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Introduktion

Jeg er Mikkeline Vinter – din frække veninde og jeg er meget andet end bare endnu et pseudonym. Jeg 
findes i virkeligheden. Både i din og min egen virkelighed.

Mine erotiske historier er baseret på mine læseres input i kombination med mine egne, frække oplevel-
ser og mit eget liv. Jeg har med andre ord hovedrollen i historierne, men giver dig mulighed for at være 
med til, at forme min identitet og mine oplevelser i mit novelleliv, som jeg kalder omdrejningspunktet 
for mine skriverier.

Det betyder, at den Mikkeline, som du møder i historierne, ikke altid er helt den samme som hende, du 
kan møde på gaden, men det er sjældent meget langt fra. Mit novelleliv giver masser af inspiration til 
mit virkelige liv og omvendt.

Du kan læse mine historier uafhængigt af hinanden og har mulighed for, at komme med input til frem-
tidige historier via e-mail eller via anmeldelser af historierne – meget gerne med ønsker til videre 
udvikling eller helt nye oplevelser og handling. Du er også altid velkommen til at skrive til mig med 
spørgsmål eller andet, som du ønsker at vende med mig. Det vil jeg elske.

Hvis du bare vil læse og nyde historierne som de er og selv lege videre i din virkelighed, så er det 
naturligvis også helt i orden. Det vigtigste er, at du nyder at læse om mine oplevelser, der forhåbentlig 
også kan give dig input til, at afsøge og udfordre nye områder i dit eget frække liv.

Novellesamlingen ”En fræk uge”, som du dykker ned i om lidt, indeholder de første 7 noveller, der er 
udgivet eksklusivt hos Saxo Publish – så er der pirrende godnat-læsning til en hel uge.

God læselyst.

Xoxo 
Mikkeline Vinter
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Bare én gang
Er det bare mig eller har vi kvinder per definition en eller anden lyst til at blive brugt og udnyttet, som 
vi undertrykker i det daglige?

Selvom jeg helst ikke vil indrømme det, så bor den lyst i hvert fald i mig. Ikke at forstå på den måde, 
at jeg går med fantasier om, at blive udnyttet mod min vilje, men rettere en brændende længsel efter, at 
træde ind i en rolle, hvor jeg bare er noget der skal bruges uden selv at have stor indflydelse på hvordan.

De der kender mig ved også, at hvis der først er en idé, der har brændt sig fast inde i mig, så er det ikke 
et spørgsmål om hvorvidt den bliver omsat til handling, men mere et spørgsmål om hvornår. Anderledes 
var det heller ikke sidste gang, der var “ballade” på menuen i mit lille, frække univers.

Min mand og jeg har ærligt talt haft det en smule hårdt i et stykke tid. Økonomien har drillet og det er 
næsten uundgåeligt ikke at få det til, at påvirke andre områder i vores liv også. Der har derfor været 
skruet lidt ned for kærligheden, mens hverdagens trummerum har spillet førsteviolin i en lidt for lang 
periode.

Som menneske har jeg det svært, når tingene ikke udvikler sig. Der skal helst være et mål, noget i sigte 
eller en ’masterplan’ af en art. Ellers lukker jeg mig inde og lader den ene dag tage den anden. Det er 
ikke meningen og slet ikke i forholdet med min mand, for han er på præcis samme måde.

Vi kræver noget af hinanden, os selv og de mennesker og den omverden vi befinder os i, så når der går 
for lang tid uden udvikling på det ene eller det andet område, så er vi nødt til at handle. Det gælder også 
i den mere private og intime afdeling af vores fælles liv.

Når pengene er begrænsede har jeg det med at udtænke alverdens små og listige planer for, hvordan 
jeg skal få skrabet penge sammen til det, jeg gerne vil, så der ikke kun lige er til at få mad på bordet og 
tøj på kroppen. Det har også været tilfældet i den forløbne periode, hvor ingen af mine planer dog har 
udmøntet sig i nogen for form kapitalindsprøjtning, udover i forbindelse med en enkelt oplevelse, som 
min mand mere eller mindre fik dannet grobund for – på idéplan om ikke andet.

Han har flere gange lavet sjov med, at jeg bare kunne “sælge mig selv”, hvis der var noget jeg skulle 
bruge penge til. Jeg har altid vidst, at han reelt ikke ønskede det, men også at han, præcis som jeg selv, 
sagtens kunne se det frække i det setup, hvor underligt det end kan lyde. Derfra og til at gøre noget ved 
det, var der dog et stykke vej for os begge.

Seksuelt har jeg prøvet en hel del, særligt med min mand og jeg er indtil videre mest til de blidere, men 
også udfordrende former for lagenaktivitet. Jeg er lidenskabelig og har ikke svært ved at få lyst til sex 
og når jeg er tændt glemmer jeg for det meste omgivelserne. Det talte i sin tid for, at tage en dyb in-
dånding og springe ud i det.
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Problemet var bare, at jeg normalt og i hvert fald før jeg mødte min mand, forbinder sex med kærlighed, 
selvom jeg også har haft masser af god sex kun baseret på lyst og begær. Jeg kan godt lide at være 
fræk og elsker, når en mand har lyst til mig og tænder på mig og jeg kan ikke lyve mig fra, at jeg flere 
gange i mit liv har forsøgt at konkretisere tanken om at sælge mig selv – særligt i foråret 2016, hvor vi 
igen havde haft en spændende, legende og udfordrende snak om emnet over et glas vin eller to … eller 
måske var det tre.

