
 

 
 

Tyroler Heidi 
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For et par år siden arbejdede jeg for et lille hjemmeservicefirma i Roskilde, og havde derfor en hel 

del faste kunder, hvor jeg klippede græs og hæk på ugebasis. 
I en mindre by lidt udenfor Roskilde, havde jeg en del kunder i samme villa område, hvor jeg derfor 

ofte kom for at ordne haver, tagrender, vaske campingvogne og så videre. 
Men denne særlige dag, som jeg vil fortælle om, havde jeg en kunde, hvor hele haven skulle gøres 

vinterklar med klipning af hækken, græsslåning og rensning af tagrender. 
 
Da jeg satte stigen op af huset for at nå op til tagrenden, fik jeg lige kigget over på huset overfor, 

hvor jeg kunne se lige ind i stuerne hos naboen og uha en flot pige der valsede rundt i stuen. 
Hun var tydeligvis lige kommet ud af badet, for hendes hår var omviklet med et stort håndklæde og 

et tilsvarende stort håndklæde, var slået om hofterne. Hun var vist alene hjemme for hun dansede 

rundt i stuerne, imens hun tydeligvis sang med på sangen, fordi hendes store flotte bryster svajede 

fra side til side, i takt med hendes bevægelser. 
Hun satte sig foran et stort spejl og begyndte at tørre håret, tog håndklædet af og hendes lange lyse 

hår faldt ned over hendes skuldre. 

 
Jeg stod bare og glanede over, hvor heldig jeg lige var, men måtte desværre videre med arbejdet, 

selvom det var svært at få det dejlige syn, af naboens nøgne krop væk fra nethinden, så jeg kunne 

koncentrere mig. Jeg skyndte mig at blive færdig med tagrenderne og jeg skulle til at pakke 

sammen, da en lille djævel gav mig tanken om, lige at kravle op igen og se, om ikke hun var der 

endnu. Som sagt så gjort, jeg skyndte mig op på stigen igen. Her så jeg, hvordan hun sad og flettede 

sit lange lyse hår, i to lange fletninger, lidt ligesom de gør i Østrig eller Tyrol... uhmm hold op hvor 

var hun smuk, som hun sad der topløs og flettede sit lange smukke hår foran spejlet. 
Jeg tænkte at hun lignede en rigtig Tyroler Heidi, så jeg døbte hende straks Heidi inden i hovedet. 
Jeg ved ikke rigtigt hvad det er, men der er bare et eller andet frækt ved sådan noget Tyroler tøj. 

Måden brysterne bliver presset op og bliver præsenteret på bedste vis, de korte skørter og bare 

arme… uhmm det er bare så frækt. 
 

Nå, men jeg måtte hellere komme ned af stigen og få pakket sammen. Imens jeg pakkede mine ting 

sammen, gik jeg og tænkte på nabopigen. Jeg kunne ikke lade sådan en mulighed gå fra mig, men 

hvad pokker skulle jeg gøre og sige? Skulle jeg ringe på og sige, at jeg havde stået og luret på hende 

igennem vinduet? Skulle jeg komme med et påskud om at ordne hendes have? Spørge om jeg måtte 

låne hendes wc? 
Jeg rettede på tøjet og rensede hænderne med et par vådservietter og så mig lige i sidespejlet inden 

jeg gik mod døren. Jeg kunne høre musikken ud gennem døren og bankede på, men ingen svarede. 

Jeg bankede på igen, men stadig ingen svarede. Jeg tog i håndtaget og døren gik op, jeg gik ind, og 

som var jeg i trance, gik jeg bare imod musikken. Hvad havde jeg gang i? Indbrud? Overfald? Hvad 

pokker skulle jeg sige til Heidi? Mere nåede jeg ikke at tænke, for nu stod jeg og kiggede ind i 

stuen, hvor Heidi stadigvæk dansede rundt… men nu i fuld Tyroler outfit. Jeg var tryllebundet af 

denne smukke kvinde, der var helt i sin egen verden af høj musik og egen hygge. Hun snurrede 

 



 

 
 

rundt om sig selv og midt i sin piruet, snublede hun. Jeg trådte et skridt frem og greb hende i mine 

stærke arme. 
Mod al forventning smilede hun til mig og så på mig med sine smukke blågrønne øjne. ”Tak fordi 

du greb mig”, sagde hun.  
Jeg var stum af betagelse over denne smukke pige, uden et ord hjalp jeg hende op og stå, dog uden 

at give slip på hende. Hun stod lige foran mig og smilede til mig.  
Jeg kom til mig selv og sagde, ”Gud hvor er du dog smuk” og tog med begge hænder om hendes 

kønne ansigt og kyssede hende på munden. Hun trak hovedet lidt tilbage, kiggede hun lidt forbavset 

på mig. Jeg tænkte shit, nu skriger hun eller ringer til politiet. Men min bekymring blev gjort til 

skamme, da hun lænede sig frem og gengældte mit kys med sine varme, bløde læber. 
Igen lod jeg mine store hænder tage om hendes ansigt og vores læber mødtes, i en lidenskabelig 

sammensmeltning, hvor vores tunger nærmest snoede sig om hinanden og verden omkring os 

forsvandt. 
 

