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Forord

Vi er tre teenagepiger, der skriver under pseudonymet Bella Clitoria.
For to år siden lavede vi et sommerprojekt med sex i fokus, som skulle foregå over vores ferie fra 
skolen. Vi lavede en masse frække aftaler med fremmede fyre og førte dem ud i livet. Vi ville give 
et billede af, hvor let det er for piger at finde sex på nettet med kort varsel.
Det vil sige, at indholdet som følger faktisk er skrevet i 2015 uden store planer om at udgive det. Vi 
er nu blevet lidt ældre og har efter megen overvejelse bestemt os til alligevel at udgive bogen og 
dele vores oplevelser med jer. Navnene i bogen er alle ændret til dæknavne inklusive vores egne.
Det har vi gjort for at beskytte os selv og de fyre, vi havde sex med. Deres udseende og alder er 
derimod så præcist beskrevet, som det var muligt for os.
Vi forsøger at undgå at afsløre, hvor i Danmark vi kommer fra og hvor fyrene kommer fra, men 
andre detaljer fra omgivelserne, er beskrevet som vi oplevede dem og er forhåbentlig ikke for 
afslørende. Af samme grund er der ingen billeder af personer eller steder i bogen.
Hvis I i forvejen har gættet, at det er os selv, der er afbilledet på forsiden af bogen, har I 
fuldstændig ret.
Længere inde i bogen er der en lidt mere udførlig beskrivelse af os og vi håber I derfor bedre kan 
se os for jeres indre billede, når I læser.
Josephine, Natacha og Rikke er de dæknavne vi gav os selv i bogen og samtidig de navne, vi 
præsenterede os for fyrene med.
Hvis I bagefter sidder derude og har genkendt jer selv i et kapitel, håber vi, det er gode ting, vi har 
skrevet om jer og at det ikke afslører jeres identitet for andre læsere.
Derudover håber vi, at I kan tilgive os for sådan at have brugt jer til vores projekt. Hvis I føler de 
dæknavne, vi har givet jer, er fornærmende, håber vi også I kan tilgive det.

Hvis I er klar til start, vil vi spole tiden tilbage til juni 2015...
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Onsdag d. 17. juni

Ideen til projektet kom til os den aften, vi havde afskedsfest fra skolen. Vi havde selvfølgelig fået 
lidt at drikke og vi havde også alle tre haft sex med en fyr hver.
Det var Josephine, der sent ud på natten kom med en bemærkning om, at vi skulle ha' så meget pik 
som muligt i ferien. Tanken bed sig fast i os alle tre i løbet af de næste par dage og vi fik hurtigt 
udviklet ideen, så vi er klar er sidder på Josephines værelse og prøver at komme i gang. Vi har travlt 
med at tjekke chatrooms og kontaktsider for at ruste os til projektet. Vi ved på forhånd, at man 
som pige får mange seksuelle tilbud på nettet og vi må se, om fyrene også kan levere.
Hvis det skal lykkes betyder det selvfølgelig, at vi ikke må være særlig kræsne, men hvis der er flere 
tilbud på samme tid, sorterer vi selvfølgelig efter egen smag.
I forvejen er vi ikke så kræsne. Når vi ser porno, er der fyre og mænd i mange forskellige former og 
aldre og når vi er rigtig liderlige, er det sådan set lige meget om manden er halvtyk eller tynd, ung 
eller voksen. Alle pikke siger os noget. Selvfølgelig er det vigtigt, han er renlig og vi bestræber os 
selvfølgelig selv på at holde os rene for dem.

Natacha og Josephine er begge 15 år og Rikke fyldte 16 år tidligere på foråret. Vi har gået på 
samme skole og skal på samme ungdomsuddannelse efter sommerferien, som lige er begyndt.
Vi fortæller hinanden alt og er ikke generte overfor hinanden på nogen måde. Samtidig er vi lidt 
konkurrerende overfor hinanden. Ud over det er vi ekstremt liderlige næsten hele tiden. Ingen af 
os er jomfruer, langt fra, da vi var forholdsvis hurtige ude alle tre.
Allerede inden vi selv fik bryster, var vi begyndt at så efter buler i fyrenes bukser og snakke om, 
hvordan vi troede de så ud og hvor store, de måske var.
Vi ser som sagt meget porno sammen. Vi onanerer også tit sammen, mens vi ser på hinanden. Vi 
læser meget erotisk litteratur, som vi også læser højt for hinanden, men det er desværre oftest lidt 
for mildt og der mangler detaljer efter vores smag.
Vi vil skrive en bog om vores oplevelser med sex. For det første vil vi være hudløst ærlige og prøve 
at huske så mange detaljer som muligt. 
Vi er klar over, at man kan komme meget til skade i sådan et projekt, men man oplever og lærer jo 
aldrig noget, hvis man ikke stikker snuden lidt frem og vi vælger at fokusere på det positive i det.

Vi er alle tre intelligente piger fra velfungerende familier. Vi har gode karakterer fra skolen og vi 
håber, vi kan formå at skrive både frækt, fængende og spændende. Det er også vigtigt, at vi kan 
holde det hele hemmeligt for vores familier og dække over hinanden, hvis nogen skulle spørge 
efter os.
Bogen vil blive opbygget som en fælles dagbog med vores detaljerede historier sat ind efter 
hinanden.
Vi ved, det vil kræve meget mod at føre det her projekt ud i livet, men vi har fuld tiltro til os selv og 
vi vil prøve at støtte hinanden. Vi kan godt og vi tør godt. Vi er i hvert fald liderlige nok til at kaste 
os ud i det med begge ben, i stor forventning og med sommerfugle i maven.
Selvfølgelig ligger det lidt i luften, at der også er lidt indbyrdes konkurrence forbundet med det, 
uden at vi i øvrigt forventer at blive uvenner over noget.
Vi vil derimod nok være meget nysgerrige efter at høre om hinandens oplevelser og det vil måske 
skabe lidt misundelse mellem os og opildne hinanden til at prøve mere.
Vi er vilde med pik i alle huller og går heller ikke af vejen for sperm. Det er endvidere en fræk tanke 
for os at møde helt fremmede fyre til sex og kun sex. Der må være mange personligheder, talenter 
og forskellige måder at have sex på.
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Det kan også være, vi bliver forelskede og trækker os ud af projektet igen. Alt kan ske og vi har ikke 
tænkt at fortælle fyrene, at de er en del af sådan et projekt her.

Det bliver i det hele taget en skøn og spændende ferie og vi kommer nok også til at samle en 
masse erfaring og udvikle os på mange forskellige måder.
På grund af vores aldre, har ingen af os kørekort, så vi må cykle rundt eller være heldige at blive 
hentet af fyrene, hvis de gider. Vi kan ikke så godt invitere nogen hjem til os selv, da det vil være 
lidt for risikabelt.
Vi må nøjes med et lidt mindre geografisk område og vi krydser samtidig fingre for ikke at lave 
aftale med nogen, der kender os i forvejen.

Først lidt fælles:
Vi dyrker alle tre sport, så vi holder os i form. Fyre og mænd kigger tit efter os.
Ingen af os er særligt generte og med hensyn til nøgenhed, er det endda lidt af en leg og et rush at 
blive set nøgne. Vi har hver især prøvet at blive opdaget nøgne af mænd i forskellige situationer 
med vilje.
Posten, skraldemanden, avisbuddet og naboerne er dem, der har stået for skud, når det skulle 
afprøves. Rikke har endda haft døren til sit værelse åben, hvor hun var nøgen, mens der var en 
håndværker for at reparere deres tørretumbler. Vi har også flere gange været på nøgenstrande 
sammen.

Sådan ser Josephine ud. Fortalt af Natacha og Rikke:
Vi har givet hende navnet Josephine, fordi hun helt sikkert ligner sådan en. Hun ser sød og forsigtig 
ud, hvis hun selv prøver på det og lærerne har altid været glade for hende og troet, hun var en 
englebasse.
Hun er 163 høj og har mellemblond glat langt hår og blå-grønne øjne, smal næse, en lille mund og 
bøjle på tænderne. Hendes smil er lidt skævt og hun ser selvtilfreds ud, næsten hele tiden.
Hun er slank og har små B-skåls bryster, som er lidt spidse og struttende. Brystvorterne er lidt store 
og lyserøde. Maven er flad og man kan svagt se aftegningen af ribbenene og det forreste af 
hofteskålene. Navlen er lille, ikke så dyb og lukket som en lille lodret revne. Hun er glatbarberet og 
man kan se hendes inderste læber, der stikker lidt ud mellem de yderste læber. De er en 
mellemting mellem hendes egen hudfarve og lyserøde og de ligger pænt lige langs de yderste 
læber.
Hun har en smal og struttende røv, hvor indersiderne af ballerne kurver lidt rundt om røvhullet. 
Det vil sige, at man stadig kan ane røvhullet, selvom hun ligger på maven med samlede ben. 
Røvhullet er lille, lysebrunt og smårynket. Der er lidt afstand mellem lårene øverst oppe, så hvis 
hun står med samlede ben, er der en åben trekant mellem benene helt oppe under fissen.
Hun er god til at flirte og er udadvendt. Hun er til gengæld helt solgt, når hun bliver begæret og vi 
mener hun seksuelt er den mest freaky af os.
Hendes orgasmer ser vilde ud og hun ryster meget i benene og kaster underlivet rundt, imens hun 
stønner så det lyder som hårde, sammenbidte fysiske anstrengelser. Vi har set hende masser af 
gange prøve at have stående orgasmer og det ser vildt godt ud, når hele kroppen ryster 
ukontrolleret og hun griber ud efter noget at klamre sig til, så hun ikke falder. Efter orgasmerne 
bliver hun rød i kinderne og på halsen.

Sådan ser Natacha ud. Fortalt af Josephine og Rikke:
Natacha er den højeste af os med 170 cm. Hun har mørkt langt glat hår, lyse brune øjne og en lille 

5



smule fregner. Vi har kaldt hende Natacha, fordi hun kunne godt se lidt sydlandsk ud. Hendes hud 
er lidt mørkere. Hun har lidt blowjob læber og en lille næse, der er lidt opstopper. Brysterne er 
runde B-skåle med lysebrune brystvorter. Natachas er den af os med den mest trænede mave. Den 
er flad, men hun skal ikke bevæge sig meget, før man kan se aftegningen af mavemusklerne. 
Navlen er lidt dyb og huden ovenover navlen lukker vandret hen over hullet.
Hun er glat på fisselæberne, men over fissen har hun en lille mørk, næsten sort, dusk hår. De 
inderste læber stikker ud mellem de yderste hele vejen og er en meget lille smule mørkere end 
hendes lysebrune hud. Røvhullet er også en lille smule mørkere, men næsten ikke rynket. Røven er 
også lille. Den strutter en lille smule og hun har smalle hofter. På lænden har hun smilehuller. Vi 
ved ikke om det hedder smilehuller, når det er på lænden, men vi håber alle forstår, hvad vi mener.
Hun snakker meget og er den mindst generte af os. Det er hende, der som regl hurtigst falder i 
snak med andre mennesker. Natacha er den af os, der stønner højest ved orgasmer. Under 
orgasmer lukker hun øjnene hårdt sammen og mavemuskerne trækker kroppen sammen i hårde 
ryk.

Sådan ser Rikke ud. Fortalt af Josephine og Natacha:
Rikke har langt blond lidt bølget hår og helt blå øjne. Hun har fremtrædende kindben og en smal 
hage. Hun har smilehuller og så har hun også bøjle på tænderne i overmunden. Hun er den af os, 
der ser mest uskyldig og kær ud, også selvom hun prøver, at se fræk ud. Hun er 165 høj og lysere i 
huden end os andre. Hun har også lidt større bryster, hvor brystvorterne er lyse og store. Hun er til 
den slanke side, men har alligevel lidt mere kurver. På maven kan man også se musklerne, men den 
er alligevel en lille smule rundere end vores.
Hun er glat og har et stort fremtrædende venusbjerg. Fisselæberne er samlet næsten kun til en 
revne. Det er kun hætten til klitten af det inderste, der stikker lidt ud mellem de ydre. De inderste 
læber er lyserøde. Røven er ikke stor men alligevel lidt mere fyldig og muskuløs. Røvhullet er et 
mellemstadie mellem hendes lyse hudfarve og lyserødt og så er det rimelig rynket.
Rikkes orgasmer er små hurtige krampetrækninger og hun stønner ikke så højt. Hun vender øjne 
lige før orgasmen og selvom hun har vidt åben mund, kan man sagtens se et dejligt, tilfredst og 
saligt smil på hendes ansigt. Hendes orgasmer tager lidt længere tid end vores, hvor hun ryster 
mere end at rykke med kroppen.
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Fredag d. 19. juni

Vi har chattet og fået forbindelse med nogle stykker. De ville nu gerne ringe eller camme for at 
tjekke om vi også var dem vi sagde, vi var. De havde hver især en specifik idé om hvordan de 
ønskede det skulle foregå. Andre ville bare kneppe.
Vi skal alle the sove hos Josephine, så vi regnede med at skulle hygge os meget sammen i aften, 
men Rikke har allerede fået første aftale. Vi har alle tre sommerfugle i maven på hendes vegne. Det 
er vildt spændende.
Hun har givet ham en adresse, hvor han skal hente hende kl. 20.30.
Hun er mega liderlig og har holdt øje med klokken hele tiden. Vi har også set porno op til 
tidspunktet for at opildne hende lidt ekstra. Det har vi forresten bestemt os for at gøre hver gang, 
for det virker rigtig godt og man bliver så fri i sindet og åben.
Når hun skal hen på adressen og hentes, cykler vi med hende og gemmer os et sted for at se ham, 
for vi er selvfølgelig meget nysgerrige. Han kom et par minutter før tid. Hun satte sig ind og han 
kørte med det samme, hun lukkede døren, så vi nåede ikke at se så meget.

