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Gangbang i skurvognen 

Erotisk sexnovelle 

Delvis af anonym bidrager og  

redigeret og færdiggjort af Fru Lummer 

 

Huset ligger for enden af en lang indkørsel, i en lille by lidt udenfor Helsingør. Den store treetagers 

muremestervilla er i gang med en større ansigtsløftning og totalrenoveringen har stået på i flere 

måneder. Hovedentreprenøren havde kontaktet hendes mester, med hensyn til malerarbejdet og der 

skulle være nok at tage fat i. Om hun kan klare opgaven alene, må tiden vise, men male det skal 

hun. 

Hele huset er pakket ind i stillads og plastik, taget er i gang med den store udskiftning og i 

indkørslen står der tre skurvogne til håndværkerne. Der er ingen at se i den store indkørsel foran 

villaen, så Nadine vælger at kigge ind i huset, så hun kan finde byggelederen eller en anden der kan 

hjælpe hende i gang. Da hun træder ind i den store imponerende hall, kigger hun op. Der er højt til 

loftet og det smukke lysindfald fra de store ovenlysvinduer der er sat i, fylder hele rummet. Det er 

bestemt ikke en lille maleropgave det her. 350 kvm i tre etager, det vil komme til at tage sin tid og 

med tanken om den akkordløn hun kan hive hjem, så har hun travlt med at komme i gang.  

Der er fuld gang i huset. Lyden af elektriske save, boremaskiner, skruemaskiner og musik fylder 

atmosfæren.  På en af etagerne kan hun høre råbende mande stemmer efterfulgt af høje grin og 

beslutter sig for at følge lyden. Den snoede trappe fører hende op til 1. sal, hvor to tømrer er i gang 

med at sætte gipsvægge op. Deres hoveder drejer synkront, da de får øje på hende i døren.  

”Hej”, siger de i kor og sender hende et stort smil. Kvindelige håndværkere hører til sjældenheder, 

så hun er efterhånden, vandt til at blive mødt med smil og frække bemærkninger. Nadine hilser 

tilbage og spørger, om de ved hvor hun kan finde byggelederen.  

”Han er inde i mastersoveværelset, på den anden side af etagen”, siger den ene og skruer videre i 

gipsvæggen. Svalegangen rundt på etagen snor sig hele vejen rundt langs væggen. Det er en smuk 

gammel villa. Renoveringen vil gøre så meget godt for de gamle mursten.  

Det store mastersoveværelse er ikke til at overse. Rummet er gigantisk og ved et bord i midten står 

byggelederen.  

”Hej,” siger hun og stiller sig på den modsatte side af bordet med de mange tegninger og værktøj. 

Hun rækker hånden frem og trykker den grove mandehånd hårdt. ”Hej, Nadine. Maler. Hvor skal 

jeg starte?” Byggelederen returnerer det hårde håndtryk og nikker.  

”Kenneth, byggeleder. Velkommen til. Har du fundet skurvognen med omklædning og bad? Der er 

også en med frokoststue.” Hun ryster på hovedet.  

”Nej, men jeg går ud fra, at det er en af de tre der står i den store indkørsel dernede? Er der opdeling 

på, eller skal jeg aftale nærmere med de øvrige håndværkere?”  
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Han kigger på hende og ryster på hovedet. ”Nej, der er kun en med bad og omklædning. Men jeg 

skal nok lave en turnus. No worries.” Han går rundt om bordet og rækker armen ud for at være 

galant. ”Du skal starte i det store værelse der skal være walk-in closet. Nu skal jeg vise dig vej.” 

Inde i det store walk-in closet står der en håndværker. Det er elektrikeren der er i gang med at rode 

med nogle kabler. Han står med ryggen til og hører ikke de kommer. De skide elektrikere, det er 

altid så besværligt at male uden om alle deres stikkontakter og kabler. Det havde sgu været smart, 

hvis det var koordineret lidt, og så kunne hun spare tiden med malertape og lappearbejde bagefter. 

Byggelederen rømmer sig lidt, og elektrikeren reagerer.  

”Søren, det her er Nadine. Maleren. Er du færdig herinde?” Han vender sig om, og da han opdager 

hende, får hun det største smil der fylder hele hans ansigt.  

