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”Nej, jeg gider altså ikke traditionel julefrokostmad, det er så
kedeligt,” snerrer Sussie. ”Jeg får dårlig mave af alt det fedtede
mad. Kan vi ikke grille og tage tilbehør med til buffet?”
Diskussionen kører på sit højeste over frokostbordet i
kantinen. Vi har altid svært ved at blive enige om, hvordan
julefrokosten skal arrangeres. Skal vi ud? Skal vi blive på
arbejdet? Skal vi have mad udefra? Skal vi selv medbringe og
lave det? Der er mange meninger, og diskussionen er altid den
samme. ”Lad os stemme om det, demokrati er altid den bedste
løsning,” indskyder Hans der hader når vi er uenige. Afstemning
er løsningen, så vi laver stemmesedler. Fem er til mad udefra, 13
er til grill og at vi selv tager tilbehør med. ”YES” råber Sussie,
så er hun glad og der er ro i kantinen.
Festudvalget bliver også udnævnt. Det er jo som altid
tordenskjolds soldater. Jeg selv inklusive. Der skal handles ind,
dækkes bord, pyntes op, gøres klar til et brag af en julefrokost.
Vi elsker at feste på arbejdet, og vi er suveræne til det. Altid
super godt humør, fest og glade dage. Nogle laver konkurrencer
og sjove indslag. Jeg står altid for risalamande med kirsebærsovs og mandelgave. Men hver gang ender det altid med, at
jeg går omkuld på sofaen på grund af for mange Gajolshots, og
så bliver jeg hentet af min kære mand. Pyt, så længe aftenen har
været hyggelig, så overlever jeg altid. Måske lidt snurrens dagen
efter, men det hører jo med.
Vi sidder til festudvalgsmøde og aftaler hvem der gør
hvad. Det er på fredag det store slag skal slås, så vi skal have det
praktiske på plads. ”Husk Gajolshots, masser af Gajolshots,”
Peter er ved at dø af grin og kigger på mig. ”Ja, for fanden, vi
kan ikke gå ned på shots, det går bare ikke,” fortsætter Daniel og
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griner i kor med Peter. ”Det er sgu voksenmobberi drenge,” jeg
griner og skubber til Daniel. Vi har det skide sjovt. Pjatter og
fyrer sjofelheder af under hele festudvalgsmødet.
”Bøffer, store kæmpe saftige bøffer skal vi sgu have på grillen,”
smasker Daniel og gnider sig i hænderne. ”Henriette du tager
grillen, grillstarter og grillbestik med som du plejer. Peter du
sørger for musik og jeg klarer resten … med lidt hjælp fra
Henriette.” Daniel klapper i hænderne, mens han smiler til mig.
Vi er et godt team Daniel og jeg. Altid enige og ved hvad
hinanden tænker. Mange gange behøver vi ikke sige noget til
hinanden, den ene ved hvad den anden mener, tænker eller vil.
Kemi i stor stil. ”Vi handler ind på torsdag, så vi har det hele
klar til fredag. Jeg dækker bord og I ordner det praktiske
drenge”, og så hæver jeg mødet.
Torsdag kommer hurtigt, og vi bruger et par timer på at
handle ind Daniel og jeg. ”Chips, dip, sodavand, øl, vin, pynt,
servietter, lys, briketter, optænding og masser af Gajolshots, jo
vi har det hele.” Jeg krøller indkøbssedlen sammen. ”Lad os
betale og komme tilbage.”
Vi slæber op af flere gange, godt der er elevator. Der
kommer ikke til at mangle noget overhovedet, det tegner til at
blive en kanon julefrokost. Alt er klart, nu kan det godt blive
fredag og festdag.
Fredag morgen står jeg foran klædeskabet. Jeg har slet
ikke tænkt på, hvad jeg skal have på. En kvindes evige problem.
Tøj og sko! Det bliver den knaldrøde kjole og de guldfarvede
pumps. Det er jo julefrokost. Lidt nissesild har man jo lov til at
være. Jeg tager de røde trusser og BH med, og de sorte
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selvsiddende strømper. Jeg regner med at tage et bad i
eftermiddag oppe på arbejdet og gøre mig i stand der. Vi skal
knokle rundt med borde, stole, opdækning og grill. Det fine
festtøj kommer i en pose sammen med makeup, duft og sko.