Rikke skriver:
Jeg satte mig ind i bilen og syntes han lignede sin alder temmelig godt. Han havde sagt han var 33. 
Han havde joggingbukser og en T-shirt på. Mens vi kørte kiggede han hele tiden over på mig og 
følte han var nød til at sige noget, så han snakkede om vejret og spurgte om min skole. Han havde 
en begyndende bule i bukserne, som han opdagede at jeg kiggede på. Der gik ikke lang tid før vi 
var fremme ved en etageejendom. Vi steg ud og gik over mod døren. Han prøvede at holde 
hænderne foran bulen, så ingen kunne se den, hvis der skulle komme nogen. Han boede på 2. sal 
og vi mødte en mand på hans alder på gangen. De kendte vist hinanden godt, men min date blev 
nervøs og skyndte os ind og jeg lod som ingenting. Han boede småt og havde det lidt rodet. Jeg 
kunne mærke mine brystvorter stritte gennem stoffet på min top. Han så det med det samme og 
fjernede hænderne fra hans bule. Jeg gik over til ham og han kyssede mig, mens jeg trak op i hans 
t-shirt. Han tog den af med det samme og kyssede videre, mens han tog mig alle steder på 
kroppen. Jeg var i forvejen våd, men blev endnu mere våd og liderlig. Jeg rørte ved hans pik uden 
på bukserne. Den var meget stiv og jeg gned mere på den. Han trak op i min top og selvom jeg tror 
han godt vidste det, så han overrasket ud over at jeg ikke havde BH på. Han slikkede mine bryster 
og klemte på dem med hænderne, imens jeg selv lynede mit skørt ned i siden og lod det falde ned 
på gulvet og sparkede det lidt hen af gulvet. Han så ned af mig lidt med meget liderlighed i sit 
udtryk. Jeg smilte og tog fat i hans buksekant og vippede dem ud over pikken. Den stod skråt opad 
og halv dækket af forhuden var pikhovedet som stirrede intenst op på mig. Jeg satte mig på knæ og 
tog om den med hånden og spillede lidt frem og tilbage. Han tog hænderne om mit hoved og trak 
mig forsigtigt, men lidt utålmodigt, ind mod pikken. Jeg åbnede munden og lukkede øjnene og tog 
den ind. Den føltes stor og fyldig i munden. Han begyndte med det samme at stønne lidt og jeg så 
op på ham. Han så tilfreds tilbage på ham og første stadig mit hoved frem og tilbage. Jeg havde 
skrevet at han kunne bestemme, hvordan han ville have det og jeg ville sige fra, hvis der var noget. 
Han kørte hurtigere pikken ind og ud. Hurtigt nok til at jeg holdt tungen stille i munden, for der var 
ikke tid til at bevæge den mellem hans stød. Han skubbede den også lidt dybere ind, så jeg 
prøvede at rette på mig for at det skulle gå lettere. Alligevel generede det inde bag i munden og jeg 
begyndte at hoste lidt. Han blev dog ved lidt, indtil han trak den ud igen. Han holdt stadig om mit 
hoved og jeg prøvede at kravle frem for at sutte mere, som jeg fik lov til. Jeg spillede fisse imens og 
jeg var meget våd. ”Det kan du godt li hva!” sagde han i et selvglad tonefald. Jeg vidste ikke hvad 
jeg skulle svare og stønnede bare ”mmmm”. Det var tilsyneladende nok svar. Jeg slikkede nede fra 
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nosserne og op til pikhovedet og han stønnede endnu mere. Så jeg gjorde det igen og han spredte 
benene mere og forventede ligesom, at jeg ville slikke dem mere intenst. Jeg begyndte med det 
samme på det og han tog om pikken og slog den blidt mod mit ansigt og pande, hvilket fik mig til at 
smile op til ham. Vi blev ved sådan lidt inden han tog fat i mine arme og løftede mig op. Han viste 
mig ind i soveværelset, hvor jeg lagde mig på ryggen midt på sengen. Han så på min krop og meget 
på min fisse mens han stod og spillede pik lidt. Så lagde han sig ind over mig og jeg spredte benene 
mere. Han fandt hurtigt min fisse med pikken og kørte den indenfor. Det gav et lille sæt i mig, fordi 
han kørte den lidt hårdt op. Jeg løftede benene op over han og tog hænderne ned på hans røv og 
klemte. Han begyndte omgående at kneppe mig i et godt tempo, mens han havde hovedet nede 
ved siden af mit. Jeg begyndte at stønne tog bare imod, mens jeg kunne høre de frække klap der 
kommer når en pik kommer i bund. Den føltes også stor og fyldig i fissen. ”Kan du li det?” hviskede 
han pludselig stakåndet. ”Ja” svarede jeg mellem mine egne støn. Han blev ved lidt og trak den så 
ud og satte sig op på knæ. Jeg rejste mig selv lidt og han skubbede mig rundt for at tage mig 
bagfra. Med det sammen jeg var kommet på plads, kom pikken helt op igen. Intet varsel eller 
noget. Han holdt mig om hofterne og kneppede mig lidt hårdt bagfra, mens jeg så mig lidt rundt i 
værelset. Han havde persienner for en glasdør ud til en fransk altan. De var ikke helt lukkede og der 
var lys herinde fra en lampe ovre i det modsatte hjørne. Jeg kunne se ud på bygningen overfor, 
men det så ikke ud til at der var nogen derovre. Han flyttede lidt på hænderne engang imellem og 
jeg blev ved hans stød skubbet frem og tilbage, så mit hår svingede frem og tilbage. Han gled 
hænderne op af min ryg og ned på min røv, hvor han skubbede mine baller lidt fra hinanden og 
holdt dem sådan lidt. Han kigger på mit røvhul lige nu, tænkte jeg og syntes det var frækt. Så slap 
han min røv og kørte hænderne op af min ryg igen og ned og klemme på mine bryster. Det satte 
hans tempo med pikken lidt ned. Jeg satte hænderne længere frem på sengen, så han kunne 
komme til. Efter lidt rejste han sig og trak mig med ud i sin stue og stillede mig midt på gulvet og 
skubbede mig forover, så jeg støttede mig på en sofa og begyndte at kneppe mig bagfra stående. 
Vinduet i stuen var der ikke noget for, så man kunne se lige ind på os, men jeg kunne stadig ikke se 
nogen i bygningen overfor, selvom jeg synes jeg kiggede grundigt.
Efter lidt spurgte han: ”Hvor vil du ha min sperm?” Jeg tænkte mig lidt om, men svarede at det 
måtte han bestemme. ”I munden?” fortsatte han... ”Ja okay” tror jeg nok jeg fik sagt. ”Fedt” 
afsluttede han og kneppede videre hårdt indtil han pludselig trak sig ud og skubbede mig rundt. 
Jeg kunne se han stod med pikken i hånden og klemte den, så jeg skyndte mig ned på knæ og 
samlede mit hår bag mig. Men det samme kom et skud sperm uden på min mund og næse og jeg 
skyndte mig at åbne munden og han stak pikhovedet ind i munden og spillede hurtigt på den. 
Sprøjtene kom hurtigt efter hinanden. Der var tre sprøjt i alt og så løb der langsomt en lille strøm 
af mere sperm ind i munden på mig alt imens han stønnede anstrengt og holdt om min nakke. 
Efter der ikke kom mere sperm kørte han alligevel pikken lidt ind og ud af munden på mig. Da han 
trak pikken ud af munden på mig, ville han gerne se spermen i munden. Jeg åbnede og legede lidt 
med tungen inden jeg slugte og smilte op til ham.
”Det var fedt” sagde han med et smil og jeg svarede igen bare ”Ja” Han fandt sine bukser og T-
shirt. Jeg tog også mit tøj på. Imens jeg tog mine sandaler på spurgte han om jeg bare skulle sættes 
af samme sted igen. ”Ja tak” svarede jeg, mens vi gik ud. Gangen var tom, men jeg kunne høre, der 
var lidt fest hos naboen.
Vi sagde ikke så meget, da vi kørte tilbage. Jeg kyssede ham kort, inden jeg steg ud af bilen og 
sagde ”tak for i aften”... ”Det er mig der takker” sagde han, inden jeg lukkede døren. Han satte i 
gang og jeg vinkede med et smil og gik over til min cykel, låste den op og skrev til Josephine og 
Natacha, hvor langt jeg var nået. Det har været meget spændende og frækt at mødes med en så 
spontant.
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Lørdag d. 20. juni

Josephine:
Jeg havde fået en aftale allerede idag. Han kaldte sig Per. Han boede i cykelafstand og var 28. Det 
var et lavt byhus ud til en større vej med meget trafik. Jeg skulle bare gå lige ind.
Jeg kom frem kl. ca. 13 og gjorde som han sagde med at gå ind. Døren var ikke lukket, så jeg 
lukkede den heller ikke bag mig. ”Hvem er det?” blev der kaldt med en streng stemme fra stuen. 
”Josephine” svarede jeg og smed skoene i gangen og gik hen, hvor stemmen kom fra. Det virkede 
noget tilrøget og jeg var ikke sikker på, det var ren tobak. Han sad i sofaen og var en veltrænet og 
meget tatoveret fyr, der kun havde boxershorts på. Han havde også tatoveringer op af halsen. ”Og 
du er kommet for at blive kneppet” sagde han henkastet. Jeg så mig om og svarede forsigtigt ”Ja”. 
”Kom herover” sagde han og rejste sig. Jeg gik derover. Han havde ikke bule i boxerne endnu. Han 
kyssede mig og smagte af røg. Han greb fat i min røv og næsten løftede mig op ved det. Hans pik 
blev hurtigt stiv i boxerne og da han trak dem ned sprang pikken stolt frem. Forhuden var lang og 
sluttede helt om pikhovedet selvom, den var stiv. Jeg syntes ikke den var så tyk, men okay i 
længden. ”Tag dit tøj af” Jeg tog det hurtigt af og han begyndte at røre ved mig igen. Jeg kunne 
høre biler køre forbi ude på vejen og tænkte der nok også ville komme nogen gående lige forbi 
døren på et tidspunkt, men jeg tog mig ikke så meget af det og greb om hans pik for at spille den 
lidt af på ham. Han trak maven ind og skubbede pikken frem. Med den anden hånd kælede jeg 
med hans nosser. ”Sut den” sagde han bare. Jeg satte mig ned og begyndte at sutte. Han rørte mig 
ikke imens, men kom med små lyde. Jeg suttede hårdere og hurtigere, mens jeg holdt om pikken 
med højre hånd.
”Ja sut den” blev han ved indtil han pludselig løftede op i mig og satte mig med knæ på kanten af 
sofaen men røven ud mod ham. Han spyttede i hånden og begyndte at gnide min fisse og stak 
hurtigt en finger helt op og så en finger mere som han bevægede rundt oppe i mig. Så trak han 
dem ud og erstattede dem med sin pik. Det kom som en overraskelse og kom vist nok med et lille 
klynk. Han stoppede op et kort øjeblik, men fortsatte så og gled ud og ind af mig. Han kom hurtigt 
op i en hurtigere hastighed. Han kom med små kommentarer, mens han kneppede mig bagfra.
”Så du kommer bare ind til fremmede mænd og spørger efter at blive kneppet?”
”Ja” svarede jeg. Han samlede mit hår og holdt hårdt tilbage i det, mens han fortsatte med at 
kneppe. ”Er du en lille luder?” spurgte han. ”Ja” svarede jeg. Han slap mit hår og greb hårdt om 
mine hofter og kneppede mig så hårdt han vist kunne, så jeg kunne ikke styre mine støn.
Imellem hans hårde knepperi fik han forpustet spurgt: ”Er det sådan her du vil ha det?” Jeg kunne 
ikke samle mig til at svare og han spurgte højere og mere strengt ”Er det sådan her du skal 
kneppes!”
”Ja” svarede jeg. ”Hva! Jeg kan ikke høre dig!”
”Ja. Knep mig!” svarede jeg højt.
Han blev ved og ved og jeg nåede at komme før han sagde: ”Hvor skal luderen ha spermen?”
”Det ved jeg ikke” svarede jeg. ”I hovedet?” blev han ved. ”Ja” svarede jeg. Han kneppede videre 
og gav til sidst nogle meget hårde stød op i mig, så jeg slog hovedet ind i væggen, selvom jeg 
prøvede på at holde igen. Så tog han hårdt i mit hår og trak mig ned på gulvet og holdt mig fast der 
med venstre, mens han spillede pik hårdt med højre hånd. ”Kig op på mig” sagde han bestemt. Jeg 
åbnede øjnene og så op på ham. Han var lige ved at komme og stak pikken ind i synsfeltet og med 
det samme kom han. Han sprøjtede ikke men det løb bare ud af pikken og det første lagde sig på 
panden og løb ned ved siden af mit venstre øje og han fortsatte på kinden og hen over næsen og 
ned af højre kind. Det sidste ramte min hage.
Hans orgasme lød længere endnu og han holdt mig stadig fast, men der kom ikke mere sperm ud. 
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Jeg nød bare at se på hans dybtfølte orgasme.
Efter lidt tid åbnede han øjnene og så ned på mig og beundrede sit værk. ”Nu er du meget 
pænere” sagde han. Jeg sendte ham et smil og rejste mig. Han satte sig tilbage i sofaen. Hans pik 
stod stadig stiv op af hans mave. Han sagde ikke noget, men så bare på mig.
Jeg så efter mit tøj og fik det på. ”Har du noget køkkenrulle?” spurgte jeg forsigtigt.
Han nikkede over mod hoveddøren. Ude på toilettet. Jeg gik derud og skulle forbi hoveddøren for 
at komme derud. Jeg fandt hurtigt noget papir og fik spermen tørt af foran spejlet og kiggede 
tilbage ind i stuen og sagde ”Jamen, hej hej.”... ”Hej hej” svarede han bare. ”Og tak” kaldte jeg ind 
af hoveddøren inden jeg gik. Jeg hørte ikke noget svar. Jeg låste cyklen op og skrev til Natacha og 
Rikke at jeg var færdig.