”Hej,” siger han og stikker lappen frem. Deres øjne er låst fast i hinanden og hans dragende 

intensitet tryllebinder hende. Normalt får hun elevatorblikket, der som regel slutter på hendes 

bryster i den stramme T-shirt, men ikke ham. Hun tager hans hånd, og trykker den lidt akavet og 

tøvende. Han er virkelig charmerende og imødekommende.  

”Søren. Velkommen til. Nej, jeg er ikke færdig herinde, jeg ville lige vente til maleren kom.” Hun 

smiler forsagt til ham og trykker hånden blidt.  

”Hej. Nadine,” hvisker hun stille og trækker hånden til sig. 

”Jamen, så trækker jeg mig. I finder selv ud af resten tænker jeg.” Byggelederen vender sig og går 

ud af rummet og videre tilbage til mastersoveværelset. 

Stilheden er larmende og intensiteten stiger i det lukkede rum. Om det er hende der er lidt skør eller 

om hun bare er lidt liderlig for tiden, er ikke til at sige, men begæret ligger på lur. Pludselig bryder 

Søren tavsheden.  

”Jeg har lige nogle spørgsmål til dig, inden jeg går i gang med at trække kabler og montere 

kontakter. Nadine kigger rundt i rummet og konstaterer, at der ikke er trukket et eneste kabel eller 

monteret kontakter. 

”Øh, ja hvad vil du spørge om?” siger hun med hæs stemme. 

” Jo, altså… jeg har ikke sat noget op endnu, jeg ventede på dig. Hvor vil du begynde og hvor 

meget må jeg sætte op?” Hold da op! En elektriker der vil samarbejde og udføre arbejdet i den 

rigtige rækkefølge. Så har man set det med. 

”Øh, jeg starter som regel nede fra og går op ad,” siger hun og trækker på smilebåndet. 

”Jamen, det er også dejligt,” siger han og smiler med det frækkeste blik i øjnene. 

Varmen stiger fra brystkassen og arbejder sig langsomt op i kinderne. Hvorfor reagerer hun sådan? 

Det er da helt almindelig håndværkerhumor. Normalt er det ikke en bemærkning at rødme over. 

Hun rømmer sig og smiler flovt, for ansigtsfarven afslører tydeligvis stemningen. 

”Ok.” siger hun kækt og kan ikke komme hurtigt nok ud af rummet for at hente sine 

arbejdsredskaber, væv og malerbøtter.  



 
 

3 
 

  

Arbejdsrytmen finder hurtigt sin rutine og inden hun ser sig om, er det tidligt på eftermiddagen. 

Rummet der skal være walk-in closet begynder langsomt at tage form. Tømrerne er smuttet for i 

dag, så det er kun Søren og hende der er tilbage i huset. Byggelederen kørte for en time siden, så 

ham ser hun nok heller ikke mere i dag. Der skal spots i loftet og Søren står på stigen og nynner. 

Selvom hun står med ryggen til, kan hun sagtens fornemme hans øjne på hendes krop. Hun stritter 

lidt ekstra med numsen i de stramme malerbukser, i håb om, at han kigger lidt ekstra efter hende. 

Hun kunne ham sgu godt, han er sød og lidt fræk. Han har smidt trøjen og står i T-shirt. Der er 

varmt i rummet også selv om det er stort. Hans duft ligger i luften og kæler for hendes lugtesans. 

Den går lige i trusserne på hende. Hun har svært ved at koncentrerer sig og fumler med det skide 

væv, der bare ikke vil sidde som det skal. Hvor svært kan det være. Lortevæv. Det får en ekstra klat 

lim og sidder endelig som det skal. 

”Hvad så dernede? Driller skidtet?” Han står på stigen og kigger ned på hende. Hun ligger på knæ 

og kæmper med bunden af banen. ”Hvad så, er der noget du vil have på tanken, jeg ruller om lidt.” 

”Ej, mener du det? Cola vil virkelig gøre underværker. Gider du tage sådan en med til mig?”  

