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Kapitel	1	-	Den	første	morgen	man	er	14	år

Line	 vågnede	 ved	 at	 solen	 ramte	 hendes	 øjenlåg.	 Hun	 flyttede
doventhovedet	 og	åbnede	 langsomt	øjnene.	 "Mmm	 lørdag"	 tænkte	hun
mens	hunstrakte	sig	og	gabte.	Hun	vendte	sig	om	på	siden	og	kikkede
rundt	på	sitværelse.	Et	lille	smil	bredte	sig	over	hendes	læber,	da	hun	fik
øje	påbilledet	af	hendes	bedste	veninde	Sarah,	som	ville	komme	over	til
hendesenere	på	dagen.	Line	skubbede	sig	langsomt	op	i	siddende	stilling
ogstrakte	 sig	 endnu	 engang	 før	 hun	 drejede	 benene	 ud	 over
sengekanten	på	dennye	seng	som	hun	havde	fået	af	sine	forældre	i	går.
Det	var	hendes	førstedobbeltseng,	som	hun	havde	fået	i	anledningen	af
sin	14	års	 fødselsdag,	menhun	nød	allerede	af	slænge	sig	over	de	140
centimeters	bredde.			

	
Line	 rejste	 sig	 fra	 senge	 og	 gik	 hen	 imod	 skabet	 mens	 hun

overvejedehvilket	 tøj	 hun	 skulle	 tage	på	 i	 dag.	Nå,	men	det	 hastede	 jo
ikke	 forførst	 skulle	 hun	 altså	 have	 noget	 og	 spise.	 Hun	 kunne	 høre	 et
tydeligtknurr	 fra	 sin	mave.	 Hun	 åbnede	 skabet	 og	 så	 på	 sig	 selv	 i	 det
lange	spejlpå	indersiden	af	skabsdøren.	"Okay"	tænkte	hun	"den	her	krop
skal	 nokkunne	 få	 Jesper	 til	 at	 lægge	 mærke	 til	 mig	 snart",	 mens	 hun
kikkede	op	ogned	af	 sig	 selv	 i	 spejlet.	Hun	 løftede	den	 lange	 t-shirt	 op
over	hovedetog	kikkede	interesseret	på	sine	bryster.	De	var	helt	klart	ved
at	blivestørre	nu.	Det	var	 lige	som	om	de	havde	holdt	en	pause	 i	deres
udvikling	inogen	måneder,	men	nu	var	de	begyndt	at	vokse	igen.	Hun	lod
langsomt	enhånd	glide	op	over	den	maven,	der	endnu	havde	nogen	spor
af	 babyfedt,	menvar	 ved	at	 være	 ret	 flad	efterhånden.	Hun	 lod	hånden
glide	 op	 over	 det	 enebryst	 og	 hen	 over	 brystvorten,	 som	 kom	 frem
mellem	hver	 enkelt	 af	 despredte	 fingre.	Brystvorten	blev	 lidt	 hårdere	af
den	 behandling	 og	 hunmærkede	 en	 dejlig	 fornemmelse	 i	 maven,	 der
spredte	 sig	 rundt	 i	 kroppen.	 "Nå"	 tænkte	 hun	 "først	morgenmad"	mens
hun	overvejede	om	hun	kunne	værelidt	alene	efter	morgenmaden.			

	
Det	 var	 ikke	 så	 længe	 siden	 hun	 for	 første	 gang	 havde	 oplevet

denfantastiske	fornemmelse	hun	kunne	give	sig	selv	med	sine	fingre,	og
sidenden	dag	for	nogen	måneder	siden,	var	hendes	interesse	for	hendes
egne	kropvokset	betydeligt.			

	
Hun	trak	en	morgenkåbe	ned	fra	knagen	og	trak	den	på	og	løftede	op



itrusserne.	 Hun	 lod	 fingrene	 glide	 igennem	 det	 lange	 røde	 hår	 og
tjekkedesit	 ansigt	 i	 spejlet	 før	 hun	 lukkede	 morgenkåben	 om	 sin	 unge
krop	mens	hunsmilte	til	sine	egne	kønne	grønne	øjne.	Hun	åbnede	døren
i	 samme	 øjebliksom	 hendes	 storebror	 Frederik	 gik	 forbi	 den	 ude	 på
gangen	og	fik	et	mindrechok.	"Morn"	brummede	han	og	fortsatte	ned	af
gangen	 før	 han	 drejede	 tilhøjre	 ind	 på	 badeværelset.	 Mindre	 end	 to
sekunder	efter	kunne	hun	høre	detplaskede	 i	 toiletkummen.	Jesper	ville
blive	16	år	om	en	måneds	 tid.	Hanvar	godt	nok	vokset	på	det	seneste.
Han	 var	 noget	 højere	 end	 hende	 nu,	 oghun	 var	 ellers	 nået	 op	 på	 160
centimeter.	Hun	trak	vejret	dybt	for	at	fåforskrækkelsen	ud	af	kroppen	gik
ned	mod	køkkenet.	Det	var	ikke	fordi	hunønskede	det,	men	i	det	øjeblik
hun	passerede	badeværelsesdøren	gik	en	tankegennem	hendes	hoved.
"Hvor	stor	mon	hans	pik	er	og	hvordan	mon	den	ser	ud"tænkte	hun.	Hun
forsøgte	at	skubbe	tanken	væk,	men	det	var	ikke	nemt.	Detføltes	som	om
at	 hendes	 hjerne	 var	 begyndt	 at	 fokusere	 meget	 mere	 påkroppe,
kønsdele	og	sex	det	sidste	stykke	tid.			