Natacha:
Dette er min første aftale, jeg skal skrive om og har været lidt nervøs for at gøre det godt nok. 
Erotisk litteratur kan hurtigt blive irriterende at læse. Jeg har læst både Rikkes og Josephines første 
historier og fået en god fornemmelse af det og synes detaljerne er gode, så jeg prøver.
I aftes, imens Rikke mødte en fyr, chattede jeg med en mand, imens Josephine lå og skrev sms på 
sengen. Det var en sexchat og jeg blev bombarderet med beskeder fra alle mulige fyre. Mange af 
dem boede for langt væk, men der var en der fangede min interesse. Han var meget ligefrem og 
startede med at udlove 2000 kr. for sex. Han sagde han var blevet skilt for lidt tid siden og var vild 
efter rigtig sex. Det gjorde ham ikke noget, at jeg var 15, men han ville alligevel vide om jeg var 
jomfru og om jeg kunne klare lidt hårdere sex i længere tid. Det mente jeg godt. Han sikrede sig at 
jeg ville sutte og spurgte også om jeg ville have den i røven og om jeg sluger. Det glædede ham at 
jeg var med på den. Han var 42 og boede alene og hans datter var hos hendes mor i weekenden. 
Jeg fik adressen og skulle være der efter kl. 20.00. Eftersom han ville betale 2000 kr. for sex, tænkte 
jeg han nok var lidt desperat, men jeg glædede mig alligevel. Det var jo sex.
Jeg var hjemme hos ham kl. 20.14. Jeg så på telefonen da jeg låste cyklen og satte den på lydløs.
Jeg havde grå leggings og en løs trøje på. Han havde ikke givet mig hans navn, men på postkassen 
stod der Martin. Det var et almindeligt parcelhus på en villavej. Jeg ringede på og han kom hurtigt 
ud til døren. Han var lidt højere end mig og velsoigneret med kort hår mørkblond hår. Han så op og 
ned af mig og kunne ikke skjule sin begejstring så godt. ”Er du Natacha?” spurgte han. ”Ja” svarede 
jeg og så afventende på ham.
”Kom indenfor” sagde han og trådte til siden, så jeg kunne komme ind. Jeg gik forbi ham ind i 
gangen og tog mine sko af. Han havde Adidas shorts på og en grøn T-shirt. Ellers havde han bare 
tæer. Han havde også nogle tatoveringer på armene. Han rakte armen ud som betød jeg skulle gå 
længere ind i huset. Jeg kom ind i køkkenet og kunne mærke han var lige bag mig. Der hang et 
billede af en pige på væggen i køkkenet. Jeg genkendte hende med det samme som Maja, jeg gik til 
håndbold med. Det måtte være Majas far! Jeg vidste ikke helt, om jeg skulle give mig til kende eller 
om det var ligemeget. Vi skulle jo ikke være kærester og han havde i hvert fald ikke nogen chance 
for at kende mig. Jeg gik videre og kom ind i stuen. Han overhalede mig og spurgte om han skulle 
sætte noget musik på. Det kunne han da godt. Det var Tøsedrengene han satte på. Dem kan mine 
forældre også godt li. Det er nu også god musik. Han kom over til mig igen. Han havde fået stor 
bule i bukserne og gjorde ikke noget for at skjule den. Tværtimod skød han den lidt frem og gjorde 
den mere synlig. Jeg vidste ikke helt hvordan vi skulle begynde, men han kom over til mig og 
begyndte at tage på mig. Først ned af mine arme og ind over midten til mine bryster. Det begyndte 
med det samme at snurre i dem og det gik lige i fissen, så jeg rakte hænderne frem efter hans bule. 
Han blev mere ivrig med hænderne på min krop, da jeg fik fat i den. De var omme på ryggen af mig 
og nærmede sig min røv. Jeg gned på pikken udenpå shortsne. Den var meget almindelig i 
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størrelsen men meget stiv og hård og helt lige. Så kyssede han mig dybt med tungen og greb hårdt 
om min røv. Jeg tog hårdere fat i hans pik også.
Jeg trak hans shorts ned over hans pik imens og havde fat i den igen. Den var varm og hård og 
dejlig og barberet glat. Jeg ville se ned på den og trak mig fra kysset og så ned. Den var lys i huden 
og når jeg gned på den kom noget af pikhovedet til syne. Det var mere mørkerødt. Jeg trak 
forhuden helt tilbage. Jeg havde meget lyst til at sutte den, så jeg satte mig på knæ og så nærmere 
på den. Hans nosser var også glatbarberede og de var lidt hængende. Jeg kyssede pikhovedet 
inden jeg tog den i munden. Med det samme jeg tog den ind, tog han sin T-shirt af og tog den ene 
hånd bag min nakke. Jeg fik lidt mere mod på det og tog den dybere ind og tog fat i hans nosser 
med fingrene. Han kom med komplimenter imens jeg suttede. ”Åhhh du sutter godt skat” og ”Ja 
bliv ved, det er dejligt det der”. Jeg så op på ham. Han havde heller ikke hår på brystet. Jeg lukkede 
øjnene og suttede videre lidt endnu. Jeg nød det jo. Han var begyndt at støde den ind i munden på 
mig i hans egen takt og jeg prøvede på bare at tage imod. Han ville jo betale mig. Jeg havde mine 
hænder på hans lår imens, for at sikre mig han ikke forårsagede, at jeg brækkede mig. Hans nosser 
svingede rundt nedenunder og ramte mine tommelfingre. Jeg havde fundet hans takt og kunne 
godt klare at blive kneppet i munden, men så stoppede han det og trak den ud. ”Du tager godt 
imod skat” sagde han så og jeg så op på ham. Han smilte. Jeg tog fat i hans nosser og nussede dem 
lidt. Jeg ville gerne kysse dem og slikke dem, så jeg skubbede pikken op af maven og begyndte på 
det. Han tog selv fat i pikken og holdt den oppe og spredte sine ben lidt. ”Åhhh det er frækt det 
der. Det er skønt.” Jeg sugede den ene sten ind i munden og suttede på den. Han blev ved med at 
stønne og jeg blev ved med at sutte dem. Jeg tog fat i pikken igen og lagde den på min kind. Jeg 
havde set i porno at mænd godt kan li man aer pikken på sine kinder og rundt i ansigtet. Det 
passede også på ham. Han så imponeret ned på mig. ”Du er meget erfaren i forhold at du skulle 
være 15” sagde han imens. Jeg smilte bare op til ham, for jeg vidste ikke helt hvad jeg skulle svare 
til det. ”Tak” faldt det mig ind at svare. Han smilte tilbage.
Jeg slikkede op af pikken igen og tog pikhovedet i munden, men han tog fat i mine arme og løftede 
mig op til ham. Han begyndte at hive op i min trøje. Jeg fik den af og han åbnede erfarent min BH, 
som sprang af. Han så på mine bryster og jeg kunne se han vildt godt kunne li dem. Han klemte lidt 
på dem og kyssede dem. Han bed også lidt i dem og sugede og suttede på dem. Jeg så mig rundt 
om i stuen imens. Der hang endnu et billede af Maja. Jeg lukkede øjnene og fik opmærksomheden 
tilbage til hendes far. Han var nemlig begyndt at hive ned i mine leggings. Han så at jeg ikke havde 
trusser på indenunder og kiggede op på mig. ”Du er vist en frækkert” sagde han med et skævt 
smil. Jeg svarede ikke, men lod ham tage dem helt af, mens jeg støttede mig til en reol. Jeg var 
rigtig våd og klar. Også selvom Majas billede hang og stirrede på mig. Han førte mig over til sofaen 
og skubbede mig ned og ligge på ryggen. Med det samme spredte han mine ben meget og så på 
min fisse. ”Den er vildt lækker” sagde han og jeg kunne se han mente det. ”Tak” svarede jeg tilbage 
med et smil. Han kyssede mit venusbjerg og kyssede mine læber lidt før han stak tungen ud og 
slikkede dybt op mellem fisselæberne fra hullet og til klitten, som han fandt med det samme. Det 
var skønt med en erfaren mand. Jeg kunne ikke få øjnene fra Majas billede. Jeg syntes hun så lidt 
bebrejdende ud. Martin skubbede mine ben længere op og slikkede mere vildt og voldsomt. Jeg 
lukkede øjnene og kunne ikke lade være med at stønne. Han slikkede mig ivrigt og dybt og 
stønnede selv lidt af det. Han løftede mine ben endnu mere og så mærkede jeg hans tunge på mit 
røvhul. Jeg blev overrasket og gav et gisp fra mig og fangede hans blik. Han slap ikke mit røvhul 
med tungen, men smilte alligevel til mig. Jeg trak mig heller ikke væk. Det var vildt skønt. Tænk hvis 
Maja virkelig vidste at hendes far sad og slikkede mig i røven. Jeg måtte se at glemme hende lidt. 
Jeg lukkede øjnene igen og nød at blive slikket. Pludselig rejste han sig med armene om mine ben 
og rykkede mig op og ligge hen over armlænet på sofaen. Han satte hurtigt pikken for mit fissehul 
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og pressede den helt op. Det gav et sæt i hele min krop og jeg faldt frem imod ham. Han skubbede 
mig ikke ned igen, men begyndte bare at kneppe mig. Jeg synes det var lidt hårdt til at starte med, 
men han havde jo sagt, at han ville det hårdt. Jeg lænede mig tilbage igen og så op på ham. Han så 
mega liderlig ud og målrettet, mens han stønnede lækkert. Det var vildt frækt og jeg blev endnu 
mere liderlig end jeg i forvejen var. Mine bryster hoppede frækt op og ned i takt med hans 
knepperi. Han ændrede det hurtige knepperi til hårde stød med små pauser imellem. Jeg prøvede 
på at holde øjenkontakt imens, men kunne ikke holde høje støn tilbage. Han så stolt og selvglad ud 
imens. Igen kneppede han mig hårdt og hurtigt. ”Ka' du ta' det?” spurgte han imens og jeg 
stammede ”Ja, det er godt” mellem mine støn. Han blev ved noget endnu, indtil han trak pikken ud 
og tog hårdt fat i min arm og trak mig op af sofaen. Han blev ved med at holde fast og trak mig 
gennem stuen. Han gik stærkt og jeg fulgte bare med. Hans pik stod meget stiv ligefrem, mens han 
gik. Ude i gangen blev jeg presset op af væggen med ansigtet, min røv blev trukket lidt ud mod 
ham og pikken stukket op i fissen igen bagfra. Han holdt stadig min kind hårdt op mod væggen, 
mens han holdt i min hofte og kneppede mig hårdt. Mine ben blev svage og jeg prøvede at holde 
mig på benene. ”Er det sådan du vil ha det?” spurgte han i en lidt vred tone. ”Ja” svarede jeg kort 
og han blev ved i samme tempo. Han stønnede højt og tog ikke så meget hensyn med sin hårdhed.
Jeg begyndte at tænke, han måtte have nogle frustrationer over Majas mor, samtidig med at have 
savnet sex. Han havde sluppet mit hoved og holdt nu fast i begge hofter, men han kneppede mig 
kun kortvarigt sådan. Så trak han pikken ud og jeg mærkede et halvhårdt klap i røven. Det sveg lidt. 
Jeg gøs lidt og vendte røven væk fra ham. Med det samme blev jeg tvunget ned på knæ for at sutte 
hans pik. Jeg var selvfølgelig stadig meget villig og tændt. Jeg suttede så godt jeg kunne og han 
holdt i mit hår imens, men uden at tvinge pikken ned i halsen på mig heldigvis. Jeg blev løftet op i 
håret og så afventende ind i hans liderlige blik. Det blev til et smil. Så fik jeg uden varsel en spytklat 
i ansigtet. Den ramte min kind og løb ned af over munden og hagen. Det tændte mig ikke af, men 
han havde dog sat sit eksempel for hvordan sexen blev fortsat. Jeg tørte ikke spyttet af og viste 
heller ikke afsky. Han smilte stadig og pressede mig med ryggen op af væggen og satte sig på knæ 
foran mig og satte munden til min fisse og slikkede mig igen. Jeg spredte benene og sænkede mig 
mere ned over hans mund og mærkede, han stak tungen op i fissehullet. Han slikkede vildt godt og 
var grådig efter mine safter og sugede i klitten. Pludselig vendte han mig om og trykkede sit ansigt 
op mod min røv. Han snuste hårdt ind kunne jeg både høre og mærke og jeg kom tungen ligeså 
grådigt op til mit røvhul. Det tændte mig helt vildt. Han slikkede hårdt og jeg skubbede røven 
tilbage mod ham og med det samme pressede han hårdt tungen på og kom op i røven med 
tungen. Jeg stønnede og kunne ikke holde op igen. Han havde armene rundt om mine lår og holdt 
