

morgen, for der kommer elektrikeren og lægger kabler ind.” Han 

smiler smørret og ryster på hovedet. ”Du spilder ikke tiden hva´, 

badesmølf? Men tak for i dag, det var hyggeligt at installerer din 

vaskemaskine og indvie den!” 

 Han hiver kondomet af, slår en knude på det og smider det 

i skraldespanden. Så løfter han mig ned fra vaskemaskinen og 

kysser mig på panden. ”Jeg må videre, nogen må jo arbejde i 

dag.” Vi smiler til hinanden og går sammen ud af badeværelset. 

Han forsvinder ud af døren og så står jeg alene tilbage i entreen. 

Håndværkersex. Der er ikke helt forkert. 

 

 Rikke er hjemme ved 17 tiden og der går ikke 30 sekunder 

før hun opsnuser, at der er foregået noget lummert i lejligheden. 

Hun kaster et kort blik på mig, og smiler med øjnene. ”Her 

lugter af sex”. Jeg gå ud i køkkenet, hvor jeg har gang i en god 

hjemmelavet lasagne. ”Jep, vaskemaskinen skulle jo indvies.” 
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Hun kommer næsten løbende efter mig, og stiller sig i 

døråbningen. ”Din uartige tøs, håndværkersex uden mig!”  

Vi griner højt og Rikke får selvfølgelig hele historien, om den 

hotte VVS-fidus fra Skousen. Hun ryster på hovedet og smiler 

lummert. ”Hvad har jeg dog gjort ved dig søde Heidi? Du var 

uskyldigheden selv, da vi mødte hinanden for 5 år siden, og se 

dig i dag.” Jeg måtte give hende ret. For bare 5 år siden, sad jeg 

på mit værelse foran mit klaver med bøjle på tænderne, og anede 

ikke hvordan en pik så ud, eller hvad man skulle gøre med den! 

Ganske jomfruelig, men det er jeg bestemt kommet efter med 

tiden. ”Jamen så kan du glæde dig til i morgen, Kenneth 

elektriker kommer kl. 15. Der er noget galt med elektriciteten på 

badeværelset, så vaskemaskinen virker ikke endnu.” 

Rikke kigger på mig og ser overrasket og spændt ud på samme 

tid. ”Så tror jeg sørme, at jeg skal have fri et par timer tidligere i 

morgen, hvad med dig?” Vi var meget enige. Vi vidste præcis 

hvad hinanden tænkte. Vi skulle uden tvivl være hjemme begge 

to, når Kenneth ringede på døren. Håndværker i hyggerummet 

var målet, og vi skulle nok få ham på krogen. 

Vi havde før nedlagt handyr til fælles parring. Gode veninder 

deler gerne, og der er ikke noget som en fræk trekant med en 

god pik til deling.   

 Det blev hurtigt næste dag, og vi suser begge af sted på 

arbejde. Jeg arbejder som børnehavepædagog og Rikke er ansat 

som butiksassistent i Matas, så vores arbejdstider er meget 

forskellige. Jeg møder tidligt i dag og har fri kl. 14, så jeg kan 

sagtens nå at være hjemme til Kenneth kommer. Rikke har 

normalt fri kl. 16 om onsdagen, men hun har fået lov til at gå 

lidt før i dag. Alt er planlagt, så vi begge kan være hjemme til kl. 

15.  

 Jeg skynder mig hjem, så kan jeg lige nå i bad inden han 

kommer. Jeg har pisket rundt med ungerne på legepladsen i dag, 

så jeg er godt arbejdsbeskidt.  

Der bipper en besked ind på min telefon, det er fra Rikke, hun 

bliver lidt forsinket, men lover at skynde sig. Det går jo nok, han 

skal jo lige have lov til at arbejde lidt, inden vi lokker ham i 



10 

uføre.  Eller forsøger. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt spændt, 

det snurrer dejligt i kroppen af forventning. Jeg lukker øjnene, 

og prøver at huske hvordan han ser ud. Hans bevægelser, øjne, 

smil, kropsbygning, stemme og charme. Bestemt en fryd for 

øjet, sådan en type, hvor man går i stå og bare står og spiser 

langsomt med øjnene. Lyshåret, kort i siderne og strit og pjusket 

i toppen. Forførende grågrønne øjne, hedt blik og flirtende smil 

og dejligt grin. Almindelig af bygning, og alligevel lidt 

markeret. Total lækker røv. Hele tiden en smart og fræk 

bemærkning. Da han var her sidst, flirtede han heftigt med os 

begge to, og han fik kamp til stregen. Vi havde et sjofelt flirteri 

kørende, konstant under bæltestedet, så han var godt kørt op da 

han gik.  