	
I	 køkkenet	 brummede	 kaffemaskinen	og	moren	 kom	gående	 ind	 fra

stuen	 menshun	 studerede	 avisen.	 "Godmorgen	 lille	 skat,	 din	 lille
syvsover"	sagde	hunsmilende	da	hun	fik	øje	på	Line.	"Moaar,	jeg	er	altså
ikke	10	år	mere"svarede	Line	og	gik	over	 til	 køleskabet	hvor	hun	 fandt
noget	 juice.	 Hunlænede	 sig	 op	 af	 køkkenbordet	 mens	 hun	 nippede	 til
juicen	 og	 spurgte	 "Erder	 snart	 rundstykker?".	 "Far	 er	 ved	 bageren"
svarede	hendes	mor	og	sattesig	med	en	kop	kaffe	ved	køkkenbordet.			

	
Frederik	 kom	 ind	 i	 køkkenet.	 Line	 kikkede	 på	 ham.	 Hans	 blå

morgenkåbestod	lidt	åben	og	hun	kikkede	interesseret	på	hans	bare	hud
under	 den.	Hendes	blik	 gled	 længere	ned	og	 igen	 strejfede	 tanken	om
hvad	der	var	bagmorgenkåben	hendes	tanker.	"Styr	dig	lige	tøs	-	han	er
sku	da	din	bror"tænkte	hun.			

	
Morgenmaden	blev	overstået	uden	nogen	skænderier	-	for	en	gangs

skyld.			
	
Tilbage	på	sit	værelse	samlede	Line	noget	tøj	sammen	fra	skabet	og

smeddet	på	sengen	før	hun	gik	ud	på	badeværelset.	Hun	valgte	en	hvid
g-streng,en	hvid	BH,	en	kort	nederdel	og	en	kort	top.	Det	skulle	blive	en
varm	dag,så	det	måtte	være	rigeligt.			

	



På	 badeværelset	 smed	 hun	morgenkåben	 og	 trak	 de	 hvide	 trusser
ned	afhendes	ben.	Hun	kikkede	 igen	på	sig	selv	 i	spejlet.	Det	 røde	hår
faldtned	 over	 skulderne	 og	 indrammede	 flot	 hendes	 ansigt.	 De	 grønne
øjnespillede	 i	 lyset	 på	 badeværelser.	 Hendes	 næse,	 der	 ikke	 var	 for
stor,pegede	 en	 lille	 smule	 op	 ad	 og	 fregnerne	 bredte	 sig	 hen	 over
næseryggen	ogud	til	siderne.	Hun	spidsede	de	røde	læber	og	sendte	et
kys	 til	 den	 flottepige	 i	 spejlet.	 Hendes	 bryster	 var	 begyndt	 at	 blive	 lidt
mere	 runde	 ifaconen	 fra	 at	 være	 sådan	 nogen	 der	 stod	 lige	 ud	 fra
kroppen.	De	svagerøde	brystvorter,	der	efterhånden	også	var	begyndt	at
fjerne	sig	mere	fraden	lille	piges	udseende	var	svagt	røde	og	strittede	en
lille	smule.	Længere	nede	var	hendes	venusbjerg	dækket	af	efterhånden
en	 pæn	 portionrøde	 hår,	 der	 dannede	 en	 trekant,	 der	 sluttede	 hvor
hendes	skamlæberbegyndte.			

	
Hun	 tændte	 for	 vandet	og	 trådte	 ind	under	bruserens	varme	stråler.

Lodvandet	løbe	ned	over	hendes	ansigt	og	nød	fornemmelsen.	Fangede
en	 shampoofra	 hylden	 og	 vaskede	 sit	 hår.	 Tog	 en	 bodyshampoo	 og
begyndte	 at	 sæbehendes	 krop	 ind.	Hun	 vaskede	armene	og	 skuldrene
og	 var	 omhyggelig	 underarmene.	Hun	 lod	 hænderne	med	 sæben	glide
ned	over	 sine	 bryster	 og	 nød	denfornemmelse	 det	 gav	 hende.	Hendes
brystvorter	rejste	sig	igen	og	hun	blevved	med	at	kærtegne	dem.	Kunne
ikke	rigtig	lade	være.	Hun	lod	den	enehånd	glide	langsomt	ned	over	sin
mave	mens	en	finger	på	den	anden	håndcirklede	rundt	om	og	hen	over
brystvorten.	Hendes	hånd	forsvandt	nedmellem	hendes	ben	og	med	flad
hånd	 lod	 hun	 fingrene	 glide	 hen	 over	 sineskamlæber.	 Hun	 lænede	 sig
langsomt	baglæns	op	mod	de	hvide	fliser	somføltes	kolde	mod	huden	på
hendes	 ryg.	 Hendes	 fingre	 kælede	 fortsat	 forhendes	 brystvorter	 mens
den	anden	hånd	gled	 langsomt	op	og	ned	af	 hendesskamlæber	 før	 en
finger	gled	en	smule	ind	imellem	dem.	Hun	kunne	mærke	atdet	ikke	kun
var	 vand	 der	 gjorde	 hende	 våd	 der	 nede.	 Den	 glattefornemmelse,	 lidt
klistret	 måske,	 var	 umiskendeligt	 noget	 andet	 end	 vand.Hendes	 læber
skiltes	og	et	 lille	støn	kom	ud	mellem	dem.	Hun	blevforstyrret	af	nogen
hårde	bank	på	badeværelsesdøren	og	et	råb	uden	fragangen	"Er	du	ikke
snart	 færdig?".	 Hun	 rettede	 sig	 op	 -	 lidt	 forskrækketover	 lyden	 som
virkede	 som	om	den	 kom	 fra	en	helt	 anden	verden	end	den	hunhavde
befundet	sig	 i	øjeblikke	 tidligere.	 "Hvad	sker	der	med	mig?"	 tænktehun,
"Kan	 jeg	 ikke	 styre	 min	 egen	 lyst	 mere".	 Hun	 vaskede	 sig	 på	 resten
afkroppen	så	hurtigt	hun	kunne.	Trådte	ud	af	badet	og	 tørrede	sig	med
detstore	hvide	håndklæde.	Trak	morgenkåben	på	igen	og	låste	døren	op