Søren kravler ned ad stigen og forsvinder ud ad rummet. Endelig alene så tankerne kan få ro og 

koncentrationen kan være i fokus. De sidste baner væv sidder i første forsøg og rummet er klar til 

maling i morgen. Nadine kigger sig omkring, der er helt stille i villaen. Ikke en lyd bryder stilheden. 

Hun kigger på Sørens trøje der ligger hen over hans værktøjskasse i hjørnet. Hans duft er 

ubeskrivelig forførende og hun kan ikke modstå fristelsen. Hun samler den op og presser det bløde 

stof ind mod ansigtet og næsen. I en dyb indånding inhalerer hun den maskuline duft, så den fylder 

hele hendes krop. Duften sender små lyn ned i hendes underliv og tænder begæret i sekundet. 

Nærmest i trance står hun med blusen i ansigtet og hverken hører eller ser, at Søren er tilbage og 

står i døren og kigger på hende. Hun reagerer først, da han rømmer sig lidt, farer sammen og smider 

trøjen i en fart. Pinligt når hun at tænke, inden hun blusser op og varmen stiger hende til hovedet. 

Han smiler overbærende og rækker hende en kold flaske Coca Cola. ”Værsågod, lidt at køle dig ned 

på,” siger han og blinker til hende. Hun rækker ud efter den og i det samme hun skal til at dreje 

rundt om ham, vælger han den samme vej, så de støder ind i hinanden. Hendes brystvorter strejfer 

hans brystkasse og sender lyn af lyst rundt i hele hendes krop. Hun stivner og panikker. 

Situationen er virkelig akavet og pinlig, og selv om hun egentlig har mest lyst til at blive og snakke 

med ham resten af eftermiddagen, må hun finde en udvej til at smutte tidligere. Han er ellers venlig 

og sympatisk, men at blive fanget i sådan en situation, er simpelthen for grænseoverskridende. Hun 

drikker hurtigt sin sodavand og pakker sine redskaber sammen. 

”Jeg bliver altså nødt til at smutte nu. Tak for i dag, vi ses i morgen,” siger hun stille og sender ham 

et forsigtigt smil.  

”Ja, tak for i dag, vi ses i morgen,” siger han smågrinende.  
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Hele vejen hjem i bilen flyver tankerne rundt i hovedet på hende. Selvom det var så pinligt at blive 

taget på fersk gerning, var det også lidt frækt. Nu ved han i hvert fald, at hun elsker hans maskuline 

duft. Hvorfor skulle hun ellers dufte til hans trøje? Bare han ikke siger noget til de andre 

håndværkere. Det vil være så pinligt, hvis de moppe hende i skurvognen i morgen, når de skal spise 

frokost. Tonen kan være hård, men hun kan tage det. Hun tager sig selv i at smile, ved tanken om 

hans øjne og hans blide stemme. Mon han også tænker på hende? Hun forestiller sig, han står i 

badet og piller ved sin pik til tanken om hende. Tanken om hans hænder på hendes krop og hans pik 

i hende, tænder hende helt vildt og får underlivet til at snurre begærligt. Måske kunne hun blive lidt 

længere en dag og lokke ham med i skurvognen? Ej, det er måske for meget, men det kunne være 

frækt. Han havde ikke nogen ring på, så han er ikke gift. Måske en kæreste? Det er i hvert fald værd 

at finde ud af i morgen. 

 

Pis, vækkeuret har ikke ringet og klokken er alt for mange. Nadine flyver ud af sengen og hopper i 

et par leggins, en T-shirt og sætter håret op i en hurtig hestehale. Malertøjet og et håndklæde kaster 

hun i en taske, griber et æble i skålen på køkkenbordet og smækker hoveddøren efter sig. Hun 

bliver enig med sig selv om, at bad og tøjskift må foregå i skurvognen i dag.  

Skurvognene ser tomme ud, så de andre er sikkert i gang allerede. Byggelederen og den ene tømrer 

Jesper, står og taler sammen i den store hoveddør ind til villaen. De ser hun kommer gående hen 

over den store indkørsel mod skurvognene og griner helt vildt. Pis, han har sgu nok fortalt om 

hendes lille duftfetich fra i går. Men det er vel hvad hun kan forvente på en mandsdominerede 

arbejdsplads. Hvis man ikke kan tåle lidt gas, så er det ikke en håndværkeruddannelse der skal 

tages, det er i hvert fald helt sikkert. De kommer over mod hende og hilser pænt godmorgen.  