Da jeg kommer op på kontoret summer der allerede af
festhygge. Nissehuer og rensdyrgevir er fundet frem fra
kælderen. Julepynten er hængt op. Der er nisser over det hele,
julehjerter i vinduerne og super julestemning. Det bliver en
festlig dag. Vi plejer at starte med en øl eller et glas vin kl. 14,
og så går det ellers derud af. Efter frokost, begynder jeg så småt
at rydde op i kantinen, så jeg kan dække bord og gøre det hele
festligt og hyggeligt. Der er høj stemning på kontoret, og alle er
i julehumør. Første servering skal rundt, klokken er 14, så jeg
gør et par flasker vin, nogle kolde øl og lidt chips klar på
rullebordet. Julemusikken spreder sig fra højttalerne og
nissebartenderen bliver taget godt imod. ”Guuud er klokken
allerede 14,” Sussie klapper i hænderne og gør sig klar til første
glas. ”Jeg snupper et glas vin,” fniser hun og nynner med på MC
Einers ”Jul Det Cool”.
Jeg kalder på drengene, der lige hjælper mig med at bære
bordene og stolene ud i kantinen, så vi kan være der alle 18 på
en gang. Rød dug, guldservietter og masser af nisser, lys og
gran. Det bliver et super hyggeligt julebord. Det er nu
hyggeligst, når vi er her på kontoret. Det giver en anden
stemning og afslappet tilstand. Man skal ikke tage hensyn til en
masse andre mennesker, eller dæmpe sig når man mest har lyst
til at sidde og råbe, grine og synge. ”Skide flot julebord du har
lavet Henriette-pigen … igen!” siger Daniel og giver mig et
ordentligt knus. ”Lad os lige skåle i en af de små, inden du
smutter i bad.” Han skænker to Gajolshots op til os. Vi kigger på
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hinanden med, vi-har-gjort-det-igen-blikket, og skåler. ”Bund
eller bøsse” griner Daniel og vi bunder selvfølgelig. ”Aaaahhh,
den smagte sgu af en mere,” han skænker endnu en op. ”Sig
mig, er du ude på, at jeg skal gå kold før tolv, din bandit” jeg
fniser og vi skåler igen.
”Hop du ud i bad og gør dig lækker, så klarer Peter og jeg
resten.” Vi laver ”High five,” og jeg går ud på badeværelset.
Et dejligt varmt bad, det var lige hvad jeg havde brug for.
Helt nyt menneske og klar til julefrokost. Makeuppen sidder lige
i skabet. Lidt glimmer og lækkerier og på med det røde undertøj,
de sorte selvsiddende, den røde kjole og guldsko.
Da jeg kommer ud på kontoret er stemningen høj og
Daniel får øje på mig. ”Hold nu kæft en lækker julegodte der
kommer der,” råber han gennem hele kontoret. Jeg elsker
komplimenter, men bliver alligevel lidt forlegen. Han er nu en
dejlig fyr, jeg holder meget af ham. Vi har det sjovt sammen,
flirter, griner og er sjofle og pjattede. Men ingen af os ønsker at
ødelægge et godt venskab til en pragtfuld kollega. Andre på
kontoret mener nok, at vi er lidt for meget engang imellem, men
vi er lige glade, for vi har det skide skægt. Så det må de om. ”De
er bare misundelige,” plejer han at sige, når han kan se, at jeg er
utilpas over blikke og hvisken i hjørnerne. ”Lad som ingenting,
det gør jeg,” siger han altid.
”Jeg har tændt op i grillen, så den er klar til bøffer kl. 18”
han blinker til mig. ”Er du klar til en øl med sidevogn?” Han
griner og skænker op, uden at jeg har svaret. ”Jamen det er jeg
vel, når du tvinger mig fister” fniser jeg og løfter glasset til skål.
”Skål for en kanon hyggelig julefrokost,” siger vi i kor og
lægger nakken bagud og bunder. ”Festudvalget længe leve”
siger Peter og vi alle tre skåler igen.
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De andre begynder så småt at samles, og sidder og hygger med
vin, øl og chips. Maden er sat frem så vi mangler kun bøfferne.
