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”Hvad fanden går du ikke derover og ringer på for? Du har 

sukket efter ham i 3 måneder nu.”  Lis griner højt så hele cafeen 

kan høre hende. Vi sidder tre veninder på vores yndlingscafé på 

Hovedgaden. Luften er varm, larm, støj og porcelæn der klirrer. 

Kaffeduften dominerer. Der er stopfyldt med gæster, og vi var 

heldige, at vores faste bord i hjørnet var ledigt.  

 ”Der sker jo ikke en skid, hvis du ikke kaster dig ud i det!” 

Lis og slår ud med armene. ”Ved han overhovedet, at du sidder 

og savler over ham, i vinduet hver dag?” Jeanette kigger 

spørgende på mig. ”Selvfølgelig gør han da det, det kan han sgu 

da ikke undgå. Hun sidder jo som klistret til ruden morgen, 

middag og aften – pisse liderlig.” Lis griner igen højlydt.  

Vi griner alle tre. For hun har jo ret. Jeg har min faste plads i 

vinduet. Jeg ved hvornår han går om morgenen, hvornår han 

kommer hjem og hvornår han går til træning. Jeg kan se, når han 

ligger i sin sofa og ser TV, når han står i sit køkken og laver 

mad, når han sidder ved sin computer og spiller, arbejder, mailer 

og hvad han ellers laver. Vi har haft øjenkontakt fra det ene 

vindue til det andet, flere gange. Han har også vinket til mig 

med det sødeste smil. Men han kan ikke se, hvad jeg laver, for 

jeg bor 2 etager højere oppe. Gudskelov for det.  

 Jeg har været over og kigge på dørskiltet, Miguel Hansen 

hedder han. Et blandet navn, og det passer perfekt til ham. 

Mørkt halvlangt hår med lidt krøller og fald i, lidt gyldenbrun i 

huden. Jeg tror en af hans forældre må være udenlandske, for 

han har sådan en typisk sydlandsk glød. Lækre brune øjne, og 

går ofte i lyst eller hvidt tøj. Stramme T-shirts, så man kan se 

hans veltrænede krop. Jo, han er bestemt skruet godt sammen, 

han kunne til hver en tid kaste mig op ad væggen, og give mig 
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en ordentlig rusketur. Det har han i hvert fald gjort flere gange i 

mine drømme.  

 ”Nu sidder hun og dagdrømmer igen,” fniser Lis. ”Hvis du 

ikke snart går over og ringer på, så gør jeg det sgu for dig 

skatter.” Den sætning kom i en kærlig, men bestemt tone. Vi 

griner højt igen, det gør vi altid når vi er sammen. To dejlige 

veninder jeg for intet i verden vil undvære. Man kan altid regne 

med dem. Bund perverse, altid i godt humør, friske på hvad som 

helst og altid klar til fis og ballade.  

 ”Hvad fanden vil du gøre, hvis han en dag ringer på din 

dør, Kirsten?” Lis kigger spørgende på mig og afventer bestemt 

et svar. Jeg hedder ikke Kirsten, men det har Lis, som egentlig 

hedder June, kaldt mig siden vi gik i skole. Vi har altid kaldt 

hinanden sjove navne, og laver altid pis med det. ”Det gør han 

sgu da heller ikke, han aner jo heller ikke hvad jeg hedder,” 

fniser jeg forsigtigt. ”Det ved du sgu da ikke noget om. Måske 

har han også været ovre og kigge på dit dørskilt!” Jeanette 

kigger lidt drillende på mig. Det havde jeg da ikke lige tænkt 

over. Hvad nu hvis han har? Var han måske interesseret i mig på 

samme måde. Går han og smugkigger op til mig, når jeg ikke ser 

det? Ved han, at jeg hænger i vinduet 24-7, bare for at få et 

glimt af hans smukke ansigt og skønne krop? Holder han øje 

med mig, når jeg forlader min lejlighed? Jeg gyser helt ved 

tanken, det suger i maven på mig. Yeah I wish, tænker jeg. 