ogsendte	sin	storebror	Frederik	en	sur	grimasse	da	hun	smuttede	 forbi
ham	igangen.			

	
Inde	 på	 sit	 værelse	 smed	 Line	 sig	 på	 sengen.	 "Fandens"	 tænkte

hun,"hvorfor	bliver	 jeg	hele	tiden	overmandet	af	 lyst".	Hun	følte	det	som
omhendes	 hjerne	 havde	 fået	 sit	 eget	 liv,	 et	 liv	 der	 drejede	 sig	 om	 sex
enstor	del	af	 tiden.	"Nå,	men	det	er	 jo	også	dejligt	på	en	måde"	 tænkte
hun.Hun	 havde	 aldrig	 oplevet	 noget	 seksuelt	 med	 nogen	 anden.	 Det
eneste	 derhavde	 givet	 hende	 seksuel	 nydelse	 var	 hendes	 egne	 fingre.
"men	hvilkennydelse"	tænkte	hun.	"Gad	vide	om	det	kun	er	mig	eller	det
også	 er	 deandre	 der	 har	 det	 sådan"	 tænkte	 hun.	 Hun	 tænkte	 på	 sine
veninder	og	om	dehavde	de	samme	følelser.	Hun	turde	 ikke	tænke	den
tanke	om	de	også	gjordede	samme	ting.	"Til	helvede	med	det	-	det	er	min
egen	krop"	var	hendessidste	tanke	om	det	problem	før	hende	fingre	gled
ind	 under	morgenkåben.	 Hun	 trængte	 til	 at	 få	 afsluttet	 den	 seance	 fra
badeværelset.	Ja	det	varvirkelig	sådan	det	 føltes	-	som	en	trang.	Noget
hun	MÅTTE	gøre.			

	
Igen	 fandt	 hendes	 fingre	 brysterne	 mens	 hun	 lukkede	 øjnene	 og

åndedetungt	 ud.	 Hun	 nulrede	 vorterne	 lidt	 hårdere	 denne	 gang.	 Det
føltes	 som	 omdet	 ikke	 kunne	 går	 hurtigt	 nok	 med	 at	 få	 de	 sammen
følelser	 frem	 som	hunhavde	 haft	 under	 bruseren	 før.	Og	 ganske	 rigtigt
kom	de	hurtigt	 igen.	 "Erdet	og	være	 liderlig"	 tænkte	hun	mens	den	ene
hånd	 fortsatte	ned	gennem	derøde	hår	på	hendes	venusbjerg.	Hun	 lod
fingrene	kærtegne	de	 lidt	hævedeskamlæber:	Lod	 to	 fingre	glide	ned	af
den	ene	og	op	af	den	anden.	Lod	 tofingre	skille	de	yderste	skamlæber
lidt	 og	 en	 tredje	 forsvinde	 ind	 imellemdem.	 Lod	 den	 køre	 rundt	 om
indgangen.	 Igen	 kunne	 hun	mærke	 den	 lidtklistrede	 fugtighed.	Hun	 lod
den	 ene	 finger	 køre	 rundt	 i	 det	 våde	 før	 denlangsomt	 gled	 op	 over
hendes	klitoris.	Det	gav	et	sæt	 i	hendes	krop	dafingeren	gled	over	den
lille	 hårde	ært	 og	 igen	undslap	et	 lille	 støn	hende.Hun	begyndte	 nu	en
mere	 fast	 rytme.	 En	 rytme	 hun	 havde	 brugt	 igen	 og	 igende	 sidste
måneder.	Kun	brugte	to	fingre	på	den	ene	hånd	til	at	skilleskamlæberne
fra	hinanden	og	to	fingre	presset	tæt	sammen	på	den	anden	tilat	køre	op
og	 ned,	 op	 og	 ned,	 op	 og	 ned	 over	 hendes	 klitoris.	 Ind	 imellemlidt
længere	ned	for	at	samle	noget	fugtighed	med	op.	Hun	kunne	ikke	selvse
det,	 men	 hun	 så	 vidunderlig	 ud	 på	 denne	 måde.	 Det	 røde	 hår	 spredt
udover	 den	 hvide	 hovedpude.	 Hendes	 bryst	 der	 hurtigt	 hævede	 og
sænkede	 sig	 itakt	 med	 hendes	 hurtige	 åndedræt.	 De	 små	 hårde



