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   Jeg vil gerne sige et altoverrumlende TAK til Lars Krüth, 
manden der har fået mig til at færdiggøre denne bog. Uden 
hans tro på projektet og hans skarpe hjerne og optimisme for 
at jeg kunne få bogen færdig, er jeg taknemmelig over. Lars 
Krüth er løbende kommet med kommentarer til bogen, og 
har ikke mindst rettet alle mine kommafejl. 

   Stort tak skal lyde til alle i min omgangskreds, der har troet 
på mig – og ikke mindst alle dem, der sagde, at jeg ikke kunne 
færdiggøre denne bog. I har alle hjulpet mig og givet mig en 
stædighed og en fast beslutsomhed på at viderebringe denne 
historie. Der er for mange tabuer i denne ellers så ’frie’ verden, 
og jeg føler en vigtighed i at sætte fokus på nogle af dem. 

   Tak til Carina Holmgaard, der i sin tid fandt på titlen til 
denne bog, Man slår da ikke en prinsesse ihjel. Hendes alt for 
tidlige død som følge af cancer, gjorde et kæmpe indtryk på 
mig, og derfor vil jeg tilegne hendes ord, Man slår da ikke en 
prinsesse ihjel til bekæmpelsen af cancer. Denne bog berører 
ikke emnet cancer, men selv om det ikke bliver nævnt med 
ord, så er bogen stadig skrevet med sygdommen inde på livet. 

   Mine kære forældre skal have stor tak for deres altid store 
opbakning og tro på det jeg laver. Uden jer – ingen mig, og 
uden mig – ingen bog. Tusind tak for livet.
Tak til min lillebror for bare at være sig selv, jeg elsker dig. 
 
       
       Bjorn.
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Denne bog er dedikeret til 
mangfoldighed, næstekærlighed 

og LGBTQ-miljøet 
overalt i verden.

Med i denne dedikation hører 
også en stor tak til de folk, der 

over de sidste mange år har hørt 
om og støttet op om dette 
projekt, der først startede 
som et kortfilmsprojekt, 

men som nu er endt 
med en roman. 
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Bilen stopper lige foran min opgang. 
Jeg stiger ind i den og bliver kørt til den adresse, hvor jeg skal 

mødes med manden. 
Chaufføren, som næsten altid er den samme, plejer ikke at 

sige noget, og det gør han heller ikke i dag. Jeg ved ingenting 
om ham, og han ved intet om mig, bortset fra at jeg den næste 
times tid er under hans beskyttelse. 

Jeg har taget en mild parfume på, der ikke dominerer. Mit tøj 
er casual og en anelse drenget. Det gælder om at fremstå vaks 
og en anelse uskyldig, men samtidig have et glimt i øjet og være 
sexet. Derved vinder man mest tillid hos kunderne og tænder 
deres liderlighed.

Bilen stopper på parkeringspladsen foran bygningen, hvor 
manden bor. De fleste gange foregår disse møder på hoteller 
rundt omkring i byen, men i aften er det et privat møde. Jeg 
stiger ud af bilen og går med raske skridt over til indgangen, 
hvor jeg ringer på dørtelefonen. 

Jeg har været her før. 
Manden lukker mig ind i opgangen, jeg finder etagen og ban-

ker på hans dør.
Jeg smiler, da manden lukker døren op, og siger med en frisk 

stemme: ”Hej, så er jeg her igen.” 
Som regel plejer jeg her at sige mit covernavn, som for tiden 

er Christian, men hos denne mand er det ikke nødvendigt, her 
er jeg mig selv, Niklas. 

Vi har mødtes et utal af gange før. Han rækker ud efter mig 
og giver mig et kram, hvorefter han med et lille nik og en let 
hånd viser mig indenfor.

”Kom indenfor, du kender vejen,” siger manden og lukker 
døren bag mig.
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Jeg går ind i stuen og vender mig om, så jeg står med front 
mod manden, der er fulgt efter mig ind i stuen. 

”Her har du pengene,” siger han, mens han peger over på en 
kommode og smiler til mig. 