 Vi sidder og smågriner, pjatter og bæller cafe latte, da 

døren går op. Daft Punk blæser ud af højtaleren med ”Get 

Lucky”, og ind af døren kommer Miguel og en af hans 

kammerater. Tiden står fuldstændigt stille. Alting foregår i 

slowmotion, føler jeg, og pludselig står han foran vores bord og 

smiler. ”Hej Helle, må vi slå os ned her?” June og Jeanette 
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kigger på mig, og kan se, at jeg sidder fuldstændigt målløs med 

åben mund. ”Halloooo jorden kalder Kirsten! Der står en flot fyr 

ved siden af dig og spørger om noget, er du gået helt i stå?”  

”Øøøhh ja,” får jeg fremstammet og prøver at synke den klump, 

jeg føler jeg har i halsen. Min hals er helt tør. Jeg kigger op på 

Miguel og han smiler til mig. Wau nogle øjne. Så tæt på har jeg 

aldrig set ham eller dem for den sags skyld. ”Hvem er det?” 

hvisker Jeanette til June. Han vender sig mod tøserne og med sin 

bløde og sensuelle stemme svarer han. ”Jeg hedder Miguel.” 

Han rækker Jeanette og June hånden. ”Det her er min amigo 

Charlie. Jeg bor i samme gade som Helle, lige overfor faktisk.” 

Han hilser med et roligt smil på læben. Charlie giver os hånden 

på skift. Jeanette og June sidder med det største og mest fjogede 

smil på læberne. Jeg kigger, fuldstændig knald rød i hovedet, på 

dem og sender dem meget signalerende øjne, der bestemt 

fortæller, at de skal opføre sig ordentligt. Men det ved jeg jo, får 

den modsatte effekt. Han kender mit navn. Han kender mit navn. 

Jeg bliver ved med at gentage det i mit hoved.  

 ”Charlie, henter du ikke en omgang latte til de damer, og 

jeg skal bare have en omgang af den stærke kaffe.” Der er to 

pladser ledige, og de er selvfølgelig lige ved siden af vores bord. 

Hvad er chancen for at være så heldig? June og Jeanette er ved 

at flække af grin, men de prøver virkelig at holde igen. Selv om 

de er to uartige møg tøser, kan de se, at jeg på ingen måde ved, 

hvad jeg skal gøre med mig selv. Det her havde jeg i min 

vildeste fantasi, og ikke på noget tidspunkt, forestillet mig. 

Meget har jeg fantaseret om, men det her? Nej, bestemt ikke! 

Og så kommer det. ”Nåååå, den Miguel du sidder og savler over 

i vinduet, Kirsten?” Jeg losser June over benet under bordet, og 

rammer selvfølgelig både bordben og June, så bordet ryster.  
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”Ja, den Miguel,” siger han tørt. ”Men jeg holder også øje med 

hende, hun ved det bare ikke.” Han blinker til mig. ”Hun er jo et 

syn for guderne, når hun hopper op på sin cykel hver morgen.” 

 What? Jamen, han går jo først om morgenen, hvor ser han 

mig på cyklen? Derefter fortsætter han, som taget ud af mine 

tanker. ”Jeg står bare rundt om hjørnet og kigger i smug.” Han 

smiler, mens han kigger mig dybt i øjnene. Igen mundlam.  

 Vi sidder længe, føler jeg, og kigger hinanden i øjnene. 

Men bliver afbrudt. ”Jeg skal ud og ryge,” siger Jeanette. ”Skal 

du med June?” June nikker. ”Tag mig med,” siger Charlie, der 

er kommet tilbage med latte til hele bordet. 