brystvorter	der	 strittedesom	 toppen	på	hendes	endnu	 ikke	særligt	 store
bryster.	Hendes	mavemusklerder	 ind	 imellem	gav	nogen	spjæt.	Hendes
ben,	 med	 knæene	 hævet	 og	 spredte.Og	 de	 to	 fingre	 der	 hurtigere	 og
hurtigere	kærtegnede	hendes	hårdeklitoris.	Hun	stønnede	svagt	og	bed
sig	selv	 i	underlæben	for	 ikke	at	 lavefor	høje	og	mistænkelige	 lyder	der
ville	kunne	høres	af	hendes	familie	bagden	låste	dør.	"Fuck!"	tænkte	hun
"det	er	dejligt".

	
Hun	kunne	mærke	athun	var	på	vej	mod	en	orgasme.	Mærke	hvordan

vejen	gik	op	ad	-	som	en	 langtur	op	af	en	stejl	bakke	før	man	pludselig
nåde	toppen	og	væltede	over	denog	fortsatte	ned	ad	i	højere	og	højere
fart.	Tiltagende	nydelse.	Det	varden	følelse	der	trak	i	hende.	Den	følelse
hun	arbejdede	for.	Den	følelserder	nærmest	havde	gjort	hende	til	slave.
Hendes	 to	 fingre	 gled	 hårdt	 fremog	 tilbage	 over	 hendes	 klitoris	 nu.
Hendes	 hvide	 tænder	 var	 synlige	 mensde	 bed	 i	 hendes	 underlæbe.
"uhnnngg,	mmfff"	 lød	det	fra	hende.	Nu	komden.	Nu	nu	nu.	"åhhhh"	lød
det	 svagt	 mens	 hendes	 hånd	 lukkede	 sig	 overhele	 hendes	 fisse	 og
klemte	 den.	 Bølge	 efter	 bølge	 af	 komplet	 nydelseskyllede	 ind	 over
hendes	 krop,	 der	 rystede	 i	 takt	med	 hendes	 små	 gisp.	 Småsvedperler
havde	samlet	sig	på	hendes	pande.	Hendes	puls	var	hurtig	ogkraftig,	og
man	kunne	se	den	svagt	på	hendes	hals.	Hun	 lå	med	 lukkedeøjne,	en
hånd	 der	 holdt	 fast	 om	 fissen	mellem	 hendes	 ben	 ind	 til	 pludselighvor
hun	slappede	af	i	hele	kroppen.	lod	arme	og	ben	falde	ned	på	sengenog
trak	 vejret	 i	 dybe	 langsomme	 åndedrag.	 Hun	 åbnede	 langsomt	 øjnene
ogstirrede	 op	 i	 loftet.	 "Skal	 jeg	 føle	 skyld?	 Er	 det	 forkert?"	 tænkte
hun,"men...	men...	det	kan	ikke	passe	at	noget	så	dejligt	er	forkert".

	
	



Kapitel	2	-	Veninden	overnatter

Dørklokken	 ringede	og	Line	nærmest	 løb	ud	og	åbnede.	Hun	vidste
det	varSarah.	Hun	åbnede	døren	og	gav	Sarah	et	stort	knus	før	hun	trak
hende	medindenfor.	På	 vejen	 gennem	huset	 snakkede	de	 om	hvad	de
skulle	 få	 dagen	 tilat	 gå	 med.	 Da	 de	 kom	 ind	 på	 Lines	 værelse	 smed
Sarah	sin	taske	og	hoppedeop	på	sengen.	"Det	er	fedt	jeg	må	sove	her"
sagde	hun	mens	Line	rodede	medcd'erne	før	hun	fandt	en	der	passede
hende.	"Ja,	vi	skal	nok	få	det	sjovt"sagde	Line	og	sendte	hendes	bedste
veninde	et	blændende	smil.	De	havdeværet	veninder	så	længe	nogen	af
dem	kunne	huske.	De	havde	oplevet	helederes	barndom	sammen	og	nu
var	de	på	vej	 til	 også	at	opleve	ungdommensammen.	Det	 var	dejligt	at
have	en	at	dele	alting	med.	En	man	kunnesnakke	med	om	de	 ting	der
betød	mest	for	en.			