Daniel og jeg har styr på grillen, og da bøfferne er færdige og alt
er klart, stiller festudvalget sig op og byder velkommen til årets
julefrokost. Alle går til bords og vi skåler god fest alle sammen.
Maden er pragtfuld. Igen i år er det lykkedes at
koordinerer forskellige retter af tilbehør, dressinger og andet
lækkert. Min risalamande står klar i køleskabet, aftenens
højdepunkt, men vi venter lidt. Der er masser af festlige indslag,
sange, konkurrencer og et par lege. Vi skåler og stemningen
bliver højere og højere. Musikken bliver skruet op, og nogle
begynder at danse. Gajolshots flyver ned, den ene efter den
anden. Vi griner og har det super sjovt. Daniel og jeg sidder som
altid ved siden af hinanden, med Sussie, Peter, Andrea og
Morten omkring os. Vi skåler, synger og griner vildt konstant.
Nok lidt for højtrystede for nogen, men vi er lige glade, vi har
det sjovt. Sussie og jeg danser som gale, vi er altid
dansedronningerne, svinger godt med ballerne og griner og har
det sjovt. Drengene jubler og klapper og har det lige så sjovt.
Nogle danser med og festen er på sit højeste.
Jeg er ved at være godt beruset, og lyset er godt dæmpet.
Der er kun stearinlys tændt, og i hjørnet kan jeg se at Sussie og
Peter står og kysser. De to tosser, de finder altid sammen til
fester, men alt er glemt dagen efter. Sjovt at de kan holde det ud.
Jeg kigger lidt rundt, det snurrer lidt, og sofaen kalder
efterhånden. De der Gajolshots er sgu farlige. De rammer en
som en hammer.
Jeg får øje på en skikkelse der sidder og kigger på mig,
længere nede ved bordet. Jeg syntes ikke lige, at det er en der
plejer at være med til festerne. Men mit syn er også lidt sløret.
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Måske er det en, der er kommet nede fra gaden? Han kommer
hen og sætter sig ved siden af mig. Kigger på mig og smiler.
”Skal vi danse smukke,” hvisker han. Ja, hvorfor ikke tænker
jeg, han ser da ikke farlig ud. Jeg nikker og vi rejser os op. Ud af
anlægget blæser ”Blurred Lines” med Robin Thicke og vi danser
lidt fra hinanden. Næste nummer er Boy Zone med ”No Matter
What”, og vi rykker tættere sammen. Han tager fat om min lænd
med den ene hånd og den anden på min ene balle. Jeg lægger
mine arme om halsen på ham, og vi står bare og danser stille og
roligt. Han dufter vidunderligt, næsten bekendt. Det går i hvert
fald lige ind på min sexradar. Han kigger mig ind i øjnene, og
langsomt mødes vores læber og vi begynder at kysse hinanden.
Vi står bare midt på gulvet og kysser hinanden erotisk, lader
vores tunger lege med hinanden mens Boy Zone vælter ud af
højtalerne. Hans hånd kører frem og tilbage over min lænd,
kilder sensuelt, som jeg elsker. Jeg bliver så voldsomt liderlig,
når nogen nusser mig på lænden. Vores kys bliver mere heftige,
og vi nærmest sluger hinanden. Sangen stopper, og vi stopper
med at danse. Vi står og kigger på hinanden. ”Kom,” siger jeg
stille og tager ham i hånden. På vej ud til elevatoren snupper jeg
nøglen til kælderen.
Vi står i elevatoren og kigger på hinanden. Vi er begge
godt kørt op, og tænker kun på én ting. Hvis ikke det var fordi vi
kun skulle 2 etager ned, havde jeg voldtaget ham her i
elevatoren. Jeg overvejer et kort øjeblik at trykke på STOP
knappen, men vælger ikke at gøre det. Elevatoren stopper i
kælderen. Jeg tager ham i hånden, uden at sige noget, og fører
ham hen til kælderdøren. Låsen går hurtigt op, og jeg lukker
døren bag os. Jeg flyver om halsen på ham, og vi kysser
hinanden voldsomt igen. Vores tunger kaster sig rundt, leger
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med hinanden, bider hinanden i læben, kysser mere og vildt.