Mine hænder fandt hendes dejlige røv og pressede hende imod min stive pik. Hendes hænder fandt 

vej til min røv, som hun pressede imod sit varme skød. Efter en stund trak vi os liderlige og opkogte 

fra hinanden og smilede til hinanden. Jeg rakte ud efter hendes smukke og indbydende bryster, 

imens jeg så hende i øjnene. Jeg så hvordan liderligheden slørede hendes øjne, da jeg blidt kneb i 

hendes brystvorte, igennem stoffet på hendes Tyroler top. Hun vippede overdelen af toppen ned og 

et par frække velformede bryster kom til syne. Jeg trak hende hen mod sofabordet, satte mig på det 

og åbnede munden da hun tilbød mig hendes bryst. Jeg lod tungen blidt og pirrende slikke omkring 

hendes stive brystvorte og imens jeg så hende i øjnene, tog jeg brystvorten og sugede den blidt ind 

imellem mine store varme læber. Jeg lod en hånd glide op ad Heidis nylonbeklædte ben, det 

gibbede i hende, da jeg nåede det bare stykke hud over strømpen og jeg pressede mine fingre mod 

hendes små silke trusser. Jeg kunne mærke hendes varme våde skød igennem det tynde stof. 
Jeg tog med den ene hånd, godt fat i brystet, imens jeg slikkede og suttede på hendes stive 

brystvorte og den anden hånd fandt vej forbi de våde silketrusser og op i hendes sjaskvåde kusse. 

Jeg pressede to store fingre op i hendes stramme varme kusse og masserede hendes G punkt. For 

samtidig at kunne kysse hende, rejste jeg mig op og vores læber mødtes igen, i en lidenskabelig 

sammensmeltning. Jeg satte tempoet op i hendes våde kusse. 
 

Jeg samlede hendes fletninger bag hendes hoved og holdt godt fast, imens jeg koncentrerede mig 

om mine fingre i kussen. Med stor og fast kraft masserede jeg hendes indre, indtil hendes våde 

kusse sprøjtede en våd orgasme ud over min hånd. Heidi klamrede sig til mig, for ikke at vælte. 
Da hun kom lidt til sig selv igen, så hun på mig med et taknemligt blik og kyssede mig blidt. 
Hun tog mig i hånden og trak mig med ind i soveværelset. Jeg bandt hendes livstykke op og trak 

hendes kjole af hende… uhmm hvor var hun lækker. Jeg trak hendes trusser ned og hun trådte ud af 

dem. Med begge hænder kæler jeg blidt hendes krop. Hun drejede sig, så jeg også kunne nyde synet 

af hendes dejlige røv. Hold op hvor så hun fræk og lækker ud. Hun vendte sig om mod mig og 

knappede min arbejdsskjorte op og trak den af mig. Hun bukkede sig ned, knappede mine bukser op 

og trak dem ned om anklerne på mig. Jeg trådte ud af dem og stod nu kun i mine tights, hvor man 

tydeligt kunne se konturen af min stive pik. Forsigtigt fiskede hun min stive pik frem og trak min 

tights ned. Pikken stod flot ud fra kroppen og prespermen dryppede fra det store violette pikhoved. 
Heidi tog mine store glatte nosser i hånden og klemte dem blidt. Med den anden hånd tog hun fat 

om mit dunkende skaft, hvorefter hun blidt slikkede mit spændte pikhoved. Inden at hun lod min 

stive pik forsvinde dybt ind i hendes varme mund… uhmm ja… tog jeg fat i hendes fletninger og 



 