Tanken om bare en enkelt gang, at lade mig bruge af en fremmed mand var blevet mindre og mindre 
fjern og hvis jeg samtidig kunne få penge ud af det, ville det bestemt heller ikke gøre noget. Alt andet 
lige ville netop pengene være med til, at understrege over for mig selv, at det kun handlede om én enkelt 
og meget bevidst handling med et konkret formål og ikke om, at jeg bare trængte til nyt indhold i mit 
sexliv.

Der gik nogle dage efter vores seneste snak, hvor jeg ivrigt diskuterede med mig selv om jeg var binde-
gal eller bare ærlig over for mig selv. Konklusionen blev det sidste: Hvorfor ikke bare kaste sig ud i 
noget, når det fylder mere end at man bare kan slå det hen og parkere det i arkivet over ting, der er 
besnærende, men urealistiske og helt og holdent usmarte? 

Til at begynde med havde jeg ikke den fjerneste idé om hvordan jeg skulle begive mig ud ind dette for 
mig helt ukendte område. Jeg havde heller ikke overvejet hvorvidt eller hvordan jeg ville involvere min 
mand.

Min holdning til utroskab er forholdsvis konsekvent, så at gøre det bag hans ryg ville jo nok være at be-
tragte som utroskab eller ville det? Det var jo ikke mit behov for en fremmed mand alene der fastholdt 
min interesse, men hele konceptet om at få pengene for sex, bare én enkelt gang. Det blev nødvendigt 
for mig, at afsøge mulighederne mere. Jeg måtte simpelthen få afklaret om det overhovedet var noget 
jeg skulle give mig i kast med.

En søndag, hvor min mand besøgte en kammerat, endte jeg i sofaen med iPad‘en og begyndte at læse 
om emnet, men lod hverken formaningerne, holdningerne eller andet optage mig. Jeg var reelt ligeglad 
hvad andre syntes, mente og havde prøvet. Det handlede om mig. Kun mig.

Min fantasi rakte ikke længere end til at oprette en profil på en datingside, velvidende at de fleste der-
inde nok næppe have planer om at skulle bruge penge på, at få en fræk oplevelse.

Jeg oprettede en profil uden en masse detaljerede informationer om mig selv og fik i løbet af ingen tid 
henvendelser fra mænd i alle aldre, skikkelser og former, i en grad, jeg aldrig havde troet var mulig.

Jeg brugte det meste af tiden på at luse ud i hoben af uinteressante profiler indtil særligt én fyr fik 
formuleret sig på en måde, der gav ham pluspoint. De fleste andre mænds holdning var åbenbart, at det 
var nok med en kommentar, der i korte træk mest af alt kan gengives som: “Se billedet af min pik – vil 
du prøve den?” ... og der skal altså lidt mere til for mig, uanset at mit formål jo ret beset var at finde en 
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tilfældig pik, så at sige.

Min udkårne, som jeg besluttede mig for, at give en chance for at præsentere sig lidt nærmere, hed 
Frederik. Han virkede umiddelbart sød og i mangel af bedre ord: normal. Der var ikke store armbev-
ægelser, fortærskede scorereplikker eller lumre billeder og han meldte forholdsvis klart ud i forhold til, 
hvorfor han havde en profil på siden.

Han var en ganske attraktiv fyr og fortalte, at han havde to børn, var gift, ekstremt karrieremindet og 
ikke en af guds bedste børn, hvad angik at være tro mod sin kone. Han fik på en charmerende måde 
skrevet sig ud af, at han reelt ikke var interesseret i at finde sin næste livsledsagerske og reelt bare, som 
alle andre, havde behov for nærvær og sex i ny og næ. Det passede mig ganske godt. Det skulle da også 
lige passe at en eller andet fremmed fyr brændte varm på mig og begyndte, at ville mere end det, der lå 
inden for rammerne af min plan. Det ville bare slet ikke gå.

Vi endte med at skrive frem og tilbage i en times tid og jeg forsøgte så godt jeg kunne, at virke nogen-
lunde neutral hvad angik mit formål med, at have en profil på siden.

Min samvittighed hev og flåede i mig, for reelt sad jeg og småflirtede med en fremmed mand, hvilket 
min mand næppe ville være tilfreds med. Jeg holdt dog fast i, at det var en nødvendig del af planen og 
retfærdiggjorde lige den del af hele miséren på den måde.

På et tidspunkt kom vores skriveri til et punkt, hvor det var nødvendigt at få afgjort, om der var basis 
for et næste skridt eller om det blot havde været en hyggelig snak mellem to, der ikke i forvejen kendte 
hinanden.

For at få noget fremdrift i relationen, fik jeg på et tidspunkt en smule kejtet spurgt, hvorfor han ikke 
bare kørte til en prostitueret, i stedet for at bruge timer på nettet for at opspore en fræk oplevelse.

“Det kunne jeg da også godt ...”, svarede han, hvorefter jeg forventede en uddybning, der dog aldrig 
kom.

“Men hvorfor gør du det så ikke?”, pressede jeg på.

“Det kunne jeg også godt, svarede han igen og uddybede: “... men det er sgu’ også bare lidt ynkeligt 
ikke?”

“Næ, det synes jeg egentlig ikke.”, var jeg nærmest nødt til at svare, selvom mit ærlige svar ville have 
peget i en anden retning.

“Det er jo bare et spørgsmål om, at dit liv og dine prioriteter lige nu er skruet sammen på en måde, hvor 
du har behov for sex, som du ikke får derhjemme, mens de fleste andre ting i dit liv lader til at køre 
ganske godt?”