Han trækker min kjole over hovedet, og kigger en ekstra gang
da han ser, at jeg har rødt undertøj på og selvsiddende sorte
strømper. ”Frække kælling” stønner han og åbner min BH så
mine bryster stritter ud i luften. Han griber om begge mine
bryster og hans mund fyldes med bryst og vorte i voldsomme
sug. Åh, han ved lige hvad jeg kan li´ og han stopper ikke. Jeg
finder hans lynlås og åbner hans bukser. Han er allerede klar til
mig, så jeg går på hug og tager hans pik i munden. Sluger ham i
en mundfuld, og bare slikker og sutter. Den smager dejligt, og
han elsker det. Voldsomme lyde kommer ud af brystet på ham,
jeg ved lige hvad han kan li´. Min tunge danser rundt om hans
pikhoved, driller og suger. Kører tungen op langs pikken. Mine
læber er stramme om hans pik, og han stønner højt. ”Slik min
pik, kælling,” stønner han. Jeg bestiller ikke andet. Suger hårdt
og helt i bund. Hurtigt griber han fat i mine arme, hive mig op
og vender mig ind mod kælder muren. ”Nu knepper jeg dig
smukke,” uanset om du vil eller ej.” Selvfølgelig vil jeg, ellers
stod jeg jo ikke her, så det får han lov til. Han spreder mine
baller, finder min våde skede og skiller mine skamlæber med
fingrene. Han stikker to fingre ind, for at være sikker på, at jeg
er klar. Det er jeg selvfølgelig. Der er banet vej, så han fører sin
store pik ind i mig, og støder voldsomt. Jeg står med mine nøgne
bryster op ad den kolde kælder mur, mellem containere og
cykler, men det er lige meget, for det er dejligt. Der falder 3-4
klask på min balle, så det synger i hele kælderen. Godt de andre
ikke kan høre os hernede. Det prikker og svier så dejligt, mens
han nusser stedet han lige har slået. Jeg elsker et godt klap i
røven, det giver lige lidt krymmel på. Han banker løs i hurtige
hårde stød, kun til sin egen fornøjelse, og lidt min. Det handler
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om ham, og kun ham. Der går ikke længe før han kommer med
et brøl, og sprøjter mig op ad ryggen med sin varme sæd. Han
vender mig om og vi falder om halsen på hinanden. Han kigger
mig ind i øjnene og smiler frækt. ”Og det er straffen for at
vække mig kl. 03 om natten, for at blive hentet, fulde apparat.”
Han smiler stort og kysser mig på panden. Jon, min dejlige
mand tænker jeg. ”Jeg er ikke færdig med dig, men nu skal vi
hjem,” hvisker han og tager min hånd. Vi går ind i elevatoren og
kører op til 2. sal, så jeg kan hente min jakke og taske.
Festen er ved at ebbe ud. Nogen går og rydder lidt op,
nogen danser og sørme om ikke Peter ligger og sover på min
sofa. Jeg griner for mig selv. På vej ud til garderoben støder jeg
ind i Daniel, der lige har været på toilettet, han er godt lakket til.
”Hva´ sååååå julesild?” halvråber han. ”Er du på vej hjem
Henriette-pigen?” fuldemumler han og falder om halsen på mig,
i noget der skulle ligne et kram. ”Jeg skal hjem og give Jon et
ordentligt godnatrusk,” griner jeg og piller ham af mig. ”Måske
du skulle se at komme hjem også, inden du ender i hegnet
fister,” jeg griner og blinker til ham. ”Jep, det tror jeg er en god
idé,” mumler han igen og prøver at finde sin jakke. ”Vi smider
ham af på vejen,” siger Jon og griber Daniel under armen inden
han vælter. ”Hvad fanden Jon, er du kommet,” småfniser Daniel
i sin brandert. Jon og jeg kigger på hinanden og griner frækt.
”Ja, siger jeg, Jon er lige kommet nede i kælderen.” Daniel
kigger på mig og griner. ”I to frække sataner. I skulle skamme
jer skulle I.”
Vi smider Daniel ind på bagsædet og kører ham hjem. Vi
bor ikke så langt fra hinanden, så det er hurtigt overstået. ”Ses
på mandag Henriette-pigen” fuldemumler han og er ved at vælte
ind i hegnet ved sit hus. ”Godt det ikke er mig, der skal tage
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imod derinde,” Jon griner og ryster på hovedet. ”Alt er som det
plejer at være, kan jeg se.”