mig fast. ”Mmmmmm” stønnede han højt og trak tungen ud igen og rejste sig bag mig. Pikken 
strejfede min balle og jeg forventede at få et smæk mere. Det fik jeg ikke, men jeg blev trukket 
med videre ned af gangen. Vi kom forbi et værelse på venstre side og jeg nåede lige at få et glimt 
derind. I lyset fra gangen kunne jeg se et skrivebord og en seng i et piget værelse. Det måtte være 
Majas. Jeg blev altså mindet om hende endnu engang. Men jeg blev skubbet ind i et værelse til 
højre. Lyset var tændt. Det var soveværelset. Der var selvfølgelig en stor dobbeltseng og så et skab 
der fyldte hele den ene væg. Der var spejle på de to midterste låger, så man kunne se sig selv fra 
sengen. Det skulle blive interessant. På den anden side af sengen, var der en dobbelt glasdør ud til 
haven, vil jeg tro.
Jeg krøb op i sengen og satte mig på knæ. Han kom med op i sengen og kyssede mig flygtigt men 
med tungen og lagde sig ned på ryggen. Jeg svingede mig med det samme overskrevs på ham og 
satte hans pik for fissen og gled ned over den. Jeg kørte lidt frem og tilbage på den imens jeg igen 
så ned i hans øjne. Han så fikseret tilbage på mig. Jeg satte mig godt til rette for at ride ham og 
begyndte i hurtigt tempo. Han tog begge hænder på mine bryster og klemte dem lidt. Mine 
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brystvorter var rigtig stive. Jeg havde mine hænder på hans bryst og red ham hårdt. Han lukkede 
øjnene og jeg red videre. Hans pik var stadig vildt stiv og hård. Han så op på mig igen. Han var 
stadig mega liderlig og jeg spyttede ham spontant ned i ansigtet som tak for sidst. Det så ud til at 
falde i god jord, for han tog fat i mine baller og løftede mig lidt op, hvorefter han kneppede mig 
hårdt nedefra, med et stort smil blandet med at han anstrengte sig for at kneppe mig hårdt. Jeg var 
så tæt på at komme og jeg tror han kunne se det på mig, for han blev ved indtil jeg kom i en kraftig 
orgasme og sank sammen over ham. Han stoppede ikke helt med at kneppe men fortsatte i 
langsomt blødt tempo indtil jeg var klar igen. ”Du er helt vildt fræk og lækker” Hviskede han i mit 
øre. Jeg rettede mig lidt op og han tog fat i min røv igen og gav mig et par lidt mildere smæk end 
jeg fik ude på gangen, men stadig smæk. Jeg begyndte at ride ham igen. Jeg var meget våd og det 
var han så også blevet om pikken. Jeg satte tempoet op igen og red ham til jeg kom igen. Det var 
helt vildt skønt og det dunkede i fissen. Jeg glædede mig til at fortælle Josephine og Rikke om det. 
Jeg måtte ha en lille pause så jeg steg af ham, men han for med det samme op og var over mig 
igen. Han skubbede mig frem over så jeg lå på knæ. Han tog armene indenom mine ben og 
hænderne op om min røv, hvor han spredte ballerne og maste igen sit hoved mod min røv, snuste 
hårdt ind og slikkede mig dybt. Fuck det var vildt skønt. Han havde ikke slikket længe, før han igen 
stak tungen op og bevægede den rundt så godt han kunne. Han blev ved sådan lidt før han 
tungekneppede mig så dybt han kunne. Jeg havde hovedet nede i dynen og stønnede af 
overvældet begejstring. Jeg håber for alle piger, at deres fyre vil slikke dem sådan her og specielt 
for mig selv, for jeg er nu afhængig af det.
Han tog tungen ud igen, slap mig og åbnede natbordsskuffen, hvor han fandt en tube glidecreme. 
Nu skulle jeg kneppes i røven. Jeg elsker analsex, men i forhold til hans behandling af min fisse 
indtil videre, blev jeg lidt nervøs. Han trukkede meget ud på røvhullet og noget på sine fingre også.
”Din røv er gude-skøn!” sagde han så. ”Tusind tak” svarede jeg og opdagede at jeg fik sagt det på 
en meget kærlig måde. Han var mærkeligt nok forsigtig med fingrene i min røv og havde fået to 
fingre op og prøvede med en tredje. Den kom efterhånden også op imens jeg lå og vred mig lidt. 
Han trak ud i fingrene og strak i mit hul. Jeg greb bagud og holdt hårdt fat i hans hænder, så han 
satte farten ned. Jeg kunne høre ham le for sig selv, men han blev mere forsigtig, den sidste tid han 
fingerkneppede mig. Da han trak fingrene ud var han hurtigt fremme med pikken for at stikke den 
indenfor. Den røg ind og jeg faldt fremover på maven og han faldt med frem og accepterede 
stillingen. Han satte knæene i madrassen på siderne af min røv og fødderne på indersiderne af 
mine ben, som han på den måde holdt spredte. Han begyndte med det samme at køre pikken ind 
og ud. Helt ind og næsten helt ud men langsomt. Det tog godt nok ikke lang tid før han satte farten 
op. Opstarten af anal var overstået uden store problemer og det føltes helt vildt godt nu. Han 
kneppede mig allerede hurtigt og hårdt og brugte fjedrene i madrassen til hjælp for at sætte 
farten. Mine arme havde han foldet på ryggen af mig, som han holdt fast der. Hans hofter klappede 
højlydt mod mine baller og jeg kunne mærke at de bølgede ved slagene. Det summede, snurrede 
og dunkede i mit røvhul og jeg nød det i høje støn. Han stønnede med og hvis han boede i lejlighed 
ville hele opgangen have hørt os. Sådan set var jeg ligeglad, om så Maja var på sit værelse lige ved 
siden af. Jeg ville bare have pik. Og det fik jeg. Han blev ved og ved. Han pustede og stønnede. Han 
stoppede pludselig op, holdt en lille pause og bankede så pikken op i nogle hårde stød. Forsigtigt 
slap han mine arme og trak pikken ud. Jeg lå fladt på maven og rykkede mig ikke. Han lagde sig på 
ryggen ved siden af mig. Jeg løftede hovedet og så over på ham. Han så meget tilfreds ud. Hans pik 
stod stiv skråt op mod loftet og våd. Jeg kom op og han hjalp mit hoved ned mod pikken for at jeg 
skulle sutte. Jeg tog den gladelig i munden. Han begyndte igen at stønne med det samme den rørte 
mine læber. Jeg kiggede op og opdagede mig selv i spejlet. Det var frækt at se mig selv med den 
stive pik i munden og nosserne lige nedenunder. Jeg kunne ikke tage øjnene fra mig selv og blev 
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ved med at sutte og begyndte at lege med nosserne med fingrene. Det så godt ud, men jeg var lidt 
rød i øjnene og havde røde kinder og jeg var svedig. Mit hår var også lidt uglet. Han aede min røv 
imens. ”Kom op. Du skal ride mig igen.” Jeg suttede lige lidt mere, før jeg føjede ham. Jeg vendte 
mig stadig mod spejlet og ville ride ham omvendt. Hans hænder greb mig med det samme og 
sørgede for at styre pikken tilbage i røven og ikke i fissen. Jeg gled let ned over den og rettede 
benene så jeg sad ordentligt og lænede mig tilbage mod ham. I spejlet kunne jeg se mit røvhul 
slutte sig stramt om pikken og min fisse lige ovenover. Den så meget våd ud og mine fisselæber var 
store og opsvulmede. Jeg var våd af sved på maven og brysterne. Jeg holdt stadig øjnene rettet på 
mig selv, mens jeg red ham. Han tog fat i mine hofter nedefra og begyndte at kneppe mig hurtigt 
nedefra. Jeg begyndte med det samme at stønne højt igen. Det så helt vildt godt ud som pikken for 
i højt fart ind og ud af min røv. Jeg var meget betaget af det. Også af de udtryk og grimasser jeg fik 
lavet med ansigtet. Han ramte mit G-punkt i den vinkel og jeg kom hurtigt. Selvom jeg kom holdt 
han bare fast og blev ved og jeg kom igen hurtigt. Så stoppede han. Jeg steg af og lagde mig på 
ryggen igen. Jeg havde brug for en lille pause igen, men han trak mig ud, så jeg lå med nakken ud 
over kanten. Han holdt om nakken, spyttede mig i ansigtet igen, stak pikken ind i munden og kørte 
den ind og ud. Jeg skubbede ham væk igen, men han holdt hårdt fat i min arm. Jeg ville gerne den 
stilling og det han gjorde, men jeg ville hellere gøre det ud over den anden side, så jeg kunne se 
det i spejlet. Den var han med på og jeg havde kun lige lagt mig, da han stak pikken ind igen. Jeg 
kunne kun lige se mig selv lidt, for hans nosser hang ned over min næse og lidt foran mine øjne. 
Jeg kunne se hans røv bevæge sig og nosserne svinge i takt med hans stød i munden på mig. I den 
stilling var det let at få pikken helt ind, så det var meget dejligt. Han kneppede mig sådan i noget 
tid og jeg kunne høre han begyndte at stønne anderledes. Jeg tror han snart ville komme. Jeg 
gjorde, hvad jeg kunne for at hjælpe ham med tungen og han stønnede som om han skulle lige til 
at komme. Første sprøjt var der tryk på om kom, mens pikken var helt inde i munden. Jeg var i gang 
med at hoste det tilbage i munden, da andet sprøjt kom. Det var med pikken udenfor munden, 
men han ramte lige ind. Jeg havde fået styr på spermen i mellemtiden, så han var næsten inde i 
munden igen ved tredje sprøjt, som der ikke var lige så meget tryk på. Pikken kom ind i munden 
igen og der kom et fjerde sprøjt også, men der var endnu mindre tryk på. Efter det løb der lidt 
mere sperm ud, mens han gned på skaftet og jeg suttede og sugede på pikken. Han lod mig sutte 
lidt sådan, inden han trak den ud til sidst. Og rettede sig op. Jeg havde ikke slugt spermen eller 
ladet den løbe ned af hagen eller hvad han end ville have mig til, så jeg havde det bare stadig i 
munden. Jeg ville helst sluge det, men ventede på at finde ud af hvad han ville. Jeg vendte mig om 
og lod ham se spermen i munden. Han så det og smilte tilfreds og så mig i øjnene med en 
afventende mine. Jeg skulle vist nok sluge. Jeg sank et par gange og åbnede igen. Han var endnu 
mere tilfreds nu. Jeg satte mig op på sengekanten og strøg håret tilbage. Jeg var våd i ansigtet og 
svedig. Jeg måtte se herrens ud. Jeg spurgte om jeg måtte låne badeværelset et øjeblik. Jeg blev 
vist derud. Jeg så mig i spejlet. Min mascara havde løbet lidt og jeg var rød i hovedet. Jeg vaskede 
det af så godt jeg kunne og gjorde mig præsentabel nok til at cykle hjem, tissede af og gik ud igen 
for at finde mit tøj. Martin havde ikke fået tøj på igen. Jeg så ham gå nøgen fra stuen til køkkenet. 
Hans pik var halvstiv og vippede fra side til side mens han gik. Forhuden var stadig trukket tilbage. 
Jeg gik ind i stuen og tog mit tøj på. Tøsedrengenes musik kørte stadig i stuen. Han stod i køkkenet 
op af køkkenbordet med armene over kors og så på mig. Jeg smilte og rettede mit hår endnu 
engang. Han smilte ad mig, da han fangede mig i at kaste endnu et stjålent blik på hans pik. Jeg 
smilte igen og så ned i gulvet. Jeg skulle jo have pengene før jeg tog afsted. Jeg så hen på Majas 
billede i køkkenet igen og så på ham. Han havde åbenbart lagt penge klar, for han tog dem fra en 
hylde ved siden af nogle tallerkener. Jeg fik dem i hånden og sagde ”Tak. Jeg håber det var godt 
nok.” Han svarede at det var det helt sikkert. Han spurgte om jeg havde langt hjem og jeg syntes 
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ikke det var så slemt. Jeg kom forbi ham og gik ud og tog sko på. Han stod ved siden af mig imens 
jeg tog dem på. Pikken pegede lige ned mod mig. Jeg smilte af den, kyssede den blidt på hovedet 
og rejste mig, Sagde ”Hej hej” og gik ud og lukkede døren bag mig.
Mit hjerte dunkede imens jeg låste cyklen op. Jeg skrev til Josephine og Rikke at jeg var færdig nu 
og kørte hjemad og at jeg havde meget at fortælle. Jeg skyndte mig og gik i bad da jeg kom hjem. 
De syntes det var både sjovt og frækt, at det viste sig at være Majas far og at han samtidig var så 
liderlig.
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Søndag d. 21. juni