”Hvad så sovetryne, har du haft lidt travlt her til morgen,” siger Jesper og stikker hende et stort 

smil. 

”Ja, vækkeuret svigtede sgu, så det gik lidt stærk. Hurtig omklædning, så er jeg klar,” siger hun og 

tager i døren ind til skurvognen. 

Inde i skurvognen sidder Søren og den anden tømrer Peter og snakker lystigt. De kigger op da hun 

kommer ind i vognen. ”Godmorgen,” siger de i kor og griner af det komiske i, at de siger det 

samtidig. ”Hvad så, skal vi gå ud eller kan du klare det med tilskuere på?” Peter griner fjoget. 

Der er sat forhæng op mellem bænkene og skabene, så hun har en smule privatliv. Egentlig generer 

det hende ikke at dele skurvogn med mændene, kun lige når hun skal i bad, men det gør hun 

sjældent på byggepladserne. 

”Nej, jeg klarer den nok. Bare I holder jeg på jeres side af forhænget,” siger hun kækt og smiler. 

Hun pakker sit tøj ud af tasken og lægger det på bænken. Forhænget er lidt gennemsigtigt, så de kan 

med sikkerhed se hendes silhuet. Ideen om, at de kan se omridset af hende, tænder hende vildt. Der 

bliver helt stille på den anden side af forhænget, da hun langsomt trækker sin T-shirt over hovedet. 

Hun åbner sin BH på ryggen og lader den langsomt falde ned over brystet. Hun står med siden til og 

brystvorterne står ud i luften, hårde som maltbolsjer. Langsomt lader hun hænderne glide ned over 

dem, kæler for dem og videre ned over maven. Det lille stripshow er tilsyneladende vellidt, for 



 
 

5 
 

døren er ikke gået endnu, så de sidder stadigvæk i vognen. Hun trækker sin sports BH over hovedet 

og T-shirt på. Med begge hænder trækker hun sine leggins ned over sin struttende røv. Da 

elastikken er under ballerne, hører hun et dybt suk på den anden side af forhænget. Hun smiler 

selvtilfreds og trækker dem videre ned og af. G-strengen bliver justeret og røvballerne bliver kælet 

lidt for. På med malerbukserne og sikkerhedsskoene. Forhænget flyver til siden og de to mandfolk 

sidder med åben mund og store buler i bukserne. 

”Nød I showet drenge,” siger hun frækt og går forbi dem. ”Skal I med, vi skal arbejde.” 

Hun åbner døren til skurvognen og træder ned ad trappen. Søren og Peter rømmer sig og rejser sig 

langsomt. De retter lidt på bukserne og kigger på hinanden. Situationen er vendt, nu er det akavet… 

for dem, så står vi lige.  

”Ja, vi kommer nu… som man siger,” siger Søren og sender hende et par frække øjne. 

Hun går ind i villaen og op ad trappen mod det store rum, hvor hun skal i gang med at male. De 

andre står ved bunden af trappen og taler sammen. Hun kigger diskret ned og ser, at Søren står og 

kigger op efter hende. Hun smiler forsigtigt til ham og går videre. Suset i kroppen fra det lille 

stripshow har tændt hende, og fantasien om at tage både Søren og Peter i skurvognen kører som en 

hot fantasi for øjnene af hende. Det kunne være frækt at træde ud af badet og så står de nøgne og 

venter på hende. Hun ryster kraftigt på hovedet for at få de våde tanker ud af hovedet, men de 

hænger ihærdigt ved, som en kat i et kradsetræ med kløerne ude. Hvor kommer de tanker fra? 

Aldrig har hun haft så vilde fantasier på sin arbejdsplads og hun har efterhånden været på mange 

byggepladser, med mænd alle vegne. Hvad gør denne byggeplads så speciel? Eller er det bare 

hendes lyst der banker voldsomt på, det er jo efterhånden lang tid siden hun sidst har dyrket sex.  