Vi kører hjemad og lander i indkørslen 10 minutter efter.
Jeg er træt og fuld, og har egentlig bare lyst til at sove min
brandert ud. Jeg gaber og kigger på Jon. ”Næ nej min skat, så let
slipper du ikke. Du kan ikke bare klæde dig ud i rødt undertøj og
selvsiddende strømper, og tro, at du får lov til at sove.”
Vi går ind i entreen og tager overtøjet af. På vej ind i stuen
tager Jon fat i mig og flår min røde kjole, BH og trusser af mig.
Han løfter mig op og bærer mig ind i soveværelset. Sengen står
klar, bondagebåndene er lagt ud på madrassen og den røde
hyggelampe er tændt. Han smiler lummert og lægger mig på
sengen, spænder mine ben og arme fast. Giver mig mørkemaske
for øjnene, og tænder for lidt stille og sensuel musik. Jeg ved
hvad der skal ske, og jeg glæder mig. Jeg skal pines til det
yderste, domineres og kontrolleres til jeg ikke kan holde det ud
længere. Presses ud til mit yderste, til jeg ikke kan mere og så
skal jeg gennemkneppes så det synger. Det er ikke et spørgsmål
om smerte og tortur, jo lidt, men mest af alt tillid. At overgive
mig til ham og stole på, at han har styr på hvad han gør, og
kender mine grænser. Jeg skal være submissiv. Tage i mod og
nyde. Bare som jeg ligger der, bundet fast til sengen, er min puls
allerede kørt godt op. Jeg kan høre han rumsterer rundt i
værelset. Han rasler med skuffen, roder med noget. Jeg ligger
bare og venter. Der kommer et lysglimt, kan jeg se under
masken. Den frækkert skid, han tager billeder af mig. ”Du ser
fræk ud skat, når du ligger der bundet til min seng. Nu kan jeg
også kigge på dig, når jeg er på arbejde,” han smågriner.
”Har du været en sød pige i aften?” hvisker han sexet.
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”Ja, jeg har,” hvisker jeg tilbage. ”Du er blevet straffet for at
vække mig midt om natten, men hvad med alt den alkohol du
har indtaget?” ”Så har jeg ikke været en sød pige.” Jeg prøver at
bevæge mig lidt. Der går 15 sekunder, så føler jeg et smæld over
min ene brystvorte. Åh, det gjorde av-ah. Kort tid efter kommer
der et smæld over den anden brystvorte. Mmm den lille silikone
pisk. Jeg elsker den. Systematisk med små smæld, pisker han
mine brystvorter, og de elsker det, for de bliver hårde som sten.
Fem smæld på hver, og så kan jeg mærke hans tunge cirkle
omkring vorterne. Han slikker og dulmer smerten med sin
varme mund, og jeg stønner højt af bar nydelse. Det er det
bedste, når smerten aftager og det prikker i huden. Han stopper
med at slikke mine bryster, og der bliver igen helt stille.
”Har du spist grøntsager til aftensmad?” Hans stemme er meget
lav og opstemt. ”Ja, det har jeg bestemt,” hvisker jeg stille.
”Nå, så har du været lidt sød kan jeg høre. Hvad med dessert,
spiste du risalamande med fløde?” Jeg kan fornemme
opstemtheden i hans stemme, og det er vildt ophidsende. ”Ja,”
hvisker jeg meget stille og vildt ophidset. ”Uartig skøge, det er
hvad du er,” brummer han. ”Vend dig lige lidt, så jeg kan se din
sexede røv.” Klask! siger det, og plastlinealen smælder på min
balle, lige der hvor jeg tidligere på aftenen fik klask i røven.
Jon stryger hånden hen over, og udligner slaget. Jeg er lidt øm,
men det er skønt og prikker dejligt. ”Jeg har været sød,” hvisker
jeg stønnende oven på slaget. ”Mmm, det siger du jo,” brummer
han og der går lidt tid. Åhh, påfuglefjeren, den kilder så dejligt.