Jeg kan godt lide at komme her hos denne mand. Han ved, 
hvad det drejer sig om, ikke så meget pis. Jeg skal have pengene 
som det første, hvorefter jeg straks ringer ned til min chauf-
før og fortæller ham, at alt er, som det skal være. Herefter har 
manden stort set frie hænder til at gøre med mig, som han har 
lyst til. 

Manden, som jeg er på besøg hos i aften, kommer over til 
mig og begynder at kysse mig. Jeg HADER at kysse med mine 
kunder, men med ham her tillader jeg det. Mest fordi jeg ved, 
at han er reel nok, og så er jeg begyndt at få nogle underlige stik 
indeni, når han gør det. Det tænder mig. Og med mit job er det 
et meget vigtigt element, for at jeg kan yde mit ypperste. Hans 
hænder er overalt på mig, og jeg tillader det og spiller med på 
alt, hvad han gør ved mig. Der går ikke lang tid, før han hiver 
tøjet af mig og kaster sig over min krop som et vildt rovdyr, der 
er klar til at spise sit bytte. 

Jeg giver mig hen. 
Selvom jeg nyder det, han gør, og jeg elsker det, han får frem 

i mig af følelser, lyster, spændinger og hengivelse, så er en lille 
del af min bevidsthed stadig låst fast på kommoden, hvor der 
ligger nittenhundrede kroner til mig. Det er min faste timepris 
for et besøg som dette. De tolvhundrede er lige ned i min egen 
lomme, lidt mere hvis der er flere, jeg skal betjene, eller hvis 
jeg er udenbys, her er beløbet fireogtyvehundrede kroner for 
besøget, og jeg får de sekstenhundrede. 

Lise, der styrer bureauet, får så femhundrede kroner, for at 
jeg kan være i hendes bureau, og hun skaffer mig så kunderne. 
Chaufføren får to hundrede for at vente på mig – lidt mere hvis 
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det er udenbys, og han skal køre langt. Han skal også komme 
mig til undsætning, hvis der opstår problemer med en kunde. 

Det er heldigvis aldrig sket.
Jeg tager mit job meget alvorligt og lever ret godt af den ind-

tægt, jeg får ved det. Desværre kan jeg ikke indberette det til 
SKAT, da de ikke ser det, jeg gør, som et erhverv, men mere 
som en forbrydelse. Et åbnet og tolerant samfund hvis du er 
som alle de andre. Det er en skam, for de går glip af en mindre 
formue fra mig grundet den opfattelse.

Når jeg er hjemme hos mænd, som jeg ikke før har været på 
såkaldte privatbesøg hos tidligere, plejer jeg som noget af det 
første, inden jeg ringer ned til chaufføren, at danne mig et bil-
lede af, hvem jeg er på besøg hos. Hvordan folk bor, plejer som 
regel at afspejle hvem og hvad, der gemmer sig bag ansigtet. Jeg 
har kun én gang måttet skynde mig ud af lejligheden og ned i 
bilen, fordi jeg følte mig usikker ved at være hos en kunde. 

Heldigvis er langt de fleste ganske almindelige mænd, der 
bare vil have et uforpligtende besøg.

Gennem mit job møder jeg mange forskellige mennesker: 
advokater, skuespillere, kunstsamlere, politikere og mere al-
mindelige folk, men alle er de ens, når det kommer til de basa-
le behov. Overraskende nok er langt de fleste, der ringer efter 
mig, gifte, heteroseksuelle mænd med børn. De vil bare gerne 
have et blowjob eller kneppe mig bagfra.

Men ellers er det mest ældre mænd, der ringer efter mig. De 
vil sidde i sofaen eller ligge på sengen og snakke en times tid 
eller to. Mærke nærværet. De har som oftest ingen familie, og 
hjemmehjælperen ligger jo ikke nøgen hos dem og giver sig tid 
til at lytte og grine med dem. 

Det er nok de bedste øjeblikke i mit arbejde. Det er der, jeg 
føler, at jeg også gør min pligt for samfundet. 