 Det ringer på døren, Rikke er ikke kommet endnu, så jeg 

er helt alene i lejligheden. Spændt åbner jeg døren, og som 

forventet er det Kenneth der står ude på trappen. Han står bare 

lænet op ad væggen, med armene over kors, og smiler med de 

der forførende grønne øjne i arbejdstøj og sikkerhedssko. 

”Halløjsa, nogen har ringet efter en elektriker!” Han bliver bare 

stående og afventer mit svar. Stadigvæk med armene over kors. 

Jeg sluger ham råt og venter lidt med at svare. Står bare og 

nyder udsigten til lækkermås. Jeg huskede rigtigt, en fryd for 

øjet stadigvæk. Jeg vågner af min opslugende trance og får vist 

ham ind i gangen. ”Dejligt at du kunne komme med så kort 

varsel. Vores nye vaskemaskine har brug for førstehjælp, der er 

noget med strømmen.” Jeg stirrer ham direkte ind i øjnene, og 

bider mig i underlæben. ”Så tænkte vi, at du lige var manden vi 

skulle ringe efter.” Kenneth står bare og stirrer hedt på mig. Han 

ophidser mig, bare ved at kigge på mig. Det går lige i trussen. 

Nervetrådene kilder allerede, bare af hans blik. Det hele stritter 

på mig, mine brystvorter står lige ud i luften, og det ses tydeligt i 

den satinskjorte jeg har på. Stoffet stimulerer dem så dejligt 

uden BH. Gåsehuden pibler frem på kroppen og de små hår i 

nakken rejser sig. ”Aha” kommer det brummende fra ham. 

”Hvor er din veninde så henne i dag?” Han er sgu en frækket. 

Han er kommet med samme tankegang, som vi har inviteret ham 
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med. Han ved udmærket godt, at der er noget at hente. ”Jamen, 

så må jeg jo hellere kigge på dyret.” Han styrer ud mod 

badeværelset, og da han går forbi mig, strejfer hans hånd mine 

bare lår og min røv. Han stryger langsomt hånden over min røv 

og klemmer blidt, mens han sender mig de hedeste forførende 

øjne. ”Hun kommer vel snart, tænker jeg,” siger han og går ud 

på badeværelset. ”Mmmmm,” brummer jeg og sitre over hele 

kroppen af hans berøring. Jeg kan se omridset af hans erektion 

på hans arbejdsbukser, og han tager sig til pikken for at rette den 

lidt. Den fylder vist godt i bukserne. Han stirrer intens ind i 

øjnene på mig, mens han gør det. Han kan se, at jeg reagerer 

med det samme, og jeg bider mig i underlæben igen. ”Jeg er i 

stuen, hvis du skal bruge mig til noget,” siger jeg med dirrende 

stemme. Jeg har virkelig svært ved at skjule min opstemthed. 

Jeg skælver allerede i hele kroppen af bar spænding. ”Jeg skal 

nok finde dig om lidt,” siger han ude fra badeværelset.  

 Der går ikke 10 minutter, så står han i døråbningen ind til 

stuen. Jeg sidder i kæmpesofaen og læser dameblad, for at få 

tankerne bare lidt væk. Rikke er ikke kommet endnu, men hun 

må være på vej tænker jeg. Kenneth står bare og kigger hedt på 

mig, måler mig med sine forførende grågrønne øjne. Jeg kan 

mærke min desperate lyst til bare at springe op af sofaen og flå 

tøjet med ham. Jeg sidder med benene over kors i min korte 

nederdel, og studerer hans reaktion, da jeg langsomt løfter mit 

ben ned ved siden af det andet, så jeg med vilje blotter mine 

trusser. Jeg kan mærke at min g-streng er kravlet lidt op i 

revnen, så mine skamlæber er synlige. Vi stirrer hedt på 

hinanden, og hans øjne flytter sig ned mellem mine ben. Han 

står stadigvæk i døren med armene over kors. Hovedrystende 

begynder han at gå langsomt over i mod mig. Han har en meget 

sensuel måde at bevæge sig på, det er vildt ophidsende og meget 

forførende. Jeg begynder at knappe min skjorte op, og trækker 

den til siden, så mine hårde og strittende bryster kigger på ham. 

Han snapper efter vejret, smiler sjofelt og falder på knæ foran 

mig. Han stirrer mig intens lige ind i øjnene, og slikker sig om 

munden, trækker min nederdel op og spreder mine ben. 
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Langsomt trækker han min g-streng ned over mine knæ og løfter 

mine ben et ad gangen til jeg er trussefri. Han slipper mine øjne 

og kigger ned mellem mine ben. Hans vejrtrækning er hurtig, og 

pulsen banker derudaf hos os begge to. Han stryger sine hænder 

langsomt op fra mine knæ og fører dem indvendigt op af mine 

lår til han når mit skridt. 

