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Det var en fredag morgen i juni, solen stod højt på himmelen og Karsten kørte ind på P-pladsen til 

Storcenteret, hvor han skulle mødes min sin kollega Søren. De havde gået der i 14 dage og trukket kabler til 

kamera i hele centret, både ude og inde. De manglede bare at lægge sidste hånd på jobbet, så var de 

færdige. I den ene afdeling af centret, lå der en undertøjsbutik som Karsten havde gået og luret lidt på. De 

forhandlede lækkert frækt undertøj, lige noget for hans kone Susan. Hun var tæske lækker i frækt undertøj 

og han elskede at købe det til hende. De havde et godt sexliv, havde udforsket lidt forskeligt, udvidet deres 

horisonter og eksperimenteret en del. De havde snakket om at prøvet noget nyt, med en ekstra i sengen, 

en pige Susan skulle hyggelege med. Måske lidt nyt undertøj, ville tænde lidt op under kedlerne. Hun havde 

gået og snakket om, at hun godt kunne tænke sig noget nyt frækt undertøj. Nu var muligheden der, så 

hvorfor ikke? 

Inde i butikken stod der en ung ekspedient, Belinda, som Karsten havde gået og flirtet lidt med mens de 

havde trukket kabler igennem hendes butik. Han besluttede sig for, at han ville gå ind og kigge, når det var 

fyraften. Da de var færdige med dagen og havde pakket bilen, gik han ind og kiggede i butikken. Der var 

nogen unge piger der stod der inde og fnisede over nogen badedragter. Karsten tænkte; ja I skulle bare vide 

hvad vi mænd tænker, når I kommer gående i dem. Belinda kiggede på ham og gav ham et af hendes 

frække skæve smil, som om hun kunne læse hans tanker og de var ikke rene. Han gik rundt i butikken og 

tænkte på, hvordan han kunne flå tøjet af hende eller den lille kjole hun havde på. Hun var en fræk lille sag, 

han ville skyde hende til 20-25 år. Hun havde en lækker krop en smule buttet men fræk lige som hans kone. 

Mens han gik og kiggede og var i sine frække tanker, lagde han ikke mærke til at de unge piger var gået ud 

af butikken. Han blev lidt forskrækket, da han mærkede en hånd på sin skulder. Han gispede lidt efter 

vejret. ”Undskyld, men jeg kunne ikke få kontakt til dig og vi er nød til at lukke for i dag. Jeg har en aftale 

om 20 minutter og jeg skulle gerne se lidt bedre ud end det her”. Belinda grinte. Karsten syntes nu hun så 

godt ud og det sagde han til hende. Det fik hende til at rødme, hun vidste ikke helt hvad hun skulle sige. 

Hun smilede til ham og han blinkede tilbage. Han syntes der var lidt mere kemi denne gang. De aftalte at 

han skulle komme i morgen og kigge på undertøjet til fruen. Karsten havde fået nogen ideer til, hvad det 

skulle være. Han kørte hjem med et lille frækt smil på læben. 

Da han svingede firmabilen ind i indkørslen stod Susans bil der ikke. Det kunne han ikke forstå, hun plejede 

da at være tidligt hjemme om fredagen. Han tænkte, at hun havde nok taget børnene med ned og handle til 

fredags hygge. I køleskabet stod en kold øl, den var tiltrængt efter en lang arbejdsdag. Den røg hurtigt ned, 

og nu var et varmt langt bad på sin plads. Da han stod under bruseren, kom han i tanke om Belindas smil og 

det rykkede lidt i lille Karsten, han nærmest tiggede om at blive tilfredsstillet. Det var svært at lade være, så 

han fik en spiller i badet. Da han var færdig hørte han stemmer ude fra gangen, det var Susan der var 

kommet hjem. Han kunne høre, at hun gik og grinede sammen med en anden. Han kunne ikke lige høre 

hvem det var. Men man må sige, at overraskelsen var stor. Ind ad døren kom Susan og Belinda. Chok! Hvad 

var nu det? Hvor? Hvad? Han vidste ikke lige, hvad han skulle gøre ved sig selv. Godt han ikke lige hoppede 



ud af badeværelset i bar røv og dolk, som han gør nogen gange. Hvor var børnene? Hvad lavede Belinda 

her? Nå, men Susan fik et kys og et kram, som hun altid får. Belinda blev budt velkommen med et forsigtigt 

smil. 

Susan havde afleveret børnene hos sine forældre til weekendovernatning. Vi havde hele huset for os selv i 

to døgn. Lækkert! For det ikke skulle være løgn, havde hun også undersøgt på nettet, om muligheden for et 

Homeparty med undertøjsfremvisning for buttet piger. Der havde hun støt på ”Hot & Feminin” hvor 

Belinda arbejdede. De var en af de få, der havde størrelser til kurvede piger og som kom hjem og 

fremvidste undertøj. Hmm, det lød spændende. De to piger var næsten af samme krop buttet og sexet. 