Nogle vil gerne sidde og snakke lidt først, inden vi går i gang, 
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mens andre bare vil i gang og allerede står klar, når jeg træder 
ind ad døren. Allermest er jeg helst til det sidste. Ikke så meget 
pis, bare i gang og så hjem igen! 

De fleste af mine kunder ser jeg kun den ene gang, men der er 
et par stykker, hvor det bliver til gentagne møder. 

Min nuværende kæreste mødte jeg på et besøg for nogle år 
siden. Han var, og er, helt klart stadig en flot fyr. Ikke som alle 
de andre, der plejer at ringe efter mig. Vi var begge 23 år den 
sommer. Jeg blev forelsket i ham, da jeg så ham. Jeg kan huske, 
at jeg tænkte: ”Ham kan jeg da ikke tage penge for at have sex 
med!”

Det kom nu heller ikke så vidt. Vi endte med at tale sammen i 
to timer. Chaufføren ringede op til mig et par gange, for at høre 
om alt var okay. Jeg fik nu alligevel mine penge for to timer, og 
hans telefonnummer, og vi har været sammen lige siden.

De sidste par måneder har især én person ringet efter mig 
konstant. Vi mødes hver uge én til to gange, og vi har bygget et 
noget atypisk forhold op, som er nært, varmt og meget intenst. 
Det er ham, jeg lige nu er på besøg hos. 

Manden kigger over på mig, mens jeg smider tøjet stille og 
roligt, lidt som en stripper. Jeg kan se, at manden elsker at se 
på mig. Da jeg står nøgen, skynder han sig at smide sit tøj. Lidt 
kluntet og meget hurtigt. Hans pik er allerede helt stiv og står 
skråt op i luften og vipper lidt. En dråbe præsperm kommer ud 
af den og løber ned langs skaftet på pikken og ned på de store 
glatte nosser, der for ét sekund siden hang lange og fine, men 
som nu trækker sig op og bliver kuglerunde og faste.

Jeg smiler til ham og lægger mig på ryggen på hans seng.
”Vil du have noget at drikke? Jeg har øl, cola… Te?” spørger 

manden mig, for han ved, at vi bliver tørstige undervejs, når vi 
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først kommer i gang med at lege med hinanden.
”Hvad har DU lyst til?” giver jeg den tilbage til manden. 
Han smiler frækt til mig, går nøgen ud i køkkenet og henter 

to dåseøl. Han kommer op i sengen, sætter sig oven på mig på 
lårene og åbner en øl, der sprøjter ud over mig. 

Vi griner, og han rækker mig øllen og laver samme nummer 
med den anden øl, hvorefter han slikker mig ren og sætter sig 
ved siden af mig. Hans pik er stadig stiv, og han får den hele 
tiden til at vippe frækt, hvorved der kommer mere præsperm 
ud af den. Det tænder mig, og mine tyve centimeter kan ikke 
længere holdes nede, de peger direkte op ad maven på mig. Jeg 
vipper også let med min pik, mens han slikker min mave ren 
for øldråber.

”Jeg er sgu en anelse nervøs, må jeg indrømme,” siger han så 
og drikker en stor tår af øllen. Jeg kigger afventende på ham og 
lader ham holde sin kunstpause, så længe han vil. 

”Jeg er blevet forelsket i dig,” siger han, og han kigger på mig 
med de skønneste, blå øjne. 

Jeg drikker af min øl men siger ikke noget - holder bare blik-
ket på ham. Afventende. Jeg er lidt bange for, hvor han vil hen 
med den bekendelse. 

Han lægger sig oven på mig, og jeg kan mærke hans stive pik 
på vej ind i mig. 

”Du har ikke gummi på,” fremstammer jeg og prøver at vride 
mig lidt væk, så han ikke kommer ind i mig, men jeg elsker det, 
han får mig til at føle.

Jeg kysser ham og hvisker ham i øret. 
”Du har mig i din magt, men vær sød at tage gummi på,” 

siger jeg, uden at jeg egentlig mener det. Manden fornemmer 
det straks.