Hans tommelfinger finder hurtigt min klitoris og kører ned mod 

min skede. Jeg er skamløs våd, og han fører tommelfingeren ind 

i mig. Jeg klynker og møder ham med underlivet, så han glider 

helt ind. Han trækker fingeren ud igen, og cirkler langsomt om 

min klitoris. Jeg stønner højt og lukker øjnene i få sekunder af 

bare ophidselse. Han slipper mig pludselig og tager fat om mine 

baller og rykker mig længere ud på kanten af sofaen. Han 

slikker sig om munden, mens han kigger mig intens i øjnene 

med de der frække grågrønne flirtende øjne. Et hurtigt dyk og så 

æder han min fisse grådigt og smaskende. Han sluger, suger, 

cirkler, slikker og smasker sig mæt i min følsomme klitoris, så 

mine nervetråde spænder og kilder grådigt efter ham. Jeg griber 

om mine bryster og niver mine brystvorter. Ælter mine bryster 

og hiver vorterne endnu hårdere. Min krop begynder at ryste 

voldsomt og jeg skælver og skyder op i en bue, mens jeg 

nærmest skriger min orgasme ud. Jeg hører slet ikke at Rikke er 

kommet hjem, for da jeg åbner mine øjne ser jeg hende i 

entreen. Kenneth er i gang med at åbne sine bukser, og inden jeg 

ser mig om har vi skiftet plads og jeg har hans pik i munden. Jeg 

æder den som om jeg er ved at dø af sult, lader tungen cirkle 

rundt om pikhovedet, og lader mine læber stramme godt rundt 

om den, mens jeg malker ham op og ned.  

 Pludselig ligger Rikke på knæ ved siden af mig, og hun 

tager over og sluger ham hårdt. Han brøler og stirrer intens på os 

begge, som om en drøm er gået i opfyldelse. Vi smiler til 

hinanden, og kigger ham begge i øjnene, mens vores tunger 

leger og driller hans pik. Den er helt spændt og hård og sindssyg 

lækker. Rikke sluger ham helt i bund, mens jeg har hans nosser i 

munden. Rikke rykker hans ene ben op, så han er helt blottet og 

der er bedre plads til os begge. Mens jeg ligger og slikker hans 
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nosser og mellemkød, fugter jeg min finger i min skede, og fører 

langsomt en finger op i ham analt. Han flytter sig forskrækket 

lidt, og Rikke registrerer det hurtigt. ”Rolig skat, vi har styr på 

det,” hvisker hun og gaber igen over hans pik og suger mere 

intens, for at fjerne hans fokus. Jeg prøver igen, fugter fingeren 

og cirkler omkring hans røvhul. Langsomt fører jeg min 

lillefinger ind analt på ham, og han lukker mig ind. Rikke på 

hans pik og mig med hans nosser i munden og min finger i hans 

røvhul, bearbejder vi ham til himlen. Han stønner voldsomt, og 

hele hans krop begynder at ryste. Han famler ud efter os, i håb 

om at få fat i et bryst, en røv eller andet han kan kæle. Han 

finder Rikkes røv og hun får et ordentligt klap i røven. ”For 

helvede nogle frække kællinger,” stønner han og hiver mig op 

fra gulvet. Han lægger sig ned så jeg kan sætte mig oven på 

ham. Jeg kravler op, sætter mig og glider ned over hans pik så 

han fylder mig ud. Jeg kan mærke ham helt oppe i mit inderste, 

og stønner helt nede fra maven, da jeg begynder at ride ham 

langsomt. Rikke tager hurtigt tøjet af og sætter sig på hans 

ansigt. Nu er det hendes tur til at blive spist og slugt af hans 

vidunderlige legende tunge. Han har hende i hele hovedet. 

Ruderne dugger og rummet oser af sex, håndværkersex i 

hyggerummet. Kenneth er i syvende himmel, og det samme er 

Rikke og jeg.  

 Han støder hårdt op i mig, knepper mig helt op i 

livmoderen, stimulerer alt i mit indre, og orgasme er uundgåelig. 

Klimaks er nær og orgasmen kommer rullende som en syndflod. 