Susan åbnede en flaske vin, og snakken gik. Der blev grint meget over, at Belinda og Karsten havde mødt 

hinanden i butikken, uden at vide, at de ville ende her. Det var lidt sjovt. Verden var sgu lille. Belinda 

klappede sig på lårene og rejste sig op. Nu var det tid! Hun hentede sin kuffert i entréen og åbnede for 

lækkerierne. De kiggede spændte ned i den. Der var meget vildt lækkert. Susan ville se top sexet ud i det 

hele. Susan viste hende ind i soveværelset, så hun kunne skifte. Karsten rykkede rundt i stuen, så der var en 

lille catwalk fra soveværelset og gennem stuen. Hun startede ud med en lang rød natkjole med 

selvsiddende røde strømper. Frækt! Igen rykkede det i lille Karsten. Næste catwalk var et sæt sort 

silkeundertøj med G-streng og BH. Hold nu op en dejlig krop den kvinde har, tænkte Karsten. Susan sad ved 

hans side og kunne mærke på ham, at han blev tændt. Hun gav ham et langt vådt kys og tog sin hånd i hans 

skridt. Susan rejste sig, og gik med Belinda ind i soveværelset. De var derinde et stykke tid. Da kom de ud 

havde de begge en rød silke kimono på. De gik begge og små fnisede som de to piger tidligere på dagen i 

butikken. Susan tog først sin kimono af, hun havde et lyserødt sæt på med en lille trusse og en BH med 

halvskål. Hendes brystvorter kunne lige skimtes. Der var ved at være småt med pladsen til Lille Karsten i 

hans bukser. Belinda tog sin kimono af, hun havde et mørkerødt sæt på med G-streng og BH. Puha, stakkels 

Lille Karsten, han kunne snart ikke tage mere stimulering. Pigerne forsvandt ind i soveværelset igen. Susan 

råbte inde fra soveværelset, at Karsten skulle slukke lyset i stuen, men lade lyset i køkkenet være tændt. 

Det gav en lille stråle af lys ind i stuen. Belinda kom ud i en fræk bodystocking. Karsten kunne ikke se farven 

i det svage lys, men den var mørk. Hun gik over og dansede frækt foran ham, Lilli Karsten ville bare ud nu. 

Hun vendte om og gik tilbage til soveværelset. Susan kom ud i en anden bodystocking, den var lys og havde 

slet ingen skål, hendes bryster hang på en fræk måde uden støtte og han fik dem lige i hovedet. Susan kom 

hen til ham, og bøjede sig ind over ham til hans ansigt, han fik lov at sutte lidt på hendes brystvorter. Han 

var glad for den spiller han tog i badet tidligere, ellers var han da kommet i bukserne. Susan tog hans hånd 

og førte ham ind i soveværelset. Der havde Belinda tændt stearinlys og lukket mere vin op. Karsten stod 

bare stille kiggede og var ikke helt med på, hvad der skulle ske. De begyndte at tage hans tøj af. Belinda 

sendte ham et af hendes smil og rørte ved hans pik, der stod flot og stiv. Susan varme og duft kom bagfra 

og kærtegnede ham med hendes varme bløde fingre. Hendes hænder gled rundt og greb fat om hans 

brystvorter. Langsomt puffede pigerne ham over til sengen og lagde ham ned. Belinda satte sig op ved hans 

hoved og spredte sine ben, hendes bodystocking var bundløs. Han kiggede på Susan, der sad i den anden 

ende. Hendes var også bundløs. Nu kunne han næsten ikke holde sig tilbage længere, han måtte bare 

smage en af deres fisser. Det var lige meget hvis det var, bare smaske løs. Men de holdt ham fast og gav 

ham ikke lov. Med et, var han spændt fast til sengen. Susan rejste sig fra sengen, og gik ud på 

badeværelset. Da hun kom tilbage, havde hun babyolien med ind. Den begyndte hun at smøre på sine 

bryster, for det vidste hun, at Karsten elskede. Belinda gik over og hjalp hende. De stod for enden af sengen 

og rørte meget sensuelt ved hinanden, det var frækt at se på. De tog langsomt deres bodystockings af og 



stod nu kun med selvsiddende strømper. Pigerne kravlede op i sengen til ham. Langsomme våde kys 

regnede ned over hele hans krop og skiftevis sutte de på hans pik. Susan satte sig langsomt op på hans 

ansigt og hun dryppede lidt kussesaft ned i hans ansigt. Hun var liges så liderlig som ham. Det tændte 

hende helt vildt. Han fik lov til at slikke hendes dejlige fisse. Hun smagte skønt, som altid. Pludselig 

mærkede han igen sengen gav sig. Belinda sad på ham, hendes våde og stramme fisse gled ned over hans 

pik. Han kæmpede for at holde sig tilbage, men det var svært, hun var meget stram. Hun red ham et par 

gange og stoppede, så red hun ham igen og stoppede. Hun vidste hvordan der skulle rides. Susan og 

Belinda skiftede plads. Belindas fisse smagte også godt og nu kendte han den dejlige fisse, der sad på hans 

pik.  Velkendt og vanedannende, en han elskede at komme i. Det var tid, kanonen skulle fyres af, nu kunne 

han ikke holde den længere. Han gav efter, og tømte sig i Susans varme fisse. Men pigerne var ikke færdige. 