	
Line	 kikkede	 på	 Sarah.	 Det	 lyse	 hår	 bølgede	 omkring	 hendes

flotteansigt	når	hun	bevægede	hovedet	-	og	det	gjorde	hun	konstant.	Hun
var	 igang	med	at	 fortælle	om	Mikkel	og	hvad	der	var	sket	 til	 festen	den
andenaftes	 efter	 at	 Line	 var	 gået.	 Line	 kikkede	 på	 de	 blå	 øjne	 og	 den
storemund.	 Sarah	 var	 højere	 end	 hende,	 mindst	 10	 centimeter	 troede
hun.	Og	såhavde	hun	større	bryster.	Sarah	havde	brugt	en	75B	længe	i
modsætning	tilLines	70A.	Men	den	var	også	ved	og	være	for	lille	tænkte
hun	og	smilte,mens	Sarah	fortalte	hvordan	de	havde	danset	og	hvordan
hun	havde	mærkethans	hånd	på	hendes	røv.	Og	de	havde	kysset.	Hun
fortalte	 længe	 omkysset.	 De	 havde	 stået	 tæt	 omslynget	 og	 danset
langsomt	 da	 han	 pludselighavde	 fanget	 hendes	 læber.	 Hun	 fortalte
hvordan	hun	havde	mærket	hanstunge	komme	frem	mellem	hans	læber
og	 hvordan	 hun	 havde	 nydt	 at	 mærke	 den	 isin	 mund.	 Et	 stik	 af
misundelse	 ramte	 Line.	 Det	 var	 jo	 det	 hun	 også	 gerneville.	 Have	 en
kæreste	igen	-	og	en	rigtig	en.	Ligesom	Mikkel,	der	var15,	på	vej	mod	16,
og	som	Sarah,	der	 var	næsten	et	halvt	år	ældre	end	Line,havde	været
kæreste	med	i	tre	uger.	Og	Line	vidste	godt	hvem	det	skullevære.	Jesper!
Hendes	 storebrors	 ven,	 der	 lige	 var	 fyldt	 16.	Men	 huntroede	 aldrig	 det
skulle	 sket.	 Jesper	 lagde	 overhovedet	 ikke	 mærke	 tilhende.	 Og	 hvem
troede	hun	egentlig	hun	var.	Hun	var	sikker	på	at	Jesperbare	så	hende
som	Frederiks	irriterende	lillesøster.			

	
Eftermiddag	 blev	 til	 aften	 og	 efter	 aftensmanden	 sad	 de	 to	 piger



påLines	 værelse	 og	 så	 en	 film	 mens	 de	 samtidig	 snakkede	 og	 fniste.
Snakkedeom	tøj,	fester,	musik	og	drenge.	Især	om	drenge.	Senere	stak
morenhovedet	ind	og	sagde	godnat.	Der	blev	stille	i	huset.	Frederik	var	til
ethåndboldstævne	 så	 ham	 var	 de	 da	 fri	 for	 -	 heldigvis.	 De	 to	 piger
snakkedeog	 langsomt	 var	 emnet	 igen	 drejet	 ind	 på	 festen	 den	 anden
aften.	Sarahfortalte	hvordan	kysset	var	blevet	ved	og	ved	og	hun	havde
mærket	hans	enehånd	på	hendes	bryst.	Hun	indrømmede	overfor	Line	at
hun	 havde	 nydt	 det	 -og	 ikke	 haft	 lyst	 til	 at	 skubbe	den	 væk.	 Igen	 følte
Line	et	strejf	afmisundelse	og	denne	gang	kunne	det	ses	i	hendes	ansigt.
Sarah	så	det	ogtav.	"Nej	det	er	ikke	fordi	du	ikke	skal	fortælle	det"	sagde
Line,	"jegsavner	bare	en	kæreste	og	Jesper	aner	ikke	jeg	eksisterer".	"Jo
han	 gørda"	 sagde	 Sarah,	 "har	 du	 ikke	 set	 hvordan	 han	 tjekker	 dig	 ud
nogen	gange	 -især	når	du	 ikke	ser	det".	Snakken	gik	videre	og	 til	sidst
blev	 de	 enigeom	 at	 gå	 i	 seng	 og	 snakke	 videre.	 Da	 de	 havde	 børstet
tænder	påbadeværelset	gik	de	igen	ind	på	værelset.	Sarah	rodede	i	sin
taske	og	traken	lang	t-shirt	op.	Hun	trak	sin	top	over	hovedet	og	tog	de
lange	bukseraf.	Line	smugkikkede	på	hende,	mens	hun	fumlede	med	sin
BH	på	ryggen.	Hunvar	lidt	misundelig	på	Sarah	og	hendes	krop.	Den	var
meget	mere	kvindeligend	hendes	egen	syntes	hun.	Begge	iført	t-shirt	og
trusser	lagde	de	sig	iLines	nye	seng.	Line	lå	lidt	og	tænkte	mens	Sarah
fortalte	om	en	film	hunhavde	set.	Pludselig	drejede	hun	sig	om	på	siden
og	kikkede	Sarah	ind	iøjnene.			