”Hey, skal vi komme i gang?” Stemmen forskrækker hende i hendes tankemylder. Det er Søren der 

står i rummet og skal i gang med at arbejde. Hun vender sig om med malerrullen i hånden. 

”Hey, det var på tide, nogen af os er jo allerede i gang, ik´!” Hurtigt og kækt svar tilbage, sådan 

Nadine! Søren griner, bukker sig ned og tager en papkasse op af sin værktøjskasse.  

”Du er så kæk tøs. Vi drikker en fyraftensbajer i eftermiddag, vil du være med?” Hans ansigt smiler 

lunt og frækt mens han pakker en spot ud af papkassen. 

”Ja, selvfølgelig vil jeg det. Kun bajer?” Siger hun og maler videre. 

”Jaa, det vil tiden vise. Hvad havde du ellers i tankerne?” Hans øjne brænder og begæret lyser ud af 

ham. Han er tændt af hendes lille stripshow og fangede vist også invitationen til mere. 

Hun vender sig om og kigger intens på ham. Tavsheden siger alt, hun behøver ikke at uddybe, for 

han har fanget hendes erotiske plan. Deres øjne fanger hinanden og skyder lyn af liderlighed 

mellem dem. Det bliver en lang dag. 

Nadine smider rullen i spanden og tørrer sveden af panden. ”Færdig,” siger hun til sig selv og 

kigger rundt i rummet. Søren er også færdig med kontakter og spots, så nu kan de sætte hak ved 

første rum af mange. Hun har maling på armene, hænderne og sikkert også i ansigtet, så et varmt 

bad er tiltrængt. Klokken er tæt på 16, så der har været tryk på i dag. Tilfreds kigger hun sig 

omkring og roser sig selv for det flotte arbejde. 
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”Ser godt ud!” Byggelederen kigger ind ad døråbningen. ”Næste rum er mastersoveværelset, det er 

klart til dig i morgen, Søren er i gang derinde. I har et super samarbejde kørende, det er sgu godt 

arbejde Nadine.” Han nikker tilfreds og forlader døråbningen igen. Hendes krop er øm og det varme 

bad kalder højere på hende. Hun pakker sammen og stiller sine ting ind i mastersoveværelset. Der er 

tomt, men Sørens ting står klar derinde. Mon han allerede sidder og drikker øl med drengene uden 

hende? 

Døren til skurvognen står åben og høj latter vælter ud i det fri. Hun stikker hovedet ind ad 

døråbningen. ”Hvad fanden, er I startet uden mig?” Hun går ind og sætter sig på den tomme stol, 

der står ved siden af Peter. Søren og Jesper sidder på den anden side. Der står en åbnet øl på den 

tomme plads. ”Er det til mig?” siger hun og sætter sig ned. 

”Vi er kun lige begyndt min pige,” siger Peter og klapper hende stille i ryggen med sin store hånd. 

Drengene løfter dåserne og råber ”skål” i kor. Hun følger efter og sætter dåsen for munden. ”Ah, det 

var sgu tiltrængt,” siger hun og bøvser stille. Søren kigger på hende og smiler diskret med sine lune 

øjne.  

”Blev du færdig med walk-in closet rummet?” siger han og tager endnu en tår af dåseøllen. 

”Yes, done og klar til næste rum i morgen.” Smiler hun tilbage. 

Skurvogne lægger øre til mange samtaler og også i dag er den fyldt med røverhistorier og anekdoter 

fra tidligere byggepladser. Opmålings bommerter og dårlig byggeledelse får skylden for mange 

ting, det er aldrig håndværkeren der laver fejl. Nadine sidder træt og lytter med på samtalen og 

drømmer sig til det varme bad, hun så forfærdeligt trænger til. Fantasien om alle tre drenge om 

hende i skurvognen dukker op i hendes tanker igen, og hendes ansigtsudtryk ændrer sig tydeligvis, 

for Søren fanger hende midt i tankerne. 

”En tier for dine tanker. De virker frække, sådan som dine øjne ser ud lige nu,” siger han stille, 

mens de andre snakker løs. Hun kigger op og bliver lidt forlegen over at blive fanget i en saftig 

fantasi, hvor han medvirker. 