”Hold op! Vi har da før gjort det uden,” siger han, smiler til 
mig og tilføjer: ”Hvad nu hvis vi blev kærester…”

”Shhhhh,” tysser jeg på ham, giver efter og lader ham trænge 
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ind i mig. 
Han støder kun pikken ind i mig et par gange. Et øjeblik ef-

ter mærker jeg, hvordan han tømmer sig i mig og falder om på 
ryggen af udmattelse. Mine tanker er alle vegne og ingen steder! 

”Fuck, det gik stærkt!” fremstønner jeg overrasket og nyder at 
mærke hans pik i mig, og tanken om at hans safter er oppe i min 
røv, tænder mig endnu mere.

Er jeg blevet vild med manden? Hvorfor har han så meget 
magt over mine følelser? Ingen anden var sluppet af sted med at 
komme inde i mig uden kondom på! 

Er jeg også blevet forelsket i ham? 
Vi ligger længe og bare nyder hinanden. 
Min mobil ringer. Det er chaufføren. Tiden er gået, og han vil 

høre, om jeg er på vej ned. 
”Jeg er nede om 10 min,” siger jeg og afbryder samtalen. 
Jeg kigger på manden, og han kigger på mig, og uden at han 

gør noget, læner jeg mig hen over ham og kysser ham.
”Vi må snart ses igen,” hvisker jeg til ham og ruller ud af hans 

arme og ud af sengen.

Mine tanker drøner rundt. Hvordan skal jeg komme videre 
herfra? Jeg er jo vild med manden her i sengen, men jeg må ikke 
såre min kæreste. 

Måske det bedste ville være at… 
Nej, dét må jeg ikke engang tænke! Men det ville være den 

bedste udvej for ham, så skal han ikke leve med smerten over, at 
jeg forlod ham. 

Jeg vender mig om mod manden i sengen, læner mig ned til 
ham og kysser ham igen. Jeg famler efter min telefon og ringer 
ned til chaufføren. 

”Jeg tager lige en time mere her,” siger jeg, lægger på og smider 
mobilen fra mig, mens jeg sætter mig ovenpå manden og begyn-
der at ride ham.
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   Kapitel 1
 

 
   Alexander står foran det store spejl, der fylder det meste af 
væggen i entréen, kun iført sine blå og hvide Almost Naked un-
derbukser fra Andrew Christian – dem med en lifting pocket 
effekt, eller ”bolle-holder” om man vil, indeni, for at give et godt 
hold om pik og nosser. Han købte dem og fire andre par i Berlin 
for nogle uger siden, og han kan nu ikke tænke sig at gå i andet.

”Live out your fantasy here with me…”  lyder det fra iPod’en, 
der er skruet op på fuld hammer. Det er Madonna, der synger 
firserhittet Into the groove, alt imens Alexander gør sig klar til 
den store fest, han og hans kæreste har arrangeret for aftenen. 

Alexander, der er syvogtyve år og af sin kæreste, vennerne og 
familien bliver kaldt Alex, er en trænet, atletisk bygget fyr. Han 
er, hvad man vil kalde en flot fyr med lidt rå kanter. 

Alex lægger sig ned på gulvet og laver en serie af armbøjninger 
på tre gange tyve, et sæt med armene helt ude til siden, så et sæt 
med hænderne lige under brystet, og til sidste ti armbøjninger 
på hver arm med den anden på ryggen. Han laver disse øvelser 
næsten hver dag, og han elsker den måde, det får pulsen op på. 
Til at runde dagens armbøjninger af med tager han et lille hjul 
med to håndtag frem, et såkaldt Ab Wheel, og begynder at køre 
frem og tilbage på gulvet med det. Han synes, at det er en god 
øvelse for de nedre mavemuskler, dem der altid bliver til ’bil-
dæk’ på no time. Alex laver nu ikke denne øvelse mere end et 
par gange om ugen, for den virker bedst, når maven får lov til at 
restituere et par dage ind imellem. 