	
"Hvordan	 var	 det?	 Da	 i	 kyssede	 og	 han	 gramsede	 på	 dig"	 spurgte

hun.	"Vil	du	virkelig	vide	det?"	spurgte	Sarah.	"Ja"	svarede	Line	med	et
lillefnis.	"Sådan"	sagde	Sarah	mens	hun	lænede	sig	frem	mod	veninden
ogforsigtigt	 kyssede	hende	mens	hendes	hånd	gled	op	og	 kærtegnede
Lines	 brystgennem	 den	 tynde	 t-shirt.	 Først	 var	 Line	 rystet.	 De	 havde
aldrig	 førgjort	 noget	 som	helst	 i	 den	her	 stil	 sammen.	Hun	ville	 skubbe
Sarah	væk.Hun	følte	det	var	forkert,	ja	nærmest	ulækkert!	Men	samtidig
med	dennefølelse	så	krøb	en	 følelse	af	nydelse	også	 ind	 i	hende	krop.
Hun	villeønske	hun	kunne	skubbe	Sarah	væk,	men	hun	kunne	ikke.	Hun
lå	 helt	 stille,hver	 en	 fiber	 i	 hendes	 krop	 var	 spændt.	 Hun	 mærkede
hendes	 bedste	 venindeslæber	 skilles	 og	 hendes	 tunge	 glide	 hen	 over
hendes	 egne	 læber.	 Hun	 kunnemærke	 Sarahs	 fingre	 glide	 hen	 over
hendes	brystvorte	uden	på	t-shirten.	Det	var	forkert	men	hun	kunne	ikke
skubbe	 hende	 væk.	 Hun	 kunne	mærkeSarahs	 tungespids	mellem	 sine
læber.	Hun	kunne	mærke	hele	Sarahs	håndomslutte	hendes	bryst.	Hun
kunne	mærke	hvordan	hendes	egen	brystvorteforrådte	hende	og	blev	stiv



og	hård	og	 trykkede	mod	Sarahs	håndflade	gennemdet	 tynde	stof.	Hun
mærkede	 sin	 krop	 slappes	 gradvist	 og	 nydelse	 tage	 overfor	 frygt	 og
afsky.	 Det	 var	 forkert	 men	 hun	 nød	 det.	 Hendes	 egne	 læberskiltes	 og
hendes	 tungespids	 mødte	 Sarahs.	 Hun	 kunne	 mærke	 hvordan
hunufrivilligt	 skød	 brystet	 frem	 for	 ikke	 at	miste	 kontakten	med	 Sarahs
hånd.			

	
Kysset	 og	 berøringen	 blev	 ved	 og	 ved.	 Line	 følte	 det	 havde	 varet

5minutter	men	i	virkeligheden	var	det	nok	nærmere	40	sekunder.			
	
Langsomt	 trak	 Sarah	 sig	 baglæns	 og	 lagde	 sit	 hoved	 på	 puden

overforLines	og	lukkede	øjnene.	"Sådan	var	det"	hviskede	hun	mens	en
tåre	 formedesig	 bag	 det	 lukkede	 øjenlåg.	 Tåren	 fandt	 vej	 ud	 af
øjenkrogen	og	gled	nedover	hendes	næseryg.	Line	lå	med	åbne	øjne	og
stirrede	på	Sarah.	"Hvadfanden	var	det"	tænkte	hun,	"en	drøm?".	Line	så
tåren	 da	 den	 gled	 ned	 overSarahs	 anden	 kind	 og	 sank	 ned	 i
hovedpuden.	 "Hvorfor	 gjorde	 du	 det?"spurgte	 hun	 stille	 Sarah.	 Sarah
snøftede.	"Ved	jeg	ikke"	sagde	hun,	"Jegkan	ikke	styre	mine	følelser.	Jeg
elsker	dig	Line	og	jeg	havde	lyst	til	atdu	også	skulle	opleve	det.	Dele	den
dejlige	 følelse	 jeg	havde	 sammen	medMikkel"	 fortsatte	 hun.	Flere	 tårer
forlod	Sarahs	øjenkrog	 og	 gled	 ned	modpuden.	 "Undskyld"	 sagde	hun,
"undskyld	undskyld	 -	 du	må	 ikke	hade	mig"nærmest	 tryglede	hun.	Line
lænede	sig	 frem	mod	Sarah	og	 tørrede	 forsigtigtendnu	en	 tåre	 væk	 fra
hendes	kind	med	en	blød	finger.	"Jeg	hader	dig	 ikke"hviskede	hun,	"jeg
elsker	dig"	 før	hun	 lænede	sig	 længere	 frem	og	kyssedeSarah	blødt	på
munden	mens	hun	lagde	sin	arm	rundt	om	hendes	krop	og	trakhende	tæt
ind	 til	 sin	egen.	 "Du	er	 ikke	den	eneste	der	gør	underlige	 tingfor	 tiden"
hviskede	hun	til	Sarah,	"og	jeg	er	ikke	sur	-	nærmest	glad".	"Hvad	mener
du?"	spurgte	Sarah	mens	hun	kikkede	ind	i	Lines	grønne	øjne.	"Jeg	kan
heller	ikke	styre	mig	selv	for	tiden"	sagde	Line,	"det	er	nærmestsom	om
jeg	har	mistet	kontrollen	med	mig	selv	nogen	gange".	"Hvad	menerdu?"
spurgte	 Sarah	 igen	 og	 Line	 fortalte	 hvordan	 hun	 følte	 hun	 nogen
gangenærmest	 blev	 overmandet	 af	 lyst.	 Hvordan	 hun	 var	 begyndt	 at
onanere	og	detnærmest	føltes	som	noget	hun	SKULLE	gøre	og	hvordan
hun	havde	dårligsamvittighed	over	at	 gøre	det	 så	 tit.	Mens	hun	 fortalte
det,	lå	de	toveninder	tæt	sammen	i	sengen.	Lines	ene	hånd	kærtegnede
Sarahs	mave	 underhendes	 t-shirt	 og	 den	 anden	 gled	 igennem	 hendes
blonde	 hår	 og	 ned	 overhendes	 skulder.	 Lines	 hænder	 havde	 nærmest
fået	deres	eget	 liv	mens	hunfortalte	om	sin	 lyst	og	sin	skyld.	Langsomt