 Så sidder vi der, helt alene, føler jeg i hvert fald, bare og 

kigger på hinanden. Alt omkring mig forsvinder i tåger. ”Træk 

vejret,” hvisker han og smiler til mig. ”Rart at de andre lige er 

gået, for jeg vil gerne spørge dig om noget.” Puha, nu kommer 

det. Jeg sidder lidt nervøs og venter. Han holder en kort pause, 

ligesom om, at han lige skal tage tilløb. ”Har du lyst til at 

komme over og spise hos mig i aften? Nu har vi gået og kigget 

på hinanden i 3 måneder, syntes du ikke det er på tide, at vi 

lærer hinanden bedre at kende?” Jeg er ved at komme til mig 

selv, og smiler nervøst til ham. Kommer over og spise hos 

HAM? Hvad tror han selv? Selvfølgelig vil jeg det! ”Jo, tak det 

vil jeg meget gerne,” hvisker jeg nervøst og kigger ned på mine 

fingre, der ikke kan finde ro. ”Skal vi sige kl. 19, jeg laver en 

verdensklasse Paella med kylling.” Jeg kan ikke fatte, at det her 

lige sker, men det gør det i allerhøjeste grad. ”Det lyder dejligt, 

jeg elsker Paella,” får jeg fremstammet og kigger op, da jeg 

fanger tøserne og Charlie i øjenkrogen. Jeg har slet ikke hørt 

dem komme ind fra rygepausen. ”Uuuhhhh, Paella. Scoremad.” 

Charlie griner. ”Det er vist ikke nødvendigt denne gang,” 
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småvrisser Miguel. ”Åh, bevares,” griner Charlie og de smiler til 

hinanden. 

 Eftermiddagen går hurtigt. Vi sidder alle fem mindst et par 

timer, og snakker, griner og pjatter på kryds og tværs over 

bordet. Drikker en masse kaffe og udveksler livshistorier. 

Miguel er halv spansk, og det forklarer jo både navn og 

sydlandsk glød. Vi flirter hele eftermiddagen og på et tidspunkt 

tager han min hånd og klemmer den blidt. Kemien er der uden 

tvivl. Det rykker helt ind i mit inderste. Maven suger sig helt 

sammen og jeg får nærmest åndenød. Han er overdrevet lækker. 

Det er ikke kun på afstand, gennem vinduet. Her sidder han, en 

halv meter fra mig, dufter ophidsende dejligt, smiler sødt og jeg 

kan mærke ham helt ind under huden. 

 ”Hold da op, kokken er jo næsten 16. Jeg har da lidt 

småtravlt efterhånden, Paella laver jo ikke sig selv.” De andre 

griner, og vi begynder alle fem, at rejse os fra bordet og går ud 

på gaden. Vi bryder op, tøserne får et kæmpe knus, og de 

begynder at gå. Miguel tager min hånd, kysser den og kigger 

mig dybt i øjnene. ”Vi ses om et par timer senorita.” Mine ben 

er lige ved at ekse under mig. Pigerne vender sig om, og råber 

”god fornøjelse Kirsten,” og forsvinder fnisende rundt om 

hjørnet. Der går ikke 10 sekunder, så tikker der en SnapChat ind 

med et pjattefoto af tøserne, og teksten; ”Hold kæææææææft 

hvor er han mums Kirsten.” Jeg må jo give dem ret, han ER 

mums. Græsk gud agtig, også selv om han er halv spansk. 

 Jeg skynder mig hjem, for jeg skal top tunes til en 

spændende date, om 2 timer, på den anden side af gaden. Jeg 

tager mig selv i at kigge ud af vinduet og smiler lidt, da Miguel 

kommer gående ned ad gaden med indkøbsposer i hænderne. 

Han kigger selvfølgelig op og stikker mig det største smil jeg 
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endnu har set. Jeg vinker og ryster på hovedet af mig selv, det er 

sgu teenageragtigt, men jeg kan jo ikke lade være. Et koldt bad 

er vist hvad jeg efterhånden har brug for, så jeg smider tøjet, og 

tager mig et langt dejligt bad. Glat og lækker over hele kroppen, 

velduftende, blød og lækker. Jeg finder mit sexede lilla 

silkeundertøj frem, den tynde sorte satinkjole, der sidder tæt til 

kroppen, så man kan se mine former. Jeg smiler til mig selv i 

spejlet, jo jeg gør det sgu, trusserne og BH ryger af igen. Sexet 

senorita skal han få, bundløs! Så må vi se, om han lægger 

mærke til det. Håret sidder, makeuppen er lige i skabet, dufter 

lækkert, på med hælene. Jeg er klar.  