 
 

pressede blidt pikken dybt ned i svælget på hende. Hun gispede efter vejret, dog uden at slippe min 

pik med læberne, på noget tidspunkt. 
Mod min vilje trak jeg mig ud af hendes frække mund og hev hende op at stå. Jeg snavede hende 

begærligt, imens mine hænder krammede hendes dejlige røv og min stive pik pressede sig imod 

hendes varme krop. Jeg skubbede Heidi bagover, så hun landede på ryggen i sengen, hvorefter jeg 

kastede mig over hende og begravede min tunge, i hendes våde kusse. Uhmm hun smagte godt. 
Jeg lod tungen kredse om hendes stive klit, imens jeg lod et par fingre finde vej op i hendes våde 

kusse. Jeg lod tungen spille over Heidis stive klit, imens jeg fingerkneppede hendes kusse og hun 

nærmede sig hastigt sit klimaks. Lige inden hun kom, stoppede hun mig, rakte ud efter noget i 

skuffen ved siden af hendes seng. Hun rakte mig et buttplug, som jeg straks førte op i hendes 

drivvåde kusse, for at smøre det godt ind i kussesaft, så det bedre kunne glide op i hendes stramme 

røv. Jeg trak pluggen ud og lod tungen presse sig mod det stramme røvhul og slikkede det grådigt, 

imens hun stønnede højlydt. Jeg vendte tilbage til at slikke klitten og med tungen spillende på 

hendes lille frække klit, førte jeg pluggen mod hendes stramme stjerne. Roligt øgede jeg presset til 

hendes røv gav efter og butt pluggen gled ubesværet op i hendes indre. Jeg trykkede den helt i bund 

imens jeg slikkede hendes stive klit. Reaktionen udeblev ikke, hun vred sig og stønnede, da jeg igen 

stak et par fingre op i kussen på hende, hun kom i en voldsom orgasme, som var lige ved at skubbe 

pluggen ud. Jeg holdte den på plads, imens jeg slikkede hendes våde kusse.  

 

Da Heidis krop var faldet til lidt til ro, vendte jeg hende om på siden og lagde mig imellem hendes 

ben. I en hurtig bevægelse, pressede jeg min overspændte stive pik, op i den drivvåde kusse. 
Uhmm ja, hvor var det dejligt. Jeg bukkede mig frem og tog godt fat i det venstre bryst og masede 

pikken helt i bund. Jeg tog fat i hendes skulder og trak hende ind mod mig, samtidigt med at jeg 

hamrede min hårde pik i hendes kusse, så jeg på den måde kunne komme så langt op i kussen, som 

overhovedet muligt. Sådan kneppede jeg hende, hårdt og voldsomt. Jeg kunne mærke hvordan 

kussesafterne sprøjtede ud over mine nosser, hver gang jeg stødte pikken i bund. 
Jeg kunne mærke, at jeg ikke havde langt igen og viskede til hende, om jeg måtte komme oppe i 

hendes våde kusse. I stedet for at svare, trak hun sig væk, så min pik svuppede ud af den varme 

kusse. Hun trykkede mig ned og ligge på sengen og tog min fedtede sprængklare pik i munden. 

Grådigt suttede hun, imens hun krammede mine nosser. Da hun begyndte at køre hånden op og ned 

ad skaftet samtidigt med det eminente mundarbejde, kunne jeg ikke mere og med 4-5 kraftige 

sprøjt, tømte Heidi min pik for den varme og salte sperm. Uhmm… hvor var det frækt at se, 

hvordan pikken pumpede sperm ind i munden på sådan en flot kvinde. På intet tidspunkt flyttede 

hun munden, så der gik ikke en dråbe til spilde, hun slugte uden et kny, den store portion sperm jeg 

leverede. 

 
Hun trak pluggen ud af sig og lagde sig op på min brystkasse. Jeg kyssede hende inderligt og 

hviskede ”tak for en dejlig omgang”. Hun hviskede bare ”selvtak” med et dejligt smil i hendes 

smukke ansigt. Vi lå lidt sådan. Pludseligt sagde hun, ”du bliver nødt til at gå”.  

Jeg fik taget tøjet på og luntede ud i entréen, her stoppede hun mig og kyssede mig farvel.  

Uhmm… hun kyssede så godt og vores hænder begyndte igen at gå på vandring rundt på kroppen 

og jeg mærkede hvordan pikken igen rejste sig. Forsigtigt skubbede hun mig væk og sagde, ”det går 

slet ikke, mine børn kommer hjem om lidt”, hvorefter hun kyssede mig inderligt på munden og 

hviskede, ”jeg hedder forresten Anna, og tak for en vildt dejlig og fræk eftermiddag. Det var lige 

hvad jeg havde brug for”. Så skubbede hun mig ud ad døren. 

 



 

 
 

Jeg gik over til bilen med et stort fjoget smil på læberne, ved tanken om Heidi. For hun vil altid 

være Heidi i mine tanker. 
 