I dørkarmen har han en jernstang, som han hiver sig op i 8 
gange, hvorefter han hopper et skridt tilbage og går hen foran 
spejlet igen. 
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Smilet i hans ansigt er drenget, og han virker tilfreds med 
det, han ser, og afprøver lige nogle ansigtsudtryk - nogle lidt 
kiksede, andre frække og forførende. 

Selvtilliden fejler ingenting, men han har også grund til at 
have den, for han har lige modtaget en mail, som han ikke li-
gefrem kan glemme eller sige ’nej tak’ til. Det, der står i mailen, 
er, at han vil blive ringet op af Art Director Michael Hoove, 
fra Londons næststørste galleri i løbet af næste uge vedrørende 
en udstilling i løbet af foråret næste år. Det lover godt, og bare 
tanken får ham til at smile af velvære. 

”Endelig!” hvisker han til sig selv i spejlet. 
På spejlet hænger der et billede af to unge mænd med bar 

overkrop. De holder om hinanden. Det er af hans kæreste Nik-
las og ham selv. Billedet blev taget for et par måneder siden ved 
en grillaften på Amager Strandpark. Alex smiler, og han min-
des et øjeblik dagen på stranden og går så ud på badeværelset 
og tænder for bruseren.

Selvom det er en Københavnerlejlighed, så har lejligheden et 
nogenlunde stort badeværelse, hvor man ikke behøver at stå 
oppe i håndvasken for at tage bad. Mens vandet bliver varmt, 
stiller Alex sig foran håndvasken og begynder at trimme skæg-
get, så det ser daggammelt ud. Det er den nye mode, at skægget 
skal se sådan ud her i 2010. Han trimmer også brystet, smi-
der sine underbukser og trimmer og barberer, hvad der ellers 
også skal fjernes af hår rundt omkring på kroppen. Blandt an-
det kan han godt lide, at nosserne er helt glatte, og at der er et 
kort trimmet område lige over penis, ligesom han har en flot 
mørk dusk under armene og korttrimmet bryst. Han sætter sig 
over et lille spejl og smører lidt barberskum omkring hullet ved 
anus, efter han har ordnet alt det andet. For tiden er han mest 
passiv, når han har sex med sin kæreste, og han elsker at blive 
slikket, inden Niklas trænger op i ham. At være helt glat ved 
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røvhullet giver en fornemmelse af, at det er lidt frækkere, når 
hans kæreste varmer ham op, før de har sex.

Der er kun få timer til gæsterne kommer. 
Efter et hurtigt bad stryger Alex en hvid skjorte og finder 

nogle bukser frem, som han købte tidligere på dagen, da han 
og Niklas var ude at shoppe. Han kommer i tøjet og skynder 
sig videre i forberedelserne, for der er stadig lidt, der skal gøres, 
inden den perfekte fest kan begynde. 

Hele lejligheden skinner efter en grundig hovedrengøring, og 
der er hængt en disko-kugle op i stuen.

Når Niklas og Alexander holder fest, plejer der ALDRIG at 
mangle noget. I aften er heller ingen undtagelse. De har sørget 
for selv de mindste detaljer, selv toiletpapiret, med små lyserø-
de kaniner på, er særligt udvalgt til festen.

Niklas er sendt i byen for at købe de sidste småting, og Ale-
xander går rundt i lejligheden og sikrer sig, at alt er som det 
skal være. Han smiler, nu er alt i lejligheden klar til at danne 
ramme om aftenens fest. 

Han er også selv næsten klar. Der er kun lige en håndfuld 
store og små lærreder og malerier i stuen, der skal gemmes af 
vejen. Nogle af lærrederne er helt hvide, mens andre står med 
halvfærdige motiver på. På væggene i lejlighedens 4 værelser, 
og endda på toilettet, hænger der malerier. De fleste er malet af 
Alex selv, men der er også givet plads til billeder af kunstnere, 
som Alex har mødt på sine udstillinger rundt omkring i Europa 
de sidste par år. De ture har han snart haft en hel del af, for 
Alexander er nu blevet kunstner med stort K, og med den mail 
han lige har modtaget, tegner den nærmeste fremtid lovende. 
 
 
 