 Klokken er 18.45, så jeg har lidt tid endnu. Jeg går hen til 

vinduet, kigger ned, og der står han, i vinduet, kun iført 

forklæde! Han kigger op til mig, og laver tegn med fingeren til 

mig, at jeg skal komme. Han vender sig om, og jeg kan se, at 

hans dejlige røv kommer til syne. Han er nøgen, KUN IFØRT 

FORKLÆDE! Her troede jeg, at jeg skulle tage røven på ham, 

uden undertøj, og så står han der, kun iført forklæde.  

Jeg smiler og ryster på hovedet, 0-1 til ham tænker jeg, går ud af 

døren og ned på gaden over mod nr. 85.  

 Han åbner døren med et blændende smil, hiver mig ind i 

entreen, griber mig om lænden og ryggen og vipper mig 

baglæns, så jeg taber min taske. Vi mødes i et saftigt kys med 

åbne øjne. ”Senorita bienvenido a Casa Miguel.” Han løfter mig 

op at stå igen, og jeg bliver helt svimmel efter den velkomst. 

”Det har jeg haft lyst til at gøre i 3 måneder” siger han, og måler 

mig fra top til tå. ”Du er simpelthen den smukkeste og mest 

sexede kvinde, jeg har lagt øjne på,” brummer han med sin 

sexede sydlandske stemme. Han slår armen ud, for at vise mig 

ind i stuen. Han har skiftet fra ”kun forklæde”, til lækre 
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lærredsbukser og en stram hvid T-shirt. Drillepind! Han bliver 

stående bag mig, blot for at nyde mine bevægelser. ”Lækkerier 

let pakket ind ser jeg,” han tager en ophidsende dyb indånding. 

”Senorita, du driver mig jo til vanvid allerede, hvordan skal jeg 

nu kunne koncentrerer mig om middagen, når jeg ved, at du ikke 

har undertøj på?” Jeg vender mig lidt om, sender ham et frækt 

smil, og trækker på skulderen. Det gør vel ikke noget, at spille 

lidt kostbar. Han kigger på mig med sine frække brune øjne, og 

ryster på hovedet. 1-1 makker tænker jeg.   

 Det er helt underligt at se hans lejlighed. Det jeg kan se 

oppe fra mit vindue, er jo fra en skrå vinkel, og når jeg nu står 

her i stuen, er det noget helt andet. Typisk ungkarlehybel, med 

stor sort lædersofa, kæmpe TV og lækkert musikanlæg. Ud af 

højtalerne flirter Bryan Adams med sin forførende musik. Der er 

tændt stearinlys, dækket hyggeligt op, og der dufter simpelthen 

vidunderligt. ”Jeg kigger lige til maden, lad som om du er 

hjemme,” små synger han på vej ud i køkkenet.  

Jeg går langsomt hen til vinduet og kigger ud, og automatisk op 

til mit eget vindue. ”Ja, jeg har godt set dig deroppe,” lyder det 

pludselig. Jeg havde slet ikke hørt ham komme tilbage til stuen. 

”Jeg undrer mig faktisk over, at du ikke er kommet ned og ringet 

på min dør. Jeg har gået og ventet med længsel.” Mit hjerte 

hamrer i brystet på mig. Ventet med længsel? På mig? Hans duft 

hænger i luften, han er tæt på mig. Elektriciteten gnister bag 

mig. Jeg vender mig om, og han står næsten lige foran mig. ”Og 

jeg har ventet på dig,” får jeg fremstammet. Han rækker hånden 

op mod min kind og stryger mig med tommelfingeren. Han 

læner sig ind mod mig, og med den anden hånd vipper han 

persiennerne og smiler. ”Vi må hellere trække for, så ingen kan 

se os.” Vi mødes i et langsomt kys, vores tunger danser i takt til 
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musikken, og han griber mig om livet, og trækker mig helt ind 

til sig. Ud af højtalerne forfører Bryan Adams os med 

”(Everything I do) I do it for you”, og vi begynder langsomt at 

danse. Jeg afbryder kysset, for at få vejret. ”Miguel? Har du 

valgt det nummer med vilje?” Jeg kigger på ham og afventer 

svar, også selv om jeg kender svaret. ”Hvordan kan du tro det?” 

han smiler så jeg får gåsehud over hele kroppen. Det har han 

vist.  