fandt	 den	 ene	 hånd	 op	 overSarahs	 bryst	 og	 mærkede	 hendes	 stive
brystvorte	presse	mod	håndfladen.	Sarah	lå	med	lukkede	øjne	og	lyttede
stille.	 Hun	 var	 meget	 bevidst	 omLines	 hænder	 og	 deres	 berøring	 af
hendes	hud,	der	føltes	brændende	varm.	Hun	kunne	mærke	at	den	hårde
klump	i	hendes	mave	opløste	sig	og	spredtessom	noget	der	nærmere	var
lyst	i	hendes	krop.	Hun	vendte	hovedet	over	modLine	og	kyssede	hende
midt	 i	 en	 sætning.	 Der	 blev	 stille	 i	 det	 dunkleværelse.	 Lines	 hånd
kærtegnede	Sarahs	bryst	mens	de	to	veninder	kyssedehinanden	 længe
og	inderligt.	Et	kys	der	udviklede	sig	mere	lidenskabeligtda	Sarahs	tunge
gled	 ind	 i	 Lines	 varme	mund	men	Sarahs	 hånd	 også	 fandt	 vejtil	 Lines
bare	bryst	 under	 hendes	 t-shirt.	De	 to	 pigekroppe	 tændtes	afbegær	 for
kærtegn.	Nydelse	tog	over	fra	frygt	og	pludselig	føltes	altnaturligt	og	bare
dejligt.			

	
T-shirten	 blev	 langsomt	 skubbet	 op	 over	 Sarahs	 krop	 så	 hendes

brysterblev	blottet	for	Lines	blik.	Og	hun	nød	det.	Hu	lå	med	lukkede	øjne
mensLine	 kyssede	 hende	 og	 med	 begge	 hænder	 kærtegnede	 hendes
bryster.	Brystvorterne	stod	stive	på	 toppen	af	de	 faste	 runde	bryster	og
modtogkærtegnene	 fra	 Lines	 bløde	 fingre.	 Kyssene	 blev	 ved	 og
kærtegnene	 blevmere	 intense.	 Sarah	 blev	 overmandet	 af	 lysten	 og
begæret	 og	 lod	 en	 håndforsvinde	 ned	 i	 hendes	 egne	 trusser.	 Hendes
fingre	 gled	 gennem	 de	 blondekrøllede	 hår	 og	 ned	 over	 hendes
skamlæber.	Ubesværet	gled	en	finger	indmellem	hendes	skamlæber	hvor
der	ikke	bare	var	fugtigt	men	virkelig	vådt.Lines	mund	bevægede	sig	ned
over	 Sarahs	 hals	 med	 et	 klart	 mål.	 Snartmærkede	 Sarah	 venindens
læber	 omslutte	 hendes	 ene	 hårde	 brystvorte	mens	 etpar	 fingre	 legede
med	den	anden.	Sarahs	egne	 fingre	arbejdede	begærligtnede	 i	hendes
trusser.	En	finger	gled	ned	over	hendes	klitoris	og	længerened	og	ind.	Ind
i	 hende	 og	 op.	 Hun	 stønnede.	 Hun	 bearbejdede	 igen	 sinklitoris	 og
trykkede	 brutalt	 en	 anden	 finger	 op	 i	 sig	 selv	 imens.	 Hunbevægede
hurtigt	sin	finger	rundt	og	langt	op	i	hendes	egen	fisse.	Hun	varmed	stor
fart	på	vej	mod	en	enorm	orgasme.	Større	end	nogen	hun	havdeoplevet
før.	Og	for	 første	gang	en	orgasme	hun	ville	opleve	sammen	medandre
end	sig	selv.	Hun	kunne	mærke	sin	krop	reagere	på	helt	nye	måder.	Hun
kunne	 mærke	 Lines	 tunge	 og	 læber	 på	 sine	 bryster.	 Hun	 kunne
mærkehvordan	 Lines	 tunge	 spillede	 hurtigt	 og	 hårdt	 hen	 over	 en
brystvorte	dervilligt	 tog	imod	den	nydelse	det	gav.	"Shit"	sagde	hun	højt
ud	 i	 værelsetfør	 hun	 kunne	mærke	 at	 nu	 kom	 det.	 Hun	 kunne	mærke
orgasmen	begynde	at	 fåovertaget	 i	 kroppen	og	hvordan	Lines	 kærtegn



ville	 gøre	 den	 vildere	 endnogensinde	 før.	 "Uhnngggg,	 shiiiiiit,	 uhmfff"
klynkede	hun	da	orgasmensendte	chokbølger	gennem	hendes	krop.	Alt
eksploderede	 og	 hun	 spændtekroppen	 så	 nærmes	 kun	 skulderne	 og
fødderne	berørte	sengen	mens	de	rundefaste	baller	hang	frit	svævende	i
luften.	Kort	efter	 faldt	hun	 igen	 tungtned	på	sengen	mens	alt	 blev	stille
omkring	hende.	Det	føltes	som	om	altingpludselig	var	langt	langt	væk	og
hendes	krop	 lå	slap	på	sengen	mens	hunkunne	mærke	en	 intens	varm
og	 dejlig	 følelse	 fra	 den	 yderst	 tå	 til	 denyderste	 hårspids.	 Langsomt,
ganske	 langsomt,	 vendte	 verden	 tilbage	 og	 hunkunne	 mærke	 Lines
hoved	hvile	på	hende	mave.	Hendes	hænder	fandt	vej	 tilLines	røde	hår
og	 hun	 aede	 hendes	 ansigt	 mens	 hun	 stille	 viskede	 "Tak,	 duer	 den
bedste	veninde	i	verden	og	jeg	elsker	dig".			