”Jaa, det er jeg ikke helt sikker på, at din kæreste ville syntes om,” siger hun vovet og blinker. 

”Ingen kæreste,” hvisker Søren og blinker. 

Hun tømmer sin øl og strækker sig baglæns over stolen, så hendes bryster skydes frem og 

brystvorterne står lige ud i luften. Drengene kan ikke undgå at se, hvor hårde og indbydende de er. 

”Nå, nu vil jeg gå i bad og vaske maling af,” siger hun og rejser sig. 

”Jamen god fornøjelse,” siger Peter og smiler lumsk til hende. ”Du må kalde, hvis du skal vaskes på 

ryggen. Så kommer Søren og hjælper.” Han griner af sig selv og drikker af sin øl. 

Da hun står i døråbningen, vender hun sig om. ”Jamen I skal være velkommen alle tre,” siger hun, 

vipper med øjenbrynene og forsvinder ned ad trappen. 
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Det varme vand løber ned af hendes brugte krop og spreder ro i hendes sind. Det har været en super 

dag, og hun har nået det hun havde planlagt. Hun sæber sig ind og vasker sit hår i den shampoo der 

står i bruseren. Den dufter af Søren, så det er sikkert hans. Skurvognen giver sig lidt og en dør 

smækker. Hun trækker på smilebåndet og lukker for vandet. Så forstod de måske alligevel en 

hentydning. Det store badehåndklæde bliver viklet om hendes krop og det lille om håret. Hun 

træder forsigtigt ud af brusekabinen og tørrer kroppen hurtigt. Forhænget er stadigvæk trukket for, 

men hun kan høre lave stemmer i den anden ende af skurvognen. Stille går hun hen mod forhænget 

og trækker det langsomt fra. De står alle tre i underbukser og kigger forsigtigt på hende. Deres 

arbejdstøj ligger på bænken og deres skabe er åbne. Er de på vej hjem? 

”Hvad så drenge?” siger hun og går langsomt hen imod dem.  

De står helt stille og kigger på hende og så på hinanden. Deres øjne er usikre men også fyldt med 

begær. Er de i tvivl om invitationen? Har de brug for samtykke inden hendes fantasi skal udleves? 

Hun går stille hen til Søren og lægger en hånd på hans brystkasse. Den løfter sig i en tung 

vejrtrækning og han dirrer da han langsomt puster ud. Hun kigger ned og ser, omridset af hans stive 

pik, der kæmper for at komme ud, af de stramme tights. Hun bider sig i læben og slikker sig 

langsomt om munden, mens hun kigger over på Peter, der står med åben mund og lige så stor en 

bule i underbukserne. Med den anden hånd løsner hun badehåndklædet, så det falder ned på gulvet 

omkring hendes fødder. Drengene sukker tungt, så det runger i skurvognen. Hun tager håndklædet 

hun har om hovedet af og tørrer håret hurtigt, så det lange våde hår, ligger ud over hendes skuldre. 

Nøgen står hun og kigger på de tre frække håndværkere, der står med åben mund og liderlige øjne.  

”Har I lyst?” hvisker hun stille. 

Både Peter og Jesper stirrer og nikker langsomt. Søren griber om hendes røvballer og trækker hende 

ind til sig. Hun kan mærke hans enorme rejsning i skødet og lystens uro spreder sig i hele hendes 

krop. Hans læber kræver hendes og den varme tunge spreder hendes læber. Deres tunger danser om 

hinanden og grådigt kræver han hendes mund i voldsomme slik. Han skubber hende baglæns og i et 

snuptag, ligger hun på ryggen på bænken. Søren trækker sine tights ned og slipper dyret løs fra 

mørket. En stor hård pik vælter frem og ser indbydende lækker ud. Han går på knæ, spreder hendes 

ben og går ombord i hendes våde fisse. Peter og Jesper trækker også deres underbukser ned og går 

lidt tøvende hen til hende. Deres øjne vandrer op og ned ad hendes nøgne krop, som om de er i 

vildrede over, hvor de skal starte og hvad de skal foretage sig. Peter lægger sig på knæ ved siden af 

hende og griber fast om hendes bryster. Hans tunge leger med vorterne, slikker og suger begærligt. 