 Vi står længe, bare og vugger frem og tilbage. Bryan kan 

sgu det der. Man skulle næsten tro, at det var lidt planlagt. Jeg 

lægger mine arme om hans hals og han trækker mig helt ind til 

sig, mens vi kysser sensuelt. Jeg kan mærke det helt nede i 

tæerne, han er under huden på mig, invaderer min sjæl. Vi står 

bare midt på gulvet, danser langsomt fra siden til siden, kysser 

og kærtegner hinanden. Jeg kan mærke hans pik buler voldsomt 

ud i hans bukser. Han er vist lige så pisse liderlig, som jeg er. 

Han kører hånden op og ned af min ryg, helt ned til mine baller, 

som han griber hårdt om og løfter mig op på hans hofter. Jeg 

slynger mine ben rundt om hans hofter, så min kjole kravler op. 

Vi kysser lidenskabeligt og meget romantisk. Jeg kysser ham på 

op og ned af halsen. Vi står bare på gulvet. Danser stadigvæk 

langsomt, forførende og begge fyldt med voldsomt begær til 

hinanden. Han begynder at bevæge sig over til spisebordet, hvor 

han sætter sig ned på en af spisestolene, med mig overskrævs på 

skødet. ”Hvad er det du gør ved mig mi amado?” hvisker han i 

mit øre. Jeg kigger ham ind i øjnene, stryger ham hen over 

kinden. ”Det samme du gør ved mig Miguel, du er under huden 

på mig, og jeg kan ikke få nok af dig.” Jeg kysser ham igen, 

forførende, sensuelt og vildt. Min hånd bevæger sig langsomt 

ned mod hans pik, den er voldsom og dejlig stor og hård, kan jeg 
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mærke. Vi kigger hinanden hedt i øjnene. ”Kan maden holde sig 

i 10 min.?”  ”Si Senorita,” hvisker han og kysser mig igen. Jeg 

smider alle hæmninger og i løbet af 3 sekunder, har jeg åbnet 

hans bukser og hevet hans kæmpe pik ud i min hånd. Vi stirrer 

stadig hinanden intens og dybt i øjnene. Vi vil have hinanden. 

Nu! Jeg løfter mig og glider langsomt ned over hans pikhoved 

og videre ned, indtil jeg er i bund. Vi stønner begge højt. Fuck 

hvor er han stor! Han fylder mig helt ud.  Han har stadigvæk 

sine hænder om mine baller, og samtidig med at jeg begynder at 

ride ham, støtter han mig. Jeg takker et kort sekund mine mange 

cykelture og gode benmuskler, for han er stor, så jeg skal rejse 

mig højt, for at nå ham.  

 Vi finder hurtigt en rytme, og begæret vælter ud af os. Jeg 

går i bund, og roterer underlivet, så jeg kan mærke ham helt op i 

mit indre. Det føles vildt skønt. Det her kan blive vanedannende. 

Jeg nyder de brummende støn, der kommer helt nede fra hans 

mave. Han er helt vild, fuldstændig i min magt. Der går ikke 5 

minutter, så mødes vi i orgasme og jeg kan mærke hans varme 

sæd sprøjte op i mig. Vi kigger stadig hinanden dybt i øjnene, 

kysser hinanden og mødes i et kæmpe knus. ”Det var ikke lige 

sådan jeg havde forestillet mig, vores første knald,” jeg fniser 

lidt skolepige agtigt. ”Nej heller ikke mig!” Miguel sender mig 

et frækt smil. ”Men det var sgu frækt alligevel. Du kan bare lade 

være med at rende rundt uden trusser, din frække tøs!”  

Han hjælper mig op og stå, og rejser sig selv. ”Kom så skal jeg 

vise dig, hvor toilettet er.” Han kysser mig på næsen og tager 

min hånd. Toilettet ligger lige ved siden af soveværelset, og jeg 

når lige at kigge ind. Hold nu kæft en seng. Den glæder jeg mig 

til en tur i, tænker jeg lummert.  
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 Ude på toilettet står jeg bare og kigger mig selv i spejlet. 

Niver mig selv i armen, og fatter egentlig ikke, hvad der lige er 

sket. Hvorfor er jeg ikke gået herover for lang tid siden? 