Nu har vi alle tre prøvet at mødes med en fremmed til sex i vores nye sommerferieprojekt og 
selvom vi har skrevet vores oplevelser ned i detaljerede beretninger, har vi alligevel brug for lidt tid 
sammen til at ligge og snakke om det, så vi cykler til stranden sammen i dag.

Vi var fremme så tidligt, at der ikke var andre på stranden endnu. Der skulle dog gå lang tid før der 
kom et ældre par, der skulle morgenbade. De gik forbi os og kiggede begge to venligt på os og gik 
lidt længere hen, men ikke så langt fra os. Det er en kendt nøgenstrand, så vi var alle 3 nøgne da de 
så os og de badede også nøgne. De var meget brune i forvejen. Han kiggede tit hen mod os, men 
konen opdagede det ikke. Efterhånden kom der flere på stranden. Mest mænd. Og de var meget 
interesserede i os. Det er vist heller ikke så tit man ser nøgne piger i vores alder. Vi nød meget 
opmærksomheden alle tre. De første mænd der kom sørgede også for at komme til at ligge tæt på 
os. De forsøgte at skjule det, men de holdt hele tiden øje med os. Vi prøvede en efter en at gå 
alene i vandet, så de andre to kunne se mændenes reaktioner. Der var nogen der rejste sig hver 
gang man gik tilbage igen, så man bedst muligt kunne se dem. Der var meget forskel på dem og 
hvor åbenlyst de gerne ville i kontakt og hvor cool de prøvede at spille. Der var ikke noget krat, 
man kunne gemme sig i, hvis man skulle kneppe med nogen af dem.
Hver gang der gik en forbi, havde de altid en eller anden bemærkning som f.eks. ”Nu har I taget 
godt med solcreme på ikk?” eller ”Nå der ligger I rigtig og hygger jer?” var der også en der sagde. 
Han lå ikke så langt fra os. Han var lidt robust bygget og så ud til at have meget selvtillid og en lidt 
kraftig pik, som var barberet, men med lidt krøllet hår ovenover pikken. Vi kommer til at høre mere 
til ham... Vi svarede venligt og åbent hver gang, men det var som om, de ikke turde mere midt på 
stranden. Det kræver vel også meget at sige ”Jeg vil kneppe jer” når de nærmeste kan høre det. 
Men det lyste ud af øjnene på dem. Vi prøvede selv at flirte med øjnene og det blev tydeligvis godt 
modtaget. Der må være mange der har ærgret sig.
Vi var begyndt at blive sultne og snakkede om at cykle hjem igen og få noget mad. Da vi lagde 
tæpper sammen og pakkede håndklæder ned så alle på os, måske for at få det sidste med. Vi 
havde samlet rigelig appetit til sex.
Da vi kom næsten helt op til cyklerne igen, kom en af mændene, der især havde flirtet, den anden 
vej ned mod stranden. Han stoppede op og sagde det var ærgeligt vi allerede tog hjem, for han 
havde da nydt synet af os. ”Tak I lige måde” grinte Josephine. ”Synes du?” greb han bemærkningen 
og spurgte direkte. ”Ja selvfølgelig” svarede hun. ”Men går du bare nøgen rundt alle andre steder 
end på stranden?” afbrød Rikke og spurgte ham. Han fortalte at han boede meget tæt på og 
pejede i en retning. ”Det må da være nice at bo så tæt på stranden.” smilte Josephine kærligt til 
ham. ”Så kan man lige hente det man skal bruge uden at tage tøj på.” fortsatte hun.
”Vil I gerne hjem og se hvordan jeg bor?” spurgte han ligeud. Pikken havde rejst sig til halvstiv.
Vi så på hinanden. Vi vidste godt det var Josephine der skulle, hvis det var nogen af os. Hun 
svarede også ”Ja jeg vil da gerne, hvis det er” og så tilbage på ham. Han så meget lettet og 
målrettet ud. ”Okay vi ses derhjemme” sagde vi til hende. Hun smilte drilsk og tog cyklen for at 
følge med ham. Han havde allerede hånden på lænden af hende da de gik. Vi syntes han lignede 
Rikkes far rimelig meget. Vi glæder os til at læse om det.