Hun fanger hans pik i hånden, og kæler for den i langsomme bevægelser. Jesper står ved den anden 

side og spiller den langsomt af og nyder synet af sine kollegaer, der arbejde på den nøgne sexede 

krop. Nadine rækker ud efter hans pik og åbner munden. ”Kom, lad mig slikke din pik,” siger hun 

og slikker sig sensuelt om munden. Jesper går på knæ ved siden af hende og lader hende tage sin 

pik i munden. Han kaster nakken tilbage og stønner stille, som hun klemmer læberne om roden på 

den hårde pik.  

Nadine er i sin fantasi, og den er endnu bedre i virkeligheden. Drengene er så liderlige og hendes 

lyst er ved at eksplodere. Sørens tunge danser om hendes klitoris, suger og slår smæld på de 

følsomme nerveender. Med to fingre knepper han hendes våde hul så safterne løber ud af hende. 

Der går ikke længe før musklerne trækker op til orgasme og hun kramper om hans ansigt.  
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Peter ligger nu på den anden side af hendes ansigt og skiftevis slikker hun pik på ham og Jesper. 

Søren ruller et kondom på og trænger langsomt ind i hende. Følelsen er overvældende og 

fuldstændig vidunderlig. I hårde stød banker han pikken ind i hendes indre og knepper hende hårdt, 

der går ikke længe før han kommer højt. Han er svedig og vild i øjnene og da han trækker sig ud af 

hende, angriber han hendes bryster i en mundfuld. Jesper trækker sig fra hendes ansigt og går ned 

mod hendes fisse. På med et kondom og langsomt trænger han ind i hende. Han føles også stor, stiv 

og dejlig. Hans stød er først langsomme og i et roligt tempo stiger intensiteten i hans bevægelser. 

Hendes underliv kramper sig sammen om ham og orgasmen ruller i hende samtidig med at han 

kommer. Hun slår op i en bue fra bænken, stimuleringen er voldsom, men drengene fortsætter deres 

intense arbejde. Peter er også tæt på at komme i hendes mund, så hun suger alt ud af ham og hjælper 

ham på vej. Søren slikker og suger hende til bryst orgasme, mens han stimulerer hendes klitoris med 

fingeren, med Jesper i hende. I rytmiske stød knepper Peter hendes mund og lige inden han kommer 

trækker han sig og med malkende bevægelser, sprøjter han sin sæd ud over hendes ansigt. Søren 

slipper hende og rejser sig, tager sin pik i hånden og onanerer sig til endnu en udløsning ud over 

hendes bryster. Jesper stønner sin orgasme ud og kommer endnu engang dybt inde i hende, mens 

hun selv skriger sin orgasme ud i hele skurvognen.  

Forpustet og svedige sætter Søren og Peter sig og kigger på hendes nøgne krop der ligger tilfreds og 

ryster. De ser lidt stolte ud. Jesper sidder på gulvet, forpustet og tilfredsstillet, med en slatten pik og 

et fyldt kondom der hænger ned fra spidsen. Nadine kigger rundt på drengene og smiler. 

”Hold da op, hva´? Det kunne man godt blive afhængig af.” Hun griner og rækker ud efter 

håndklædet, så hun kan tørre sit ansigt, der er dekoreret med sæd. 

Pludselig går døren op og byggelederen kigger ind i skurvognen. Han kigger først på Nadine, der 

ligger nøgen med sæd på brysterne og så på Søren og Peter, der sidder nøgne på bænken. Til sidst 

får han øje på Jesper, der sidder på gulvet med slatten brugt pik, for fødderne af Nadine .  

”Sig mig engang. Hvad fanden foregår der herinde. Er I blevet fuldstændig sindssyge?”  

Tosset går han ud igen og smækker døren hårdt i, så hele skurvognen ryster. 

Der går et stykke tid, før nogen reagerer. Vi begynder alle fire at fnise. 

”Så blev han misundelig,” siger Søren og griner højt. 

 

 

 

 

 