Hvorfor har jeg ventet så længe? Han har siddet og ventet på 

mig! Jeg ryster på hovedet af mig selv og smiler et frækt smil til 

mit spejlbillede. Men nu er jeg her, og jeg har lige kneppet ham 

på spisestuestolen. Hvad skal det ikke ende med?  

 Da jeg kommer tilbage fra toilettet, står Miguel klar ved 

spisebordet. ”Middagen er serveret Senorita.” Han trækker 

stolen ud, den vi lige har kneppet på, og jeg sætter mig. 

”Gracias” ryger det ud af munden på mig, mens jeg smiler. Han 

knurrer frækt og sætter sig overfor mig. ”Miguel, det dufter 

vidunderligt, det glæder jeg mig så meget til at smage.” Jeg 

tager et ordentligt snus indad med næsen. ”Det er min mor, der 

har lært mig at lave mad, hun er en ørn i et køkken.” Han 

begynder at øse mad op til mig. Min mave rumler. Jeg er hunde 

sulten. Han skænker også rødvin op til os, og vi drikker og 

spiser i et par timer. Vi snakker om alt. Vores barndom, hvor vi 

arbejder, familie, venner/veninder, livretter, motion, sex og 

meget andet. Vi snakker som om, vi har kendt hinanden i en 

evighed. Det føles bare så naturligt og pragtfuldt. Vi griner, 

pjatter og drikker mere rødvin. Jeg føler mig så tryg hos ham, 

jeg føler jeg kan fortælle ham alt. Vi sidder og holder i hånd hen 

over bordet hele aftenen. Nusser hinanden med fingrene.  

 Da vi har ryddet af bordet rykker vi over i sofaen. Drikker 

kaffe og snakker endnu mere. Vi holder hinanden i hånden, og 

han slipper ikke. Sidder bare og nusser min hånd og aer mig på 

kinden, mens vi snakker. Kysser mig af og til, og sluger mig råt. 

”Bliver du ikke og sover hos mig?” ryger det pludselig ud af 

munden på ham. ”Klokken er mange, og jeg kan ikke undvære 
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dig i nat. Jeg vil vågne op ved siden af dig i morgen Senorita.” 

Han kigger på mig med bedende øjne. Jeg smiler. ”Selvfølgelig 

vil jeg det. Der er ikke noget jeg hellere vil.”  

 Han rejser sig, og løfter mig op i sine arme og bærer mig 

ind i soveværelset. Han stiller mig på gulvet, trækker langsomt 

min kjole over hovedet og bukker sig ned og tager mine sko af. 

Hver en bevægelse er perfekt og meget sensuel. Langsomt 

placerer han små kys hele vejen op ad mine ben, op ad mine lår, 

over min mave og op til mine bryster. Jeg kan mærke, at han 

nyder hver en cm han bevæger sig på. Han kysser, slikker og 

suger grådigt mine brystvorter, samtidig med, at han ælter mine 

bryster med hænderne. De bliver helt rynkede af hans berøring 

og varmen fylder min krop. Det er så skønt. Jeg står bare og 

nyder hans ophidselse og begær. Hans ene hånd bevæger sig 

langsomt ned til min revne, og forsigtigt masserer og kærtegner 

han min klitoris med 2 fingre. Han fører begge fingre op i 

skeden, der er våd og klar til hvad som helst. Han trækker 

fingrene ud, og kommer dem i munden. ”Mmmm, du smager jo 

skønt og lidt af mig.” Han har et frækt glimt i øjet. Jeg må se 

hans krop, røre hans krop, smage hans krop, så jeg griber om 

hans T-shirt og trækker den over hovedet på ham. Det giver et 

helt gib i mig, da jeg ser hans overkrop. Lige hvad jeg havde 

forestillet mig. Jeg bliver helt mør, bare af at se på ham. Han 

smiler, da han bemærker min reaktion. Han ved hvad jeg tænker.  

Jeg åbner hans bukser, så de falder til gulvet. Han har heller ikke 

nogen underbukser på. Hans pik står lige ud i luften. Mums. 