Der skulle slikkes fisse. Pludselig lå de ved siden af ham og slikkede hinandens i 69´er, med Susan øverst. 

Det tændte ham, det var fandme frækt at se på Belinda ligge og slikke Susans fisse med hans sæd i. Susan 

nød det, og det var tydeligt på hendes muskelsammentrækninger, at orgasmen var som den skulle være. 

Karsten fik straks stiv pik igen, han gik om bag Susan og skulle til at stikke pikken ind i hende, men der var 

ikke plads, Belinda havde puttet en dildo op i Susans fisse og røv, det var en dobbelt dildo med 

analstimulering. Karsten havde ikke set den før, det måtte være en, Belinda havde taget med. Mellem 

Susans ben, kunne han skimte Belinda øjne, hun kiggede op på ham og sende ham sit frække smil. Fisse 

skulle han have, så han fik ommøbleret pigerne, så han kunne komme til Belindas bagdel. Inden han stak 

sin pik ind i hendes varme hule, nåede han lige at skimte en smuk lyserød diamant i røven på hende. En 

fræk lille bling bling buttplug. Han kunne mærke når han kørte sin pik ud og ind i hendes fisse. Han var lige 

ved at komme, og ville trække sig inden, men Susan greb om hans røv, og holdt ham fast, så han kunne 

sprøjte Belinda til. Han trak sig langsomt ud, og Susan kastede sig over hans pik, og ryddede pænt op, 

sugede de sidste dråber ud af ham. Udmattede faldt de om i sengen. Svedige og forpustede. De var helt 

færdige, lå bare i sengen alle 3 og var helt færdige. Da de havde fået pusten, lå de og snakkede en times tid 

før de alle faldt i søvn. 

Karsten vågnede tidligt, soveværelset emmede af sex og safter. Han kiggede til siden og så på de to piger i 

sengen. Hold da kæft en nat. Det var sgu ikke en drøm. Han sneg sig langsomt af sengen, og gik ud på 

badeværelset. Han trængte til et bad. Efter badet besluttede han sig for, at køre til bageren. På vejen 

tænkte han, om Belinda mon stadigvæk var der når han kom tilbage, eller om hun var smuttet mens han 

var væk. Det havde været en fed oplevelse, men det var den eneste gang dette skulle ske. Susan var 

kvinden i hans liv, og det var dejligt, at hun ville gøre dette for ham, men det skulle forblive en 

engangsforestilling. Han kørte op ad indkørslen og kunne se at vinduet i soveværelset var åbnet. Så var de 

nok vågne. Han gik ind i entreen og kiggede ud i køkkenet. Der var ikke. Han gik ind i soveværelset, der var 

de heller ikke at se. Han kunne høre bruseren i badeværelset. Okay, de var i bad? Var de sammen? Han stak 

hovedet ud ved døråbningen. Jo, der stod de begge to under bruseren og kyssede. De kiggede på ham og 

grinte og pegede ham ud af badeværelset. Han måtte sgu ikke være med. Dumme tøser. Han blev lidt 

underlig. Det var lidt mærkeligt at se Susan stå sammen med Belinda, og han måtte ikke være med. De stod 

længe der ude og kyssede pillede og nussede hinandens kroppe. Han kiggede gennem døråbningen, skulle 

have det hele med. Det var frækt og underligt på samme tid. ”Nå, men hvis I ellers har tid, så er der 

morgenbrød og kaffe tøser”. Pigerne fnisede og slukkede for bruseren.  

De havde en hyggelig morgenmadssnak. Grinte og snakkede om alt muligt, som om intet var sket. Det var 

en dejlig fornemmelse. Ingen pinlige pauser eller mærkelig kemi. Bare tre voksne, der sad og snakkede. 



Belinda ville gerne hjem, hun havde et Homeparty mere om aftenen, så hun skulle lige hjem og gør klar til 

det. Vi sagde pænt farvel med et lille knus. Susan kørte hende hjem og da hun kom tilbage, fik de snakket 

lidt om den nye oplevelse. Egentlig syntes Karsten, at en gang var nok, men han kunne mærke på Susan, at 

hun måske godt kunne tænke sig noget lignede igen. Måske havde hun lidt ret, det var nok ikke sidste gang.   

 

 