Han stryger den op og ned ad hele min krop. I siderne, op langs
armene, i ansigtet, ned over brystet, rundt om brysterne, ned ad
maven, omkring mit underliv, ned af mine ben helt ned til mine
fødder. Jeg ligger bundet og kan intet gøre, bare ligge og nyde,
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føle, fornemme og blive ophidset og liderlig. Mere end jeg er i
forvejen. Han stryger den hen over min klitoris, forsigtigt så jeg
lige kan fornemme den. Kilder mine skamlæber forsigtigt og
drillende. Jeg ligger lidt uroligt, for min krop er helt spændt og
klar til forløsning. Det bygger sig op i mig, og det er svært at
holde igen.
Noget brummer, og jeg kan mærke det på min mave. Hvad
har han nu gang i? Nyt legetøj? Den brummelyd har jeg ikke
hørt før. ”Nogen har været ude og shoppe,” siger jeg stille.
”Jaaaa, og bare vent, du vil elske den,” hvisker Jon.
Jon fører den brummende genstand ned omkring min navle, og
videre ned til min klitoris. Han stikker forsigtigt en finger ind i
min skede, for at hente lidt af mine safter, som han smører rundt
om min klitoris. ”Det er en ny vibrator, til os begge to,” hvisker
han frækt. Han sidder mellem mine ben og roterer vibratoren
rundt om min klitoris. Det vibrerer så skønt, og mine nervetråde
fanger fornemmelsen lige med det samme. Han løsner mine ben,
så jeg kan bøje dem, og mens han forsigtigt masserer mine
ankler med den ene hånd, holder han vibratoren i den anden.
Det er helt vildt dejligt. Han fører noget af vibratoren op i min
skede, mens den anden ende masserer min klitoris. Jon skubber
en skrå elskovspude ind under min røv, så mit underliv løfter sig
i skrå stilling. ”Nu skal du få, din uartige tøs,” stønner han. Han
er selv godt ophidset, af at se mig ligge der. ”Ååhh fuck du er
stor,” ryger det ud af mig, da han trænger ind i mig. ”Penisring,
min skat,” stønner han, mens han trækker sig helt ud og støder
næste stød hårdt ind. Hold kæft hvor er det frækt, med ham i
mig, en vibrator i skeden og stimulering af klitoris samtidig.
Han venter ikke på noget, kaster sig bare ud i hårde og brutale
stød. Det snurrer over det hele, også mig, for jeg er stadig lidt
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beruset efter alle de Gajolshots. Men jeg er ikke så fuld, at jeg
ikke kan nyde denne her omgang.
Mine muskler er på overarbejde, hele min krop dirrer, og
jeg skubber til ham med mit underliv i takt med hans stød.
”Knep mig – knep mig hårdt,” stønner jeg og han bestiller ikke
andet. Det er bare så vildt lækkert, og jeg ligger stadigvæk
bundet med håndleddene til sengen. Jeg river og flår i
manchetterne, men de giver sig ikke. Jeg er låst fast. Vi er ved at
være der begge to, svedige og dampende af endorfiner. Vores
orgasmer mødes i et fyrværkeri af stønnen, snøften og snerren.
Skedeorgasme og klitorisorgasme samtidig. En kvindes drøm.
Det er to helt forskellige følelser, og samtidig er det euforisk.
Der findes ikke noget bedre. Jeg er helt færdig. Udmattet og
gennemkneppet. Ligger helt stille og lander efter lift off.
Jon fjerner puden under min røv, og lægger sig ved siden
af mig. Han er helt svedig og forpustet. Alligevel finder han
overskud til at løsne mine håndled og masserer mine håndled,
som er begyndt at sove. Han fjerner også mørkemasken fra mit
ansigt, kysser mig på panden og slukker for vibratoren. Vi ligger
bare, siger ikke noget til hinanden. Kigger bare på hinanden og
smiler. ”Det hedder en We-Vibe, var den ikke suveræn?” Han
stønner forpustet. Jeg nikker, for jeg er helt færdig. Jeg vender
mig med ryggen til ham så vi ligger i ske, og vi putter ind til
hinanden. ”Jeg elsker dig,” hvisker jeg. ”Og jeg elsker dig min
skat,” hvisker han.
Min sidste tanke, inden jeg falder helt i søvn er uden tvivl,
at det er den bedste julefrokost jeg nogen sinde har været til –
indtil videre, og vi falder i søvn viklet ind i hinanden.
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