Græsk nej spansk gud, uden tvivl. Jeg stønner højt af 

tilfredsstillelse. Han smiler sødt, og hvisker; ”det er hvad du gør 

ved mig, bare med din tilstedeværelse, smukke.” 
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Jeg giver mig tid til at nyde hans former og musklernes hårde 

markeringer, over det hele. Vores øjne mødes, og vi suges ind i 

hinandens sjæl. Vi kan begge mærke det, kemien, elektriciteten, 

begæret og … kærligheden. Det her er ikke for sjovt. Det her er 

ikke et tilfælde. Skæbne? Findes den virkelig på den anden side 

af gaden?  

Vi siger ikke noget, står bare og kigger på hinanden. Nyder 

hinandens kroppe. Jeg tror vi tænker det samme. Soulmates, 

uden tvivl. Kemien og elektriciteten er så stærk, at det næsten 

slår gnister. Åndeløs og desperat lyst til hinanden. 

 Jeg bliver afbrudt i mine meget hede tanker. ”Det er tid til 

dessert!” Han tager pludselig min hånd og fører mig over til 

sengen. Der er meget mørkt i soveværelset. Væggene er røde, og 

møblerne og sengen er sort, så der er helt elskovshule stemning. 

På den ene væg har han et stort klædeskab og på den anden et 

mindre smalt skab. Der er musik i værelset. Dynerne og puderne 

er beklædt med rødt satinsengetøj. Der er tændt få stearinlys og 

der dufter skønt. Jeg sætter mig ned på sengen og kigger på 

Miguel, der i kort tid forlader værelset og kommer tilbage med 

en skål med is. Jeg smiler, for jeg kan næsten regne ud, hvad der 

nu skal ske. Han stiller skålen ved siden af sengen, smiler frækt 

til mig og går over mod det smalle skab. Nu er det mig der 

sidder og nyder hans bevægelser. Hold kæft, hvor ser han 

lækker ud, som han går rundt der i skæret fra stearinlysene. Han 

åbner dobbeltdørene og jeg taber kæbe og øjne. Et helt skab med 

sexlegetøj! Han tager en flaske og lukker skabet igen. ”Det leger 

vi med en anden gang,” siger han og blinker, for han kan godt se 

min reaktion. ”I nat skal vi lære hinanden at kende.”  

”Du må gøre lige hvad du har lyst til med mig, jeg overgiver 

mig totalt til dig hvis du vil,” ryger det ud af munden på mig. 
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Men jeg mener det. Jeg vil underkaste mig ham, til hver en tid. 

”Det går begge veje skat,” han blinker til mig. ”Men nu, dessert! 

Den skal slikkes af din krop, for så sexet er du.” Han kommer 

hen til sengen. ”Læg dig ned på sengen.” Han tager den lille 

flaske. ”Lig stille.” Han løsner låget på flasken og tager en lille 

pensel, der sidder på siden. Det er flydende chokolade. Han 

dypper penslen og begynder at lave små strøg med chokoladen, 

på mine læber, mine brystvorter, min mave, mine lår, mine 

skinneben og til sidst på min klitoris. I det han strejfer mit 

allerede hævede bundt af nervetråde, vælter energien rundt i min 

krop. Jeg snapper efter vejret, men prøver at være kontrolleret. 

Bagefter tager han skålen med is, og med skeen lægger han et 

stykke is i min mund. Mmmm det er lækker vaniljeis. ”Lækkert 

ik?” Han smiler. Så smører han is rundt på mine bryster og i min 

navle. Han stiller skålen og sætter sig forsigtigt i sengen. Han 

tager en skefuld is i munden, og bukker sig ned og kysser mig. 