Sex er vanedannende og jeg kan ikke få nok. Jeg rider som 

aldrig før, til sidste nervetråd kollapser og giver slip. Jeg er helt 

udmattet og vælter bagover i sofaen. Kenneth er stadigvæk hård 

og stiv, så han griber Rikke om hofterne og får smidt hende ned 

på ryggen. Han hamrer sin pik ind i hende og knepper hende 

som hun aldrig er blevet kneppet før. Skrigende og stønnende 

har hun benene helt oppe om nakken på ham og nyder hvert et 

håndværkerstød. Jeg nusser hendes brystvorter lidt, det ved jeg 

hun elsker. Sexknapperne kalder vi dem, og de er modtagelige 

for alt lige nu. Sveden driver af Kenneth, men han fortsætter 
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som en sexgal gorilla. Pumper i højt tempo, stønner, brummer 

og vælter pludselig ud i et højt ”aaaahhhhhh.” Han trækker sig 

ud, og malker sin pik ud over Rikkes mave, så sæden sprøjter ud 

over hende. Han synker sammen i sofaen, og der ligger vi alle 3 

spredt ud over kæmpesofaen, gennemkneppet, udmattede, 

svedige, skælvende og endorfinerne ligger tykt i luften i hele 

stuen.   

 Der går længe før nogen siger noget, jeg ligger næsten og 

er ved at falde i søvn, så udmattet er jeg.  

Kenneth rejser sig op og kigger på os. Jeg ligger halvt afklædt 

og Rikke ligger nøgen med sæd ud over det hele. ”Det var vist 

ikke jeres første trekant.” Kenneth smågriner og rejser sig fra 

sofaen. ”Byder I på en kold øl tøser,” jeg syntes jeg for tjener en 

oven på den omgang. Rikke småfniser og jeg ligger stadigvæk 

helt udmattet og prøver at få vejret. Alligevel får jeg langsomt 

rejst mig op på albuen og kigger over på Kenneth med 

bekræftende øjne. ”Jooo, det har vi da prøvet før,” siger jeg og 

sætter mig op. ”Jeg kunne også godt drikke et glas hvidvin, men 

jeg skal vist lige en tur i bad først,” fniser hun. Jeg kigger på 

hende og med vores interne ”er-du-ok” blik, og hun nikker 

bekræftende. ”Smut du på wc skatter, så finder jeg lidt drikkelse 

til os,” jeg rejser mig, finder mine trusser og lunter ud i 

køkkenet.  

 Da jeg kommer ind i stuen igen, har Kenneth ordnet sofaen 

og puderne er sat fint på plads. Vinduet er åbnet og han sidder i 

sofaen med sin telefon, helt afslappet. Da jeg kommer ind, 

kigger han op og smiler helt vildt sexet til mig. Han skulle have 

en omgang mere, var min første tanke, og jeg er sikker på, at det 

er det samme han tænker om mig. Han lægger sin telefon i 

lommen og klapper forsigtigt på sofahynden, som at kalde på 

mig med hånden. Jeg forstår hans forførende hentydning, og 

sætter bakken med vin, øl og peanuts på sofabordet, kanter mig 

rundt om bordet og sætter mig ved siden af ham. Han kigger mig 

dybt i øjnene og løfter langsomt sin hånd op til min kind. Han 

holder forsigtigt mit ansigt og trækker mig over mod sig. Vores 

læber mødes i et saftigt kys, der suger helt ned i maven. Han 
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trækker mig over på hans skød, så jeg sidder over skrævs på 

ham. Jeg kan tydeligt mærke hans begyndende bule, vokse 

mellem benene gennem hans bukser. Han kysser mig sensuelt 

op langs halsen og vi ender igen med et sensuelt tungekys. Mine 

sexknapper reagerer prompte i den tynde silkeskjorte, og han 

bemærker det med det samme. Vi har den samme virkning på 

hinanden, det er helt tydeligt. Pulsen stiger og vi æder nærmest 

hinanden.  

Kenneth kigger intens ind i mine øjne, ”min øl bliver varm,” 

siger han og stryger fingeren over mine brystvorter. ”Skal du 

noget i aften?” Jeg kigger på ham og ryster på hovedet. ”Må jeg 

blive,” han smiler kærligt til mig. ”Det ville være hyggeligt, vi 

kunne bestille en pizza,” siger jeg med rumlende mave. Jeg 

strækker mig bagover og griber hans øl, og bagefter mit glas 

hvidvin. Vi skåler og tager en ordentlig slurk begge to. Jeg 

sidder stadigvæk oven på ham, og Rikke kommer ind i stuen i 

morgenkåbe. Hun smiler og blinker til mig. ”Kenneth bliver, er 

det ok med dig?” ”Gi den gas skatter, jeg har en date kl. 18, så 

jeg er næsten på vej ud af døren,” synger hun og går ind på sit 

værelse. Kenneth og jeg kigger på hinanden og smiler. ”Så har 

vi hytten for os selv igen, hvad skal vi dog finde på at lave,” 

hvisker han lummert og stryger hånden hen over min balle. 

Han læste mine tanker, for jeg kunne sagtens finde på masser vi 

kunne tage os til, det ser ud til at blive en lang aften og nat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