Josephine:
Da vi gik fra Rikke og Natacha spurgte han hvad jeg hed og om jeg godt turde følge med en 
fremmed mand. Jeg mente ikke det gjorde noget. Han var allerede begyndt at røre ved mig. Han 
havde hånden kærligt på lænden af mig hele vejen hjem til ham. Der var ikke så langt. Det var et 
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lille sommerhus med en lille have til. Vi gik ind og jeg spurgte om jeg måtte låne toilettet for jeg 
skulle tisse. Det måtte jeg selvfølgelig godt. Jeg fik hurtigt gjort det og kom tilbage og fandt ham 
stående i køkkenet med stiv pik. Jeg havde godt nok tænkt på, hvordan han ville starte på sex og 
det her var en ligefrem og dejlig måde. ”Wow” sagde jeg og så smilende på den. De har ret i at han 
lignede Rikkes far. Han var lidt høj og robust. Solbrun og en lidt kraftig pik. Han havde gråsprængt 
kort hår og lidt tyndt hår i toppen. Han smilte liderligt men sagde ikke noget. Jeg gik tættere på, 
mens jeg stadig så på den. Han begyndte at gnide på den og selv se på den. Jeg kom helt hen til 
ham og rørte forsigtigt ved hovedet. Han slap med det samme pikken selv. Jeg gned på den i 
stedet. Den føltes tyk i hånden og pikhovedet var spændt og bredt. Jeg ville se på hans ansigt igen, 
men han havde det vendt nedad mod pikken og med lukkede øjne. Jeg satte mig på knæ og tog 
pikhovedet ind i munden, mens jeg så op på ham. Han begyndte med det samme at stønne og 
elskede det tydeligvis.
Han kørte fingrene gennem mit hår og holdt hænderne om nakken, så han kunne tvinge mig ned 
over pikken og kneppe mig i munden. Jeg kunne næsten ikke få luft og det generede mig bag i 
munden, så jeg var lige ved at brække mig. Jeg rykkede hovedet lidt rundt, for at det skulle føles 
bedre indtil han stoppede. Jeg krøb en meter tilbage på gulvet og fik pusten. Han spurgte om det 
var for meget. Det syntes jeg ikke det var, for kan jo godt li det hårdt. Jeg var liderlig og våd og 
lagde mig på ryggen på gulvet med meget spredte ben. Han så helt vild ud og skyndte sig ned til 
mig. Han satte sig på knæ ved min fisse og i stedet for at føre pikken op i mig, trak han mig ned 
over den, så jeg stønnede overrasket og højt. Hænderne satte han i gulvet ved min talje og jeg 
kunne mærke tommelfingrene indenunder mig. Imens han kneppede mig, havde han et mega 
liderligt udtryk som næsten virkede latterligt. Sådan lidt tegnefilmsagtigt med tungen ud af 
munden og samtidig stolt over, at hans pik gjorde sådan et indtryk på mig. Han var meget tændt og 
målrettet og kneppede som om, det var dette øjeblik hele hans liv gjaldt. Jeg skød frem og tilbage 
på gulvet, så meget som hans hænder altså tillod, i takt med at han bankede pikken op i mig.
Jeg kan egentlig godt forstå han behandlede mig så hårdt. Han havde jo savlet over os hele 
formiddagen og så viser det sig at en af os bare går med ham hjem for at kneppe sådan uden 
videre. Indtil videre havde han ikke sagt så meget efter vi kom hjem, men nu begyndte han at 
komme med små bemærkninger imellem hans pusten og stønnen. Han bankede pikken endnu 
hårdere op i mig imens han stønnede ”Ja? Var det det du kom for hva?... Kom du for at få pik, 
hva?” Han lød som om han forventede jeg skulle svare, så jeg løb med på den og svarede, mellem 
mine egne støn ”Ja! Ja! Giv mig den!”
Han nikkede og som om jeg havde spurgt efter en anden stilling, lagde sig helt ned oven på mig og 
havde armene om mit hoved, så jeg var helt indkapslet, hvorefter han begyndte at kneppe mig 
hurtigere. Hans ånde fik mit øre til at blive varmt og vådt ligesom jeg blev våd på kroppen af hans 
krop. Hans nosser slog mig dejligt i røven imens. ”Du har en lækker stram fisse” stønnede han i mit 
øre og jeg vågnede lidt af min døs af velbehag. ”Øhhh” tænkte jeg... Jeg kunne ikke så godt sige, at 
hans pik passede perfekt, hvilket ville betyde den ville være lille og tynd. Måske skulle jeg lade 
være med at overanalysere, hvad jeg får sagt. ”Du har en stor dejlig pik” skyndte jeg mig at sige, da 
jeg kunne time det i min stakånde og stønnen.
”Ja? Nyder du at få fremmed pik?” Blev han ved i et liderligt tonefald og lidt højere end den 
tidligere hvisken.
”Jeg elsker at få pik” svarede jeg med det samme. ”Hvad med kæresten derhjemme?” spurgte han 
med det samme. Det var da lidt personligt at spørge om. Hvad kunne jeg svare til det? Jeg fik 
voldsomt pik, så kunne heller ikke tænke klart. ”Jeg er single” fik jeg svaret og håbede, han ikke 
ville være mere personlig end det eller endda spørge om vi skulle være kærester.
”Kan du klare at få pik af en rigtig mand så?” spurgte han med det samme. Det var nok ham selv 
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han mente som en rigtig mand. Jeg kunne ikke sige ham imod der, men mente han det til forskel 
fra, at det er drenge , han antager, jeg normalt knepper med? Jeg kunne nok kun svare ”Ja det er 
skønt”. Han havde kneppet mig hurtigt hele tiden siden, han lagde sig ned over mig og i fast tempo, 
så jeg var lige ved at komme. Jeg kunne mærke orgasmen rulle langsomt fremad i mig.
”Du skal bare ha stor pik i din lille fisse!” nåede han at sige ligefør jeg kom. Han tog vist enhver 
chance for at sige frække ord. Da jeg var kommet satte han farten ned og rettede sig lidt op og 
imens han så på mig sagde han ”Vi er slet ikke færdige endnu!” Jeg åbnede øjnene og smilte op til 
ham, for jeg var da heller ikke færdig endnu. ”Skal du ha mere pik?” spurgte han og jeg nikkede. 
”Skal du ha mere pik?” spurgte han igen. ”Ja jeg skal ha mere pik” var jeg nød til at svare. Han tog 
fat nedenom ryggen på mig og løftede mig op fra gulvet, som om jeg ikke vejede noget, førte mig 
hen til et lille rundt spisebord. Han flyttede to stole i en lidt utålmodig bevægelse og imens han 
skubbede mig ind over bordet, stak han pikken op i min fisse bagfra. Selvom jeg lå ind over bordet 
blev han ved med at presse mig ned i bordet. Han kneppede mig hårdt nok til, at jeg blev utryg 
over bordet pludselig virkede ustabilt. Men han holdt mig nede og kneppe til. ”Det er en lækker 
lille røv du har” hørte jeg ham sige. Jeg svarede ikke men hans hånd på min ryg forsvandt og jeg 
mærkede i stedet hans fingre sprede mine baller. ”Skønt lille lysebrunt numsehul du har. Det ser 
indbydende ud.” Med det samme begyndte en af hans fingre at massere det udenpå og så to 
fingre. Pikken var stadig oppe i fissen, men han kørte den meget langsomt. ”Har du nogensinde 
fået pik i røven?” spurgte han. ”Ja” svarede jeg forsigtigt. ”Er du vild med det?” fortsatte han. ”Ja” 
svarede jeg. ”Jeg vil gerne bolle dig i røven” sagde han med det samme og før jeg nåede at svare, 
var den ene finger forsvundet op i røven på mig. Han var ikke typen, der spurgte om lov, men tog 
hvad han ville. Pikken røg ud af fissen og mit ene ben blev lagt op på bordet, så mine ben var mere 
spredte. ”Det er godt nok smukt!” sagde han så. Det lød lidt som om, det mest var henvendt til 
ham selv. Jeg var klar til at protestere, hvis han bare ville banke pikken op i røven på mig. Det ville 
fandme gøre ondt. ”Nej det er sku...” startede han, men færdiggjorde ikke sin sætning, for han 
kunne ikke holde sig tilbage for at bukke sig ned og det næste, jeg mærkede var hans tunge blive 
presset op i røven. Det kom lidt bag på mig og jeg kom til at gispe og jeg kunne høre en tilfreds lyd 
nede fra ham. Han stak tungen ind og ud og rundt på røvhullet i ivrige bevægelser, indtil han rejste 
sig igen. Der kom smaskelyde fra ham i et kort sekund. ”Mmm du har godt nok en skøn røv” Jeg 
smilte lidt for mig selv og sagde stille ”Tak” og syntes jeg lød glad. Han blev siddende nede ved min 
røv.
Han fik mig til at gispe igen, da han stak en finger op i fissen og med det samme op i røven. Det 
samme gjorde han med en finger mere, som kom op i røven ved siden af den første. En spytklat 
ramte fingrene og han fik brugt det til at smøre hullet. ”Kan du li det?” spurgte han mig blidt. ”Ja 
det er dejligt” svarede jeg. ”Vi prøver en finger mere” sagde han, suttede på den og stak den 
forsigtigt ind mellem de to andre. Det strammede og gjorde lidt ondt. ”Forsigtigt” skyndte jeg mig 
at sige. Han stoppede helt op i et kort sekund og fortsatte igen, men heldigvis lystrede han mig.
”Hvor gammel er du?” spurgte han meget pludseligt, men uden at stoppe. ”Hva?” kom jeg til at 
sige ”Det er da et meget normalt spørgsmål” sagde han bare. ”Tja... 15” svarede jeg ærligt.
”Er du kun 15?” kom det overrasket fra ham. Men han stoppede ikke med at arbejde i røven på mig 
med fingrene. ”Ja gør det noget?” spurgte jeg, selvom jeg kendte svaret. ”Nej slet ikke. Jeg troede 
bare, du var lidt ældre.” Jeg kunne mærke hans pik strejfe mig på læggen. Jeg kunne godt bruge 
den i røven snart. Jeg syntes jeg var klar og kunne godt acceptere den ekstra lille smerte, det ville 
medføre at få den op. Jeg kom til at skubbe røven ud mod fingrene for at få dem mere ind.
”Ahaa du virker klar til at få pik, hva?” bemærkede han. ”Mm” svarede jeg. Jeg hørte et tilfreds 
grynt nede fra ham. Fingrene trak han langsomt ud og så mærkede jeg tungen igen oppe i røven, 
men bare lige et kort øjeblik. Han smaskede igen lige bagefter. Imens han rejste sig, sagde han ”Det 
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er godt nok en lækker røv.” Han spyttede i hånden, som han sikkert smurte på pikken. Jeg så ikke 
på ham, men ligefrem for mig. Da jeg mærkede pikhovedet udenpå røvhullet lukkede jeg øjnene og 
forberedte mig på en lidt hård start, men han var forsigtig. Da hovedet var kommet ind holdt han 
den stille der. Det strammede noget i hullet og jeg måtte bide sammen for at overkomme det. Han 
spyttede igen og smurte det om resten af pikken. ”Du strammer dejligt om pikken” sagde han 
kærligt og strøg mig op og ned af ryggen. Smerten var ved at gå væk og jeg skød røven langsomt 
tilbage imod ham. Han hjalp forsigtigt til. Det strammede hele vejen op, men var meget 
tilfredsstillende. Da den var helt oppe spurgte han selvglad ”Hva så, ka du li min store pik oppe i 
din lille røv?” spurgte han mens han stadig strøg mig på ryggen. ”Ja det er lækkert”. Han trak den 
næsten helt ud og så langsomt helt ind igen. Det fik med til at ryste og give et langt støn.
Han kom med et ligeså langt støn som et tilfredst langsomt og roligt ”Jaaaaa”. Jeg kørte hånden 
gennem mit hår og tog fat i bordkanten. Han gjorde det samme igen med samme støn bare lidt 
hurtigere. Jeg holdt ekstra godt fast i bordet. Det føltes fantastisk. Jeg kunne ikke styre om jeg 
skulle stønne eller lade være. Jeg gjorde det bare. ”Du er vist rigtig vild med at blive bollet i røven, 
hva?” Han var vist meget selvglad, når det gjaldt sex. Jeg svarede ham ikke og han pressede ikke 
noget svar ud af mig denne gang. Han tog de lange seje træk ind og ud af røven nogle flere gange 
før han holdt hænderne fast om min talje og begyndte at kneppe lidt hurtigere.
”Åhh skal du ha rigtig pik i røven?” spurgte han så. ”Ja” svarede jeg og tænkte det var lidt sent at 
spørge om det. ”Er du klar?” spurgte han igen. Jeg vidste ikke rigtig, hvad han mente, for det var da 
startet. ”Ja” svarede jeg igen og forberedte mig på et eller andet. Pludselig bankede han pikken 
hårdt helt op, så jeg vist nok gav et lille skrig fra mig og rakte hånden bagud for at få mere styr på 
det han gjorde, men han greb min arm og holdt den på ryggen af mig, da han bankede den op på 
samme måde igen. Denne gang var det halvt et skrig og halvt et højt støn. Jeg prøvede at gøre 
modstand med armen, men han holdt fast og bankede den op tre gange hurtigt efter hinanden, så 
jeg blev helt slap i armen. Han holdt stadig fast og begyndte at kneppe mig hårdt i et fast hurtigt 
tempo. Jeg både rystede i benene og i min stønnen og jeg kunne mærke varmen stige mig til 
hovedet og en vild varme i mit røvhul.
”Nu skal du ha pik i dit lille lækre frække numsehul, din...” sagde han lidt hårdt og tog min anden 
arm og holdt den låst på min ryg også og løftede mig op fra bordet, så benet, der var oppe på 
bordet faldt ned på gulvet og vi stod op. Han vendte mig lidt rundt så vi stod med front mod nogle 
store vinduer ud mod haven. Og så begyndte han. Mens jeg skreg og stønnede kneppede han mig 
hårdt i røven så hele min krop blev rusket frem og tilbage og mit hår hvirvlede ned i mit ansigt. Jeg 
fik hår i munden og kunne hverken gøre fra eller til. Jeg var løftet så højt op at det kune var mine 
tæer der nåede gulvet, jeg havde ikke nok fodfæste til selv at bestemme.
”Ja? Ja? Ja?” stønnede han højere og højere. ”Er det noget du ka li, Hva? Hva?!”
”Ja!” fik jeg svaret imellem mine høje lyde. ”Ja hvad?!” blev han ved.
”Ja jeg elsker at blive kneppet hårdt i røven, tusind tak” fik jeg næsten råbt forhåbentlig forståeligt.
Han gryntede og smålo selvtilfredst af mig og blev ved lidt mere indtil han stoppede og slap mine 
arme i samme bevægelse, så jeg faldt forover på knæ på gulvet. Han kom hurtigt forbi mig, mens 
jeg rettede mit hår og åbnede en dør mellem de store vinduer og vendte sig mod mig. Pikken stod 
stiv og vippede foran mig. Ind i min mund kom den, men jeg blev ikke kneppet i munden som før. 
Jeg fik lov til at sutte selv. Jeg suttede ikke længe før han igen var omme bag mig og sprede mine 
baller. ”Mmm du skulle se dit numsehul lige nu.” sagde han kort før han igen stak pikken ind. Han 
begyndte igen i hurtigt tempo og holdt fast i mine hofter imens han selv var inde over mig. Jeg 
stønnede igen højt og hvilede hovedet nede i mine arme. Hvis naboerne var hjemme kunne de 
tydeligt høre os, men det var vel meningen, når han sådan åbnede døren. Han stønnede selv dybt 
og brummede maskulint. ”Ååhh det er så skønt langt oppe i din røv” stønnede han højt.
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”Hvordan føles min pik oppe i din røv?” spurgte han højt og hev mig i håret så mit hoved løftedes 
fra mine arme. Han gav det et ekstra ryk for at jeg skulle svare. Jeg ved ikke om han havde aftalt 
med naboerne at de virkelig skulle høre det, men det virkede som om jeg skulle bekræfte noget for 
ham. ”Din kæmpepik er næsten for meget for mig!” svarede jeg højt og blev med det samme helt 
forlegen over at have råbt det, men det måtte da være bekræftelse nok. Han slap i hvert fald mit 
hår og brummede tilfreds videre. Han kneppede ikke så hårdt mere i forhold til det han startede 
med.
Der blev ikke sagt mere før han højt spurgte ”Skal du ha sperm?... Skal du ha min sperm i 
munden?” ”Ja tak” svarede jeg højt igen. ”Så skal du også sluge!” krævede han. ”Ja selvfølgelig” 
svarede jeg med det samme. ”Hvor gerne vil du ha det?” spurgte han.
”Pleeease” stønnede jeg højt. Han trak pikken ud af røven og hev i min ene arm så jeg blev vendt. 
Han havde et skævt smil på læben, mens han stod og spillede pik. Jeg rettede lidt på håret først og 
sank en klump, før jeg åbnede op for at sutte, men spermen kom mig i forkøbet. Med høje brøl 
skød han spermen ind i munden på mig fra meget kort afstand. Der var ikke noget der ramte ved 
siden af. Han var ikke færdig med at komme før jeg fik pikhovedet ind og skulle sutte ham færdig. 
Det var en fyldig mundfuld af lidt tynd sperm med moderat spermsmag. Jeg kunne kun stønne 
med ”mmmmm” lyde.
Da han ikke kom mere trak han den ud og sagde ”Hvad siger man så?”
Jeg sank et par gange og sagde ”Aaahhh Tak” og smilte til ham. Han smilte tilbage og hjalp mig op. 
Mine ben var stadig lidt geleagtige, men jeg kunne godt støtte på den. Jeg stillede mig ved 
spisebordet igen og fik rettet mig op og kom mere til mig selv. Nu snakkede han ikke så højt mere. 
”Jeg er imponeret over at du bare sådan tager imod... Vil du ha noget at drikke? Jeg er i hvert fald 
tørstig” begyndte han. Tonen var i hvert fald blevet en anden nu. Jeg fandt ud af hvad han havde 
og tog en cola. Mens jeg drak, spurgte han om alle nutidens unge piger var ligesom mig. Jeg kunne 
kun forklare det som jeg tror det er, at de måske er det i fantasien, men det ikke er alle, der tør give 
efter. ”Og dine to veninder?” spurgte han interesseret. ”De tør godt” svarede jeg bare. Han smilte.
Da jeg tog telefonen frem for at skrive til pigerne at jeg snart var færdig hos ham, havde jeg 
allerede fået en besked fra Natacha. De var ikke særlig langt væk og havde sat sig et sted hvor man 
kunne købe noget at drikke, hotdogs og is. Det var ikke langt væk og jeg var sulten.
”De skriver at de venter på mig.” sagde jeg til ham, mens jeg så op fra mobilen.
”Det var en skam. Jeg kunne ellers godt have givet dig en omgang mere snart.” sagde han med et 
drillende blik. Jeg smilte og så ned på hans pik. ”Jeg kan da godt li give den et kys mere?” drillede 
jeg tilbage. Han lo lidt fordi han troede jeg bare drillede, men fik faktisk lyst til at sutte den lidt 
mere. Jeg tror han kunne se det på mig og stillede jeg så jeg let kunne komme til, da jeg gik hen til 
ham. Pikken var slap men fyldig. Jeg tog den i hånden og gav den et stort kys på forhuden der var 
rullet ned over hovedet. Han lød meget tilfreds, så jeg gjorde det igen og kyssede den over det 
hele. Den rejste sig efterhånden til næsten halvstiv. Jeg kunne godt mærke den nok ikke havde 
mere i sig lige nu. Så kyssede den bare lidt mere og løftede den opad, så jeg kunne komme 
indenunder og kysse hans nosser. Dem havde jeg slet ikke rørt endnu. Jeg kyssede først den ene og 
så den anden. Med tungen tog jeg en sten ind i munden og suttede kort på den og så den anden. 
Jeg sluttede af med at rulle forhuden tilbage og gav sidste kys midt på hovedet inden jeg rejste 
mig. ”Åhh det må jeg nok sige. Hvem der bare var kæreste med dig” udbrød han. Jeg kunne ikke 
lade være med at blive halvrød i hovedet og smile. Jeg tog min kjole på og sko. ”Så er du måske 
klar til at tage af sted?” sagde han roligt. ”Ja jeg tror bare jeg kører nu.” svarede jeg henkastet.
”I er selvfølgelig altid velkomne igen. Man kan tit finde mig nede på stranden, ellers ved du hvor 
jeg bor, ikk?” sagde han kærligt. ”Tak for det” smilte jeg og gik ud til cyklen. Jeg kørte afsted i høj 
fart, for hvis naboerne stod klar til at se, hvem det var, der skreg sådan, gad jeg ikke snakke så 