Vores tunger leger med isen og vi deles om det stykke, han lige 

har taget i munden. Kold Miguel-vanilieis til deling. Han sender 

mig et hedt blik. Det er fandens intimt det her, og hot som ind i 

helvede. Han kigger på mig og slikker sig om munden. ”Nu vil 

jeg spise dig.” Han begynder at slikke mine bryster rene for 

chokolade og is. Det er lige så jeg ryster, det er så intens og 

frækt. Alle mine sanser er på overarbejde. Jeg ved hvad han er 

ude på, men der går lidt inden han er der. Det skal trækkes ud, 

det er meningen. Han bevæger sig langsomt ned mod min mave, 

mens han kigger på hvordan jeg reagerer, lytter til mine lyde, 

observerer min vejrtrækning. Han spiser isen i min navle, slikker 

huden ren på mine lår og skinneben. Langsomt. Jeg er i 5. gear, 

kan næsten ikke komme længere ud. Nu er han nede mellem 

mine knæ, hvor han spreder mine ben. Jeg ved hvad der skal 
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ske, men alligevel bliver jeg overrasket, da jeg mærker hans 

tunge på min klitoris. Hans tungespids slår små slag og han 

slikker langsomt chokoladen i sig. Der går ikke mange sekunder, 

før jeg går i kramper og orgasmen tager over. Min krop ryster, 

mine muskler trækker sig sammen og jeg stønner så højt, at jeg 

selv bliver forskrækket. Miguel kravler op på knæ, vender mig 

om på siden og løfter mit ene ben op på sin skulder. Jeg bukker 

mit knæ, så han har fri adgang til min ekstremt våde skede. Han 

griber om sin kæmpe store hårde pik med hånden og fører den 

forsigtigt ind i mig. ”Stød hårdt stønner jeg, kom i bund NU” 

pruster jeg ophidset. ”Nå, man er ivrig efter Miguel,” grynter 

han ophidset. ”Du skal få Miguel, som du aldrig har fået før 

Senorita.” Han støder hårdt, i bund og pumper voldsomt. Det 

slører helt for øjnene af mig og jeg klynker af fornøjelse, aldrig 

har jeg fået så lækker sex. Han knokler på og støder helt i bund 

og trækker sig helt ud hver gang, så alle mine g-punkter bliver 

stimuleret, hver gang han trænger ind i mig. Jeg kan mærke ham 

fra hårrødderne i min hovedbund, helt ud til spidsen af mine tær. 

Hele min krop begynder at ryste, og jeg kan mærke hvordan en 

vulkan af følelser bygger sig op i mig. Alt trækker sig sammen i 

hele kroppen på mig, og min orgasme er så voldsom, at jeg 

bryder sammen i gråd. Gennem tårerne kigger jeg på ham, han 

smiler tilfreds til mig, det var lige hvad han havde håbet på at 

opnå. Han vidste lige, hvad der skulle gøres og hvordan det 

skulle gøres. Miguel stopper ikke, han fortsætter i samme 

tempo, med hårde stød og nu også små stød skiftevis. 

Klynkende kniber jeg omkring ham, så hårdt jeg kan, og han 

kaster nakken tilbage og kommer i et højt brøl. Han tømmer sig i 

mig, igen. Sprøjter igen og igen og igen. Af bar udmattelse, 
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falder han sammen ovenpå mig, og vi ligger længe begge i 

orgasmekramper og prøver at få vejret.  

 Jeg smågræder stadigvæk, og han kigger på mig. ”Du er 

også smuk når du græder, mi amando,” hvisker han og tørrer 

mine øjne. Jeg aner ikke hvad jeg skal sige, aldrig har jeg haft 

sådan en orgasme. Jeg har været sammen med andre mænd, og 

har prøvet lidt af hvert, men aldrig dette! Aldrig på denne måde. 

Hans hår er helt vådt af sved og hænger om hans ansigt i våde 

totter, hans smukke gyldenbrune krop glinser af sved og hans 

øjne skinner. ”Og du er røv lækker uanset hvordan du ser ud!” 

Jeg smiler lummert. Det kan ikke siges anderledes. Han sender 

mig et stort opstemt smil og kysser mig på næsen og lægger sig 

ned bag ved mig, så vi ligger i ske. Han har armene rundt om 

mig, som om han aldrig vil give slip. Det får han heller ikke lov 

til, for det her er for evigt! ”Sov godt mi amando, jeg glæder 

mig til at vågne ved siden af dig i morgen.” Jeg lukker mine 

øjne, og falder i dyb søvn. Svæver i armene på min spanske 

hottie. Synker ned i hans dejlige seng og drømmer om hans 

spændende legetøjsskab. 