20



meget med dem. Jeg skrev tilbage til Natacha, mens jeg cyklede og fandt dem hurtigt. 

”What! Du ser ud som om du har grædt!” sagde Rikke med det samme hun så mig. Jeg skyndte mig 
at sige at det havde jeg ikke, men at det i hvert fald var hårdt og vildt, men at jeg ikke var klar over 
hvordan jeg så ud. De tog et billede af mig og lod mig se. Jeg var rød i hovedet og min makeup 
havde løbet lidt. Mit pandehår var også vådt. 
De havde begge to smørrede forventningsfulde smil på læberne og de spurgte med det samme
om detaljer. Jeg fortalte lidt, men var noget sulten. De grinte af at jeg helst ville stå op og spise den, 
fordi jeg var øm i røven.

Natacha:
Vi kom først hjem fra vores strandtur lidt over kl. 14, fordi vi jo skulle vente på Josephine. Af det 
hun har fortalt indtil videre, er jeg mega liderlig. Hun sidder og skriver sin historie imens både 
Rikke og jeg prøver at finde en fyr på chatten. De første mange boede for langt væk til at det vil 
fungere. Endelig fandt jeg en der er med på den. Han hedder Michael og er 25. Da han fik at vide, 
hvor jeg bor, spurgte han om jeg gik på skolen. Jeg sagde at jeg lige var gået ud af den. Det viser sig 
at han også har gået der og kan huske mange af de lærere, der stadig arbejder der. Skolen i sig selv 
er ikke helt den samme som den han gik i, men jeg er så klar til at møde ham. Han er meget åben 
for alt mulig sex, men han synes jeg skal bestemme. Jeg har lige foreslået at vi skal finde et sted på 
skolen, nu hvor vi begge kender stedet og den er han med på.
Han tænder også på analsex og jeg vil næsten kræve at blive kneppet i røven, efter at have hørt om 
Josephines episode tidligere i dag. Det fortalte jeg ham godt nok ikke, men han tager glidecreme 
med.
Vi har aftalt at mødes på parkeringspladsen mellem skolen og hallen kl. 20 i aften.

Jeg satte cyklen i cykelskuret, selvom det var på den modsatte side af skolen end 
parkeringspladsen. Han var allerede kommet da jeg kom derom. Han stod ved sin bil og så hen 
mod skolen. Han var i hvert fald den eneste på parkeringspladsen og han reagerede, da jeg vinkede 
til ham og kom over imod mig. Han storsmilede og virkede lidt genert til at starte med. Det er man 
vel i den situation. Jeg var da også nervøs. Han var meget normalt udseende, men så ud til at være 
vant til sport. Han havde Nikeshorts på og tydeligvis af den lækre type, der ikke har indbyggede 
underbukser, for hans pik var stærkt aftegnet mod stoffet. Ud over det havde han en hvid tank top 
på. Jeg fik et kram med det samme han kom over til mig og umærkeligt begyndte vi at kysse. Han 
havde simpelthen tuben med glidecreme i hånden, opdagede jeg hurtigt. Jeg havde forresten en 
hvid og blåternet skjorte på, som var knappet indtil jeg satte cyklen. Men jeg knappede den op og 
bandt knude på den foran i stedet, så mine bryster kunne blive synlige bare ved et lille vindpust 
eller en bevægelse. Ud over den havde jeg en lyseblå nederdel på. Som sædvanligt uden noget 
undertøj. Vi havde begge to lette sandaler på. Jeg tog ham i hånden og vi gik tilbage mod skolen og 
snakkede om den. Jeg holdt lidt øje med bulen i hans shorts. Den bulede mere og mere. Måske 
kunne han se mine bryster fra hans vinkel ved siden af mig. Og vi var kun lige kommet ned på 
skolen og så os om efter et sted. Vi satte os på den første bænk lidt. Jeg så ned på bulen og gik lige 
til sagen. ”Det ser ud til at du allerede er klar?” Han så ned og lidt undskyldende svarede han ”Ja 
lidt” og grinte lidt. Jeg lænede mig frem for, at vi kunne kysse igen. Imens vi kyssede rykkede han 
blidt i min skjorte og jeg kunne mærke mine bryster blive fri, for knuden var gået op. Da han 
begyndte at røre ved brysterne, smuttede mine hænder også over på hans shorts. Bulen var blevet 
større og jeg mærkede mig frem. Den var helt stiv og føltes rigtig god. Jeg tog kanten ned om den 
og holdt om den med hånden og spillede den langsomt. Han trak vejret hurtigere og hans hånd 
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kørte ned af min mave og op under min nederdel. Da fingrene kørte op af mit lår, spredte jeg 
benene, så han kunne komme til med hånden. Fingrene legede først på læberne, men da han fandt 
ud af jeg allerede var meget våd, gled han fingrene ind mellem læberne og rørte forsigtigt ved 
klitten. Det fik mig til at sprede benene endnu mere, læne mig lidt mere tilbage og spille hans pik 
hurtigere. Vi slap kysset og han så ned af min krop og jeg kunne se hans pik. Mens han så på mig 
igen begyndte han at fingerkneppe mig. Han arbejdede også på mit G-punkt, så jeg glemte helt at 
spille pik på ham. Han blev ved og gjorde det efterhånden voldsomt, så jeg kom. Jeg var midt i min 
orgasme, da han begyndte at kysse mig igen, som vi fortsatte med, hvor jeg stadig sad tilbagelænet 
med åben skjorte og ham ind over mig. Jeg fik fat i pikken igen som stadig var mega stiv og spændt. 
Jeg var helt klar på at få den op i mig og prøvede at smide det ene ben hen over ham, for at 
efterhånden at kunne komme til at ride ham. Han forstod med det samme hvad jeg ville og lagde 
sin egen vægt over, så jeg meget let smutte op og hen over ham. Han havde ansigtet mellem mine 
bryster, imens jeg satte fødderne op på bænken og kom i stilling til at glide ned over pikken. Vi 
behøvede ikke hjælpe pikken på vej, for den stod selv og pejede lige op i fissen, så jeg støttede mig 
til hans skuldre og gled ned over den. Fuck, hvor kunne jeg bare mærke, at fissen havde sukket 
efter pik hele dagen. Jeg kunne ikke styre mig andet end at ride hårdt lige fra starten. Han 
gramsede på mine baller imens og kyssede mine bryster, men så sig også rundt for ikke at blive 
opdaget. ”Fuck hvor vil jeg gerne slikke dig” mumlede han, mens han så op på mig. Jeg satte 
hastigheden ned og kyssede ham og legede med min tunge udenom hans mund, imens jeg red 
meget langsomt. Han virkede til at blive endnu mere vild af det. Så rejste jeg mig op at stå på 
bænken, så fissen var lige ved hans mund. Han greb min røv med hænderne med det samme og 
pressede munden op til fissen. Det lød som om han elskede smagen af mig og hans tilfredse støn 
blev kvalt til bare ”Mmmm”, mens han havde travlt med at slubre mine safter i sig. Han slikkede 
virkelig godt. Han var ikke den forsigtige type, der prøver sig frem udenpå de yderste læber. Han 
startede helt oppe i revnen og sugede i klitten som om han havde ventet i halve år på at slikke mig. 
Det var vildt skønt og da jeg kom var jeg nød til at støtte mine hænder på hans hoved, for ikke ar 
falde ned af bænken. Han ville slikke videre, men jeg steg af og havde vildt lyst til at sutte hans pik i 
stedet. Han havde dog allerede rejst sig. I en hurtig bevægelse stoppede han pikken tilbage i 
shortsne og tog mig i hånden for at finde et andet sted at være. Vi var lige ved at glemme 
glidecremen han havde stillet ved siden af os på bænken. Jeg ville bare finde et sted hurtigst 
muligt, så vi kunne fortsætte. Vi gik på en sti langs skolen hen mod nogle træer og en boldbane. 
Jeg synes det var et godt sted mellem træerne og banen og stoppede op der og kyssede ham, 
mens jeg trak hans shorts ned igen. Jeg stak den ind mellem mine ben, så den lå op mod fissen, 
imens jeg bevægede mig frem og tilbage på den.
Han trak mig med ned på jorden, mens vi stadig kyssede. Jeg satte mig med det samme henover 
ham og begyndte at ride ham igen. Han lavede kneppebevægelser nedefra samtidig og det var 
svært at finde en fælles rytme, så jeg hævede mig lidt op og lod ham kneppe mig nedefra. Det blev 
hurtigt til et højt tempo og hårdt, så jeg allerede kom igen. Han gav mig tid lidt og stoppede med at 
kneppe mig, så jeg vendte mig om for endelig at sutte hans pik. Han trak mig ind over ham, så det 
blev en 69er og borede igen tungen op mellem læberne og slikkede mig grundigt. Jeg suttede 
samtidig dybt ned over hans pik. Jeg synes det er lettere at tage pikken dybere i munden i en 69er.
Imens nussede jeg hans nosser med fingrene.
Han begyndte at lege med fingrene omkring mit røvhul, imens han stadig slikkede mig. Han 
skubbede mig af lidt efter og tog glidecremen i hånden. Jeg vidste der var borde midt på pladsen 
her ved skolen, så jeg trak ham med derover og satte mig på bordet. Han stillede tuben med 
glidecreme på bordet ved siden af mig, men jeg lænede mig tilbage og spredte benene og rakte 
tuben til ham igen. Det var jo nu han skulle bruge den. Han satte sig ved bordet og tog creme på 
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sin pegefinger. Jeg lænede mig mere tilbage og så ud på vejen, for at holde øje med om vi blev 
opdaget derudefra. Han startede forsigtigt med fingeren i røven på mig og trykkede op mod g-
punktet. Jeg elskede det og var med det samme klar til endnu en finger og det kunne han åbenbart 
mærke for han stak med det samme næste finger forsigtigt op og arbejdede med begge to deroppe 
indtil han tog dem ud. Jeg så tilbage på ham for at se, hvad der nu skulle ske. Han rykkede mig 
rundt på bordet, så jeg var med røven lidt ud over kanten af enden, hvor der ikke var bænk. Han 
stillede sig klar og smurte glidecreme på pikken. Jeg var meget tændt og klar til det og jeg havde 
rakt hænderne ned for at sprede ballerne ekstra, så det var let for ham at komme ind.
Det gjorde alligevel lidt ondt at få ham op. Han havde også kun varmet mig op med to fingre. Han 
kom meget langsomt halvt op og holdt den lidt der inden han pressede den resten af vejen. 
Glidecremen virkede lidt kold, men det blev hurtigt varmt og jeg løsnede efterhånden også op i 
røven. Han holdt meget øje med, hvornår jeg syntes, jeg var helt klar, men han så ud til at det var 
helt vildt fedt for ham at have pikken deroppe. Langsomt bevægede han den i korte ryk ind og ud. 
Da han kunne se det ikke gjorde ondt mere, begyndte han i længere træk. Jeg løftede benene lidt 
mere op, da han efterhånden kneppede hurtigere.
Han var helt væk i synet af sin pik glide ind og ud af mig, så jeg måtte tage ansvaret for at holde øje 
med om vi blev opdaget. Mens han stadig havde pikken oppe spurgte han om vi skulle finde et nyt 
sted. Den var jeg med på. Han trak pikken ud, men denne gang pakkede han den ikke ned i 
shortsne. Vi skyndte os hen mod skolen, som man også kan gå under for at komme til en ældre del 
af skolen. Vi stoppede indenunder, hvor han holdt mig op af en søjle og begyndte at kneppe mig i 
røven bagfra. Det var mega frækt, når man selv har gået i skole lige der og han var vist rigtig varmet 
op nu, for jeg fik den hårdt og blev hevet i håret. Vi stønnede begge to og det gav lidt genlyd lige 
her, hvor vi stod. Så ville han finde et nyt sted igen. Men vi nåede ikke langt før han ville kneppe 
igen. Han havde sat sig på en trappe og ville have mig til at ride ham. Jeg skyndte mig at sætte mig 
ned over den med ryggen til ham. Imens jeg red ham legede han med mine bryster og jeg kunne 
fornemme han duftede til mit hår, inden han strøg det til side og bed mig i nakken. Det gjorde mig 
ikke mindre liderlig, og jeg lænede mig mere tilbage mod ham og red ham så dybt, jeg kunne op i 
røven, mens han fortsatte med at tygge i mig. Jeg var efterhånden ligeglad med, om vi blev 
opdaget. Med den ene hånd gnubbede jeg fissen, mens jeg holdt fast i gelænderet med den 
anden. Jeg kom hårdt, mens jeg havde hovedet lagt tilbage på hans skulder. Jeg havde virkelig brug 
for et øjeblik til at sunde mig og rejste mig fra ham. Han fulgte med mig op og tog mig med videre.
Vi gik lidt videre hånd i hånd langs skolen og nåede næsten tilbage til den side, hvor 
parkeringspladsen var. Der er en lille sø med en platform af træ på den side. Det var et oplagt sted. 
Vi gik derned og jeg satte mig på knæ for at sutte pik. Det ville han meget gerne have, men da jeg 
havde suttet lidt, tog han fat om pikken og trak den ud af munden på mig. Da jeg så forvirret op på 
ham sagde han, han ville nå at kneppe mig lidt mere først og kastede med hovedet, som om jeg 
skulle vende mig rundt. Det gjorde jeg så og med det samme stak han pikken tilbage i røven på mig 
og holdt i mine hofter, imens han gennemkneppede mig en sidste gang, før han igen hurtigt ville 
have mig vendt rundt. Han spurgte mig ikke hvor jeg ville ha spermen, han skubbede mig bare 
rundt. Jeg nåede at se han holdt stramt om pikken med hånden og så vild ud i ansigtet. Da han slap 
pikken skød spermen ud og ramte mig på halsen. Der kom et sprøjt mere, som han vist nok 
forsøgte at ramme i munden på mig, men det kom på min kind, hvorefter han stak den ind i 
munden på mig. Der kom et noget mindre sprøjt og resten løb ud i munden på mig, imens han 
gned på skaftet af pikken. Jeg havde lukkede øjne og slugte spermen efterhånden, som den kom. 
Da der ikke kom mere åbnede jeg øjnene og så op i hans smilende ansigt. ”Aaah Fuck det var godt” 
sagde han og trådte et skridt tilbage og stak pikken tilbage i shortsne og så hen mod 
parkeringspladsen. Jeg rejste mig op og prøvede at tørre spermen af halsen og kinden. ”Går du 
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med over til bilen” spurgte han mig. ”Det kan jeg da godt” svarede jeg og knappede skjorten foran 
brysterne. Han tog armen om mig, mens vi gik derover. Vi snakkede om at skolen var meget 
anderledes end, da han gik der. Det var lidt sjovt, at han gik ud året før, jeg startede i skolen.
Han havde papir i bilen, jeg kunne tørre spermen ordentligt af med. 
Vi snakkede en lille smule mere, for jeg spurgte, hvad klokken var og undskyldte mig med, at jeg 
var ventet hjemme. Han sagde han syntes, det var fedt. Jeg var enig.
Da jeg gik tilbage til cyklen, smed jeg papiret i en af skolens skraldespande. Jeg kørte direkte hjem 
til Josephine, hvor Rikke også ville komme efter hendes møde med en, der vistnok hedder Anders. 

Rikke:
Jeg chattede med en fyr samtidig med at Natacha også chattede med en. Vi sad ved siden af 
hinanden og kom til at køre begge samtaler over på analsex. Selvfølgelig var begge fyre med på 
den og begejstrede. Hun skal møde sin fyr på vores skole, hvor jeg bare skal hjem til min fyr. Han 
hedder Anders og er 37 år. Det er først i aften jeg skal være hos ham og jeg mødes med pigerne 
hos Josephine bagefter.
Han har indrømmet at se meget porno og blev lidt mere tændt af at få at vide at jeg også ser 
meget af det. Vi snakkede om hvad vi hver især tænder på og hvad vi kunne blive enige om at 
prøve sammen. Anal er jo helt sikkert, at vi skal. Ud over det har vi aftalt, at det godt må være lidt 
hårdt. Han håber han må slaske pikken rundt i ansigtet på mig og han er også vildt efter at sperme 
mig i ansigtet, hvor jeg skal lade det sidde lidt. Det vil jeg gerne give ham lov til. Til gengæld vil jeg 
gerne slikkes i røven. Jeg har ikke prøvet det før og han vil gerne gøre det. Alt i alt glæder jeg mig, 
men er også lidt nervøs.

Jeg var ude hos ham kl. 19.30. Det var et lille hus på landet, som han var i gang med at gøre i stand, 
så det lignede lidt et flytterod og værktøj lå og flød både ude og inde. Han havde lige været i bad, 
da jeg kom og havde short og T-shirt på og arbejdssko uden strømper. Han var lidt håndværkeragtig 
med tatoveringer ned af den ene arm. Han klippede vist sit hår selv, for det var vist bare sat i 
midterste hak med en trimmer. Han havde lidt flyveører, men venlige øjne og lidt skæg på hagen.
Han gav mig et kram og begyndte at snakke om hvad han var i gang med at lave på huset. Han viste 
mig også rundt udenfor og viste, hvad han gerne ville have i haven. Jeg sagde ikke så meget, for jeg 
skulle jo ikke indlede et forhold og skulle ikke se ham igen efter i aften. Det er spændende nok, det 
med at lave et hus og have som man vil have det, men jeg var ikke så interesseret i hans. Da vi gik 
ind igen, spurgte han om han kunne byde på noget. Jeg spurgte om et glas vand, men ellers ikke 
noget. Jeg havde bemærket at han kiggede meget på mig. Både på mit ansigt og på min krop. Det 
var tydeligt, at han savlede over mig, så jeg flirtede lidt ekstra, mens jeg drak vandet. Jeg satte 
glasset, lænede mig op af bordet og så afventende på ham. Jeg følte mig helt klar.
Han fangede signalet og kom over til mig. Hænderne gled langsomt rundt om livet på mig og han 
kyssede mig forsigtigt. Jeg kørte mine hænder hurtigt rundt på hans overkrop og hev op i T-shirten 
for at få den af. Han hev den selv over hovedet og jeg hev ned i hans shorts imens. Der var intet 
indenunder dem, kun pikken der hang halvstiv og dinglede. Mens vi kyssede igen klemte jeg lidt på 
den med hånden. Den var varm og halvvejs hård, men den blev hurtigt mere stiv. Den havde en 
dejlig størrelse og var barberet. Det var bestemt ikke en pik nogen ville skamme sig over at vise 
frem på en nøgenstrand.
Han blev også ivrig efter at få min kjole af. Jeg havde taget en nedringet kjole på og ikke noget 
undertøj, så det var let at blive helt nøgen hurtigt. Han så overrasket ud over at jeg ikke havde 
mere på. Jeg nåede at se i hans ansigt at han blev dobbelt så liderlig lige med det samme. Han 
kunne vist godt li min krop. Begge hænder begyndte med det samme med mine bryster. Han både 
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klemte på dem og kneb mig i brystvorterne, som allerede strittede i forvejen. Han bukkede sig ned 
for at sutte på dem og køre brysterne rundt i sit ansigt. Jeg rørte ved min fisse imens og blev 
hurtigt mere våd. Han kyssede ned af min mave og satte sig på hug. I samme sekund han skubbede 
til mine ben for at sprede dem satte han munden til fissen og begyndte at slikke dybt og hårdt, så 
jeg af refleks løftede mig lidt op ved bordkanten. Tungen havde allerede fundet hullet og havde 
boret sig op i det. Jeg kunne høre og mærke hans vejrtrækning gennem næsen ved min klit. 
Det virkede som om han havde en lang tunge og han prøvede også at få den så langt op som 
muligt. Jeg stønnede og lagde nakken tilbage. Solen bagte på ryggen af mig ind gennem hans 
køkkenvindue. Hurtigt trak han tungen ud og munden en smule på afstand af fissen. Han smilte op 
til mig og jeg nåede ikke at smile tilbage, før han med et fast greb i mig vendte mig om, så jeg stod 
med røven til ham. Hans hænder skilte hurtigt mine baller fra hinanden og jeg hørte ham sige en 
lille anerkendende lyd inden jeg mærkede tungen stryge fra fisse hullet og op over røvhullet og 
helt op til der hvor revnen mellem ballerne stopper. Jeg lænede mig ind over bordet og spredte 
benene lidt mere. Han gjorde det samme igen og igen nogle gange. ”Det er helt vildt skønt at blive 
slikket i røven” nåede jeg at tænke før han begyndte at koncentrere sig mere om hullet. Han kørte 
tungen rundt på hullet og kildede det med små hurtige bevægelser med tungen. Det blev bedre og 
bedre. Tungen arbejdede meget på at behage mig deromme og jeg lå ind over bordet og 
småstønnede i ekstase. Jeg var helt vildt tændt på at gøre vores sex så god som muligt for ham 
også og begyndte at fantasere om at sutte hans pik, men så skubbede hans tunge på røvhullet som 
om han ville stikke den op der også. Jeg mærkede efter i spænding og rigtig nok var det det han 
ville. Den røg langsomt op og efterhånden kom den også så langt op han kunne få den. Det var 
ubeskriveligt skønt. Jeg er før blevet kneppet i røven, men ingen har slikket mig i røven endnu, så 
følelsen af at blive tungekneppet der var bare så fræk. Og han lød som om han elskede det. Det var 
så skønt at jeg sagtens kunne vente med at sutte pik, til han syntes han var færdig deromme. Jeg 
kunne alligevel mærke på hans ivrige slikkeri, at han var en der ville kneppe hårdt. Da han 
stoppede med at slikke begyndte jeg at forberede mig på at sutte hans pik, men i det samme han 
rejste sig op fandt han hurtigt fissen med pikken bagfra og stak den op. Det overraskede mig og jeg 
gispede og stønnede, for han havde heller ikke stukket den langsomt op. Han skubbede mig lidt 
mere forover og kneppede mig ind over bordet. Jeg samlede mit hår ned af ryggen, for ellers hang 
det ned i vasken, han tog fat i håret med det samme og holdt så fast, at jeg måtte løfte hovedet. 
Han kneppede allerede hårdt så vores hud klappede højt mod hinanden og jeg var allerede ved at 
komme. Men så trak han den ud og hev mig ned mod den med hovedet. Han tvang min mund ind 
over pikken og jeg skyndte mig at sutte. Han havde stadig fat i mit hår og styrede mig til at sutte 
hurtigt sådan. Det var ikke længe jeg fik suttet, for det var bl.a. nu han ville slaske pikken rundt i 
hovedet på mig. Jeg blev våd på kinderne og rundt om munden. Han slaskede den også på tungen, 
fordi jeg stak den ud til ham. Jeg kunne se op på ham at det var noget hans syntes var helt vildt 
frækt og liderligt. Jeg kunne også godt li følelsen af den varme våde pik rundt i ansigtet. Det var 
faktisk frækt. Han stak den ind i munden igen, men denne gang lod han mig sute som det passede 
mig. Det passede mig tilfældigvis at sutte lidt hårdt alligevel, så der løb mundvand ned af den og 
ned på nosserne. Det gav mig ideen til at slikke på dem. Det var han også vild med oglod mig slikke 
lidt, før han også ville køre dem rundt i ansigtet på mig. På begge kinder og hen over øjnene, ned 
over munden og under hagen. Det føltes sjovt med dem og jeg stak tungen ud for at slikke på dem, 
hver gang de var i nærheden af min mund.
Istedet for at stoppe pikken i munden på mig igen, løftede han mig op i armene og førte mig ind i 
stuen. Der var en stor sofa med en puff til at have benene på. Han tvang mig ned at ligge på ryggen 
på den. Jeg løftede benene op til ham og spredte dem lidt, men han tog fat i anklerne og spredte 
benene meget. Jeg tog selv fat i benene for at holde dem spredte. Med det samme styrede han 
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pikken helt op i fissen og kneppede hårdt, så jeg var ved at falde ned af puffen. Han holdt dog igen 
på mine lår, så jeg blev hvor jeg skulle være. Jeg prøvede på at holde øjnene på ham, for det var 
både frækt og inspirerende at se hans liderlighed lyse ud af ham.
Jeg har aldrig fået pik så hårdt før, men jeg var helt vild med det. Indtil videre har jeg kun prøvet 
fyre omkring min egen alder, der var forsigtige eller prøvede at være romantiske. Det her var noget 
andet og det gjorde mig helt vildt liderlig. Hans behandling af mig og min ekstra liderlighed fik mig 
til at komme. Det hjalp vist også at han havde en lidt stor pik.
Han havde heller ikke spor imod at jeg stønnede højt. Det blev helt lyst for øjnene da jeg kom i en 
kraftig orgasme, men han lod mig ikke få luft bagefter. Han fortsatte bare og så endnu mere liderlig 
ud. Næste orgasme kom før den første var helt væk.
Inden den anden orgasme var helt væk igen vendte han mig om på puffen, så jeg havde røven op 
imod ham. Ballerne blev spredt og tungen begyndte at lege med hullet igen. Han fik hurtigt tungen 
op i røven på mig igen. Der blev leget lidt deroppe med den inden han trak den ud og spyttede på 
røvhullet. Jeg hørte en tube eller flaske blive åbnet og pludselig dryppede han noget koldt ned på 
røvhullet. Jeg gøs, men da han begyndte at smørre det rundt og stikke en finger ind, blev det 
hurtigt varmt og dejligt. Fingeren stak han helt op og kørte ind og ud et par gange, inden han 
bevægede den rundt helt oppe. Jeg skød røven tilbage imod ham for at få mere. Langsomt kom en 
finger mere op og det begyndte at stramme i hullet, så jeg prøvede på at slappe så meget af i det, 
jeg kunne. Det var holdt op med at stramme da han stak en tredje finger op. Så begyndte det at 
stramme igen og jeg prøvede at ligge helt stille og slappe af, men kunne ikke lade være med at 
stønne. Jeg følte mig helt påvirket. Han gav mig lang tid til at vende mig til de tre fingre og hældte 
mere glidecreme på. Jeg spredte benene endnu mere. Jeg følte jeg var klar til at få pik igen. 
Egentlig så jeg frem til at få pik hårdt i røven. Til sidt fingerkneppede han mig hårdt i røven med 
alle tre fingre og bevægede dem rundt inde i hullet. Jeg kunne næsten ikke holdt det ud og 
sprællede med benene og prøvede at trække mig fremad i armene. Det lod til at tænde ham, at 
der var en grænse. Han trak mig på plads på puffen og stak pikken op i røven på mig. Det var helt 
vildt dejligt og jeg skubbede igen tilbage imod ham. Imens pikken var helt oppe, holdt han den der 
imens han fandt det bedst mulige fodfæste. Han bukkede sig også ned over mig så mine arme var 
låste ind til siden. Jeg kunne mærke hans ånde i nakken.
Så begyndte han. Lige fra starten kneppede han hårdt og dybt så det bølgede i ballerne på mig. Jeg 
stønnede højt og klynkede vist nok også en del og prøvede at komme fri med armene, men han 
blev ved og spurgte om jeg kunne li det. Selvom det var lige til grænsen af hvad jeg kunne holde til 
endnu, var jeg nød til at svare at det var helt vildt fedt og dejligt, men jeg havde svært ved at samle 
så lange sætninger, mellem min stønnen og klynken, så det blev ikke til mere end ”Ja! Bli' ved”.
Han satte begge hænder på hovedet af mig og pressede mig ned i puden og fortsatte. ”Du har en 
lækker lille røv, er du klar over det?” sagde han lige ved mit øre. Jeg prøvede at svare men jeg var 
stadig presset ned i puden. Mine arme var fri, men jeg ville ikke skubbe ham af. Jeg ville i stedet 
lege med fissen imens. Da jeg fik hånden derned, opdagede jeg at jeg var drivvåd. Nok mere end 
jeg har prøvet at være før. Jeg glædede mig i hvert fald til at fortælle Josephine og Natacha om det.
Han lagde sin vægt på min ryg og brugte i stedet hænderne til at sprede mine baller, mens han 
kneppede mig. Jeg nød det så vildt meget. Den kom langt op og stødte hele tiden til noget meget 
følsomt. Jeg kom igen i en stor orgasme og blev helt slap i kroppen. Mine arme ville ikke andet end 
at hænge nede på gulvet og jeg lå slapt henover puffen, imens han ufortrødent hamrede løs i 
røven på mig. Uden at tage pikken ud rykkede han rundt på mig så jeg kom til at ligge på siden i 
lukket fosterstilling. Min ene hånd satte han til at sprede ballerne, så han kunne fortsætte med at 
kneppe. Han holdt selv om mig for at trække mig ekstra meget ned over pikken. Jeg var våd i 
ansigtet og i håret som var klasket ned i ansigtet. Gennem håret kunne jeg alligevel se op på ham. 
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Liderligheden og begæret var malet over hans ansigt. Jeg var vist lidt småforelsket i ham, når han 
kunne få mig sådan ud af den. Han fik øje på at jeg så på ham og smilte ned til mig. Han ændrede 
lidt på vinklen han stødte pikken ind i til at ramme op mod maven og mit G-punkt. Jeg kunne med 
det samme mærke det og det blev sværere at holde øjenkontakt. Han så ud til at kunne li at det 
blev svært for mig og blev ved sådan. Han blev ved med at se i mit ansigt, mens jeg kom. Jeg svedte 
og var helt våd på kroppen. Han var også våd ned af brystet. Jeg havde snart ikke flere kræfter i 
kroppen at give af, så jeg faldt sammen på puffen og lod ham køre løs i mig så meget han ville, 
selvom jeg var ved at være godt øm. Jeg var bare stadig så meget liderlig.
Han blev ved lidt endnu og jeg nåede at få en orgasme mere og faldt så meget ned af puffen at det 
ikke kunne betale sig at få mig derop igen, så jeg lå halvvejs på gulvet og smårystede med den ene 
fod oppe på puffen. Han skubbede puffen væk og spredte mine baller. Inden jeg nåede at reagere 
på det begyndte han at slikke mig i røven igen. Jeg kunne mærke mit hul var løst og åbent. Hans 
tunge kørte rundt i kanten, kom indenfor og slikkede på indersiden af hullet. Det var fantastisk og 
mega frækt. Han blev ved lidt inden han rullede mig om på ryggen. Jeg åbnede øjnene og fjernede 
håret fra ansigtet og så op på ham. Han satte sig hen over mig og begyndte at klaske pikken rundt i 
ansigtet igen. Det fik mig til at smile. ”Det er også noget du kan li' hva'?” kommenterede han mens 
han fortsatte. Det bekræftede jeg ved at blive ved med at smile og stikke tungen ud for at smage 
pikken. Han slog den et par gange på tungen og hjalp den ind i munden. Jeg suttede ihærdigt og 
sensuelt på den og så at han måske var ved at nå til sin orgasme. Da det så ud til at blive for meget 
for ham, trak han den ud og satte nosserne til min mund. Dem slikkede jeg og sugede stenene ind 
en af gangen for at sutte på dem. Han lød som om han var uendelig tæt på at komme, men jeg ikke 
ikke se andet end pikken, der stod op foran mine øjne. Jeg blev ved med at sutte og slikke nosserne 
så godt jeg kunne og ventede bare på hvad det næste blev. Det blev at han begyndte at spille pik 
lige over ansigtet. Efterhånden kom nosserne så langt væk fra munden at jeg ikke kunne nå dem.
”Jeg kommer!” sagde han anstrengt og begyndte at stønne endnu mere. Det rykkede meget i hans 
krop, men han så ikke væk fra mig. Mit blik flakkede fra ham og til hans pikhoved. Spermen kunne 
komme hvert øjeblik. Der var ikke noget jeg hellere ville have i det øjeblik. Jeg vidste at han ville 
komme ud over mit ansigt, men jeg åbnede alligevel munden, så jeg kunne smage lidt, hvis han 
alligevel ramte der. Det var lige i sidste øjeblik jeg gjorde det, for i samme sekund kom spermen. 
Det sprøjtede ikke, men løb bare ud af den. Der kom meget og det virkede som om han vidste og 
kunne styre det lige derhen, hvor han ville have det.
Den var varm og tyk og jeg kunne tydeligt lugte det. Han ramte først lidt i panden, ned over kinden 
og på den anden kind, henover næsen og på overlæben. Jeg åbnede munden endnu mere og fik et 
par dråber ind. Efter han havde lagt sperm på hagen også fik jeg lov til at sutte resten ud af ham. 
Det var forfriskende samtidig med at jeg kunne mærke spermen ligge på ansigtet og løbe en lille 
smule.
Der kom lidt mere sperm, mens jeg suttede og sugede i pikken og han så kærligt ned på mig imens. 
”Du er godt nok meget fræk af din alder. Det var over skønt.” sagde han, da han trak pikken ud af 
munden på mig. Jeg kunne mærke på ham han nød synet af spermen i ansigtet. Jeg ville helt vildt 
gerne se det selv og tænkte på at spørge efter et spejl. ”Ser det godt ud?” spurgte jeg ham. ”Det 
ser rigtig frækt ud” svarede han og smilte. ”Hvor kan jeg se det?” spurgte jeg. Han fulgte mig ud på 
hans badeværelse og stod bag mig og tog på mine bryster imens jeg så i spejlet. Han havde ret. Det 
så både dejligt og helt vildt frækt ud. Jeg elskede som jeg så ud og blev ved med at se på mig selv.
”Gør det noget hvis jeg lige pisser” spurgte han. Det kunne han bare gøre. Imens så jeg både på 
mig selv, men skævede også over på hans pik og strålen. Jeg kunne godt li ham.
Vi havde aftalt at jeg skulle lade spermen sidde lidt og ikke tørre det af med det samme, så jeg gik 
med ham, da han gik ud. Jeg havde heller ikke lyst til at tage tøj på igen, så jeg gik rundt i huset 
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nøgen og han fulgte mig med øjnene. Han tog heller ikke tøj på igen. Hans pik havde været helt 
slap, men havde rejst sig lidt igen. Det mindede mig om at jeg faktisk var meget øm i røvhullet.
Den blev ikke stiv igen, selvom han så ud til at begære mig. Jeg fandt min telefon frem for at finde 
ud af hvad klokken var og begyndte at tænke jeg nok alligevel skulle køre. Spermen var løbet ned af 
ansigtet og spredt sig lidt sådan og så størknet. Man måtte stadig kunne se det. Jeg gik ud på 
badeværelset igen tørte det overfladisk af, mens jeg så i spejlet. Så gik jeg ud og tog kjolen og 
skoene på. Jeg sagde tak for i aften og at jeg havde nydt hvert øjeblik. Det havde han også og sagde 
at hvis jeg havde lyst igen, kender jeg adressen. Det overvejer jeg kraftigt at gøre brug af. Jeg smilte 
stort og vinkede farvel til ham, da jeg cyklede ud af indkørslen. Jeg skrev til Josephine at jeg var på 
vej og spurgte om Natacha var kommet tilbage. Hun svarede at hun ikke var tilbage endnu, men 
hun var alligevel nået hjem til Josephine inden jeg kom. Vi fik begge to travlt med at skrive.
 

28



Mandag d. 22. juni

Rikke:
Jeg er næsten lige vågnet og er stang liderlig. Jeg kan ikke tænke på andet end pik, så har skyndt 
mig på en chat for at finde en fyr. Jeg skal bare ha pik i dag. Jeg er godt klar over klokken kun er 
halv ti, men nu prøver jeg alligevel. Jeg må tage hvad der kommer og der er faktisk en der lige har 
skrevet til mig. Han er 17 og startede ud med at snakke om sex. Han bor tilfældigvis heller ikke så 
langt væk. Det lover godt. Han siger at hans pik er 22 cm lang, men jeg ved ikke helt om jeg skal tro 
på det. Han siger også han er god i sengen og vil gerne mødes allerede efter middag. Vi har aftalt 
at jeg skal være hos ham kl. 13 allerede. Jeg er logget af chatten igen og går ned for at spise lidt sen 
morgenmad inden jeg går i bad.
Jeg er lidt spændt på at møde ham og har gjort mig klar til at tage af sted nu. Jeg har top og 
nederdel på. Som sædvanligt ingen trusser. Jeg kan godt li at cykle sådan. Det gør mig lidt mere 
liderlig og mere frigjort, når jeg skal møde nogen og ham her virker noget selvsikker. Det var et 
almideligt hus på en almindelig villavej, jeg kom til. Han havde sagt at han ville være alene hjemme 
og der var heller ingen biler. Jeg ringede på og der var en pæn fyr der åbnede op. Ikke en jeg 
normalt ville kigge efter, men pæn. Han smilte selvsikkert og bød mig indenfor. Han tog mig på 
røven med det samme. Han var godt nok hurtig, men det var jo sex vi havde aftalt. Han blev ved 
med at røre ved min røv. Jeg smilte forlegent til ham og han vist vej til sit værelse. Jeg gik bag ham 
og så han havde smalle skuldre og en smal røv. Vi gik ind på værelset. Der var en sovesofa, der var 
slået ud. Dynen var lagt hen i en stol. Han satte sig på kanten af sengen og jeg satte mig også. Først 
der kyssede han mig og begyndte at røre mine bryster. Han lugtede af parfume. En eller anden der 
lugtede meget drenget af citron. Jeg rørte ved hans bryst og ned af hans mave og uden på 
bukserne. Pikken var allerede stiv, men den føltes ikke så stor, som han lovede. Hans hånd kom 
hurtigt ind under toppen og rørte ved mine bryster, som om det var første gang, han havde prøvet 
det. Jeg tog den over hovedet og kyssede videre. Jeg åbnede knappen på hans bukser for at finde 
at bulen stadig var gemt under stribede boksere. Istedet hev jeg op i hans T-shirt for at få den af. 
Det gjorde han selv og rejste sig op for at tage bukserne og bokserne af. Han smilte skævt og stolt 
imens og så endnu mere stolt ud, da han endelig fik pikken frem. Den var langt fra 22 cm. Det var 
bare en ganske almindelig pik, der hverken var lang eller tyk. Forhuden var næsten helt lukket om 
pikhovedet. Jeg så op på ham igen og prøvede at smile. Hans ansigtsudtryk sagde meget om ham. 
Med hele ansigtet så han ud til at sige ”Ja jeg sagde jo den var meget stor, men bare rolig. Jeg er 
god i sengen og jeg ved lige hvordan jeg skal styre den.”
Jeg så på pikken igen og tog fat om den. Den var helt hård. Jeg rullede forhuden tilbage og kyssede 
hovedet. Med lukkede øjne tog jeg pikken ind i munden og begyndte at sutte. Han stønnede ikke 
så meget og ville ikke suttes særlig længe. Jeg så op på ham igen. Han var ved at finde et kondom 
frem som han gav mig for at jeg kunne rulle på. Da det var på rejste jeg mig og tog nederdelen af 
og satte mig ned igen. Han satte sig også og begyndte at røre ved min fisse. Han så ned på den 
imens og fingerkneppede mig. Han spyttede hele tiden på fingrene. Jeg så mig lidt rundt i værelset 
imens. Der stod en akustisk guitar og en guitartaske lå ved siden af. På væggen med vinduet, var 
der et langt skrivebord, med computer og bøger. Ellers et klædeskab, der ikke var lukket helt fordi 
noget tøj var i klemme. Han skubbede mig blidt bagover. Jeg så igen på ham og lagde mig ned på 
ryggen med spredte ben. Han så ned på fissen og satte pikken til hullet og skubbede den langsomt 
op. Da den var helt oppe, så han igen på mig med et spørgende blik. Jeg smilte og nikkede til ham 
som om det var godt nok. Det fik ham til at smile og lægge sig ned over mig. Han kyssede mig på 
halsen imens han kneppede lidt langsom og blidt. Jeg prøvede at se ud som om det var vildt godt 
og stønne lidt. Hvis jeg så ligeglad ud, ville det i hvert fald ikke skærpe hans motivation. Hvordan 
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