	
Line	 satte	 sig	 op	 i	 sengen	 og	 kikkede	 på	 Sarah.	 Hun	 smilte.

Hendeshånd	kærtegnede	Sarahs	mave.
	
	



Kapitel	3	-	Aften	bliver	til	nat

Line	 tog	 fat	 i	 Sarahs	 hænder	 og	 trak	 hende	 langsomt	 op	 i
siddendestilling	på	sengen.	Deres	ansigter	nærmede	sig	hinanden	og	til
sidstberørte	 deres	 læber	 hinanden.	 Meget	 hurtigt	 pressede	 Sarah	 sin
tunge	ind	iLines	mund	hvor	den	legede	med	Lines	varme	tunge.	Samtidig
løftede	hunLines	T-shirt	op	over	hendes	krop.	Brysterne	kom	til	syne	og
deres	 læberskiltes	 mens	 t-shirten	 røg	 op	 over	 Lines	 hoved.	 I	 samme
øjeblik	 t-shirtenramte	 sengen	 mødtes	 deres	 læber	 igen	 og	 Line	 blev
langsomt	presset	bag	overaf	hendes	venindes	vægt.	Det	var	Sarah	der
mere	 og	 mere	 overtog	 styringenog	 mens	 hendes	 hænder	 kærtegnede
Lines	ryg	lagde	hun	langsomt	Line	ned	påsengen.	Sarah	lå	halvt	ind	over
hendes	 veninde,	 der	 netop	 havde	hjulpetmed	at	 give	 hende	en	massiv
orgasme	-	den	første	hun	nogensinde	havde	fåetsammen	med	en	anden.
Hun	var	glad	for	at	det	var	sammen	med	Line	hun	havdeoplevet	det	for
første	gang	selv	om	det	samtidig	var	en	underligfornemmelse	at	det	var
en	anden	pige.	Ikke	Mikkel	som	hun	havde	troetville	blive	den	første.	Nu
ville	 hun	 give	 Line	 en	 oplevelse	 hun	 ikke	 villeglemme.	 Hun	 var	 fast
besluttet	 på	 at	 Line	 også	 skulle	 opleve	 en	 skønorgasme	 gennemryste
hendes	unge	flotte	krop.	Sarah	kyssede	begærligtveninden,	som	nu	lå	på
ryggen	på	sengen	i	lyset	fra	den	lille	lampe	pånatbordet.	Sarahs	hænder
gled	 fra	 Lines	 hår	 ned	 langs	 hendes	 ansigt	 ogvidere	 ned	 over	 hendes
skuldre	 ind	 til	 de	 nåde	 deres	 mål.	 Line	 skubbedebrystet	 frem	 da	 hun
mærkede	 Sarahs	 hænder	 glide	 hen	 over	 hendes	 følsommenærmest
spidse	bryster	og	hun	stønnede	ind	i	venindens	åbne	mund	da	denførste
finger	 berørte	 hendes	 små	men	meget	 hårde	 brystvorter.	 Sarah	 lodsig
glide	 ned	 på	 siden	 ved	 siden	 af	 Line	 og	 kikkede	 undersøgende	 på
hendesbryster	 som	 hun	 kærtegnede	med	 sin	 hånd.	Hun	 syntes	 de	 var
smukke	 og	 blevovermandet	 af	 lyst	 til	 at	 kysse	 dem	 og	 hurtigt	 fandt
hendes	læber	vej	tilde	hårde	brystvorter	som	hun	sugede	ind	i	sin	varme
mund.	 Hendes	 hånd	 gledned	 over	 venindens	 mave	 men	 fortsatte
længere	ned.	Ned	over	de	hvidetrusser	og	Lines	venusbjerg.	Hun	kunne
mærke	 varmen	 gennem	 trusserne	 fraLines	 fisse.	 Sarahs	 tunge	 trak	 et
vådt	spor	ned	af	Lines	bryst	og	op	afdet	andet	hvor	hun	spidsede	tungen
og	 lod	 den	 cirkle	 rundt	 om	 Lines	 andenbrystvorte	mens	 Line	 nærmest
ubevidst	spredte	benene	lidt	så	Sarahs	håndkunne	glide	ind	mellem	dem.
Sarah	nappede	blidt	med	 læberne	 i	Linesbrystvorte	mens	hendes	hånd
gled	 ned	 mellem	 venindens	 ben.	 Hun	 kunne	 mærkehvor	 våd	 Line	 var



gennem	 trusserne	 og	 hun	 pressede	 sine	 fingre	 modvenindens
skamlæber	uden	på	trusserne.			

	
Line	 lå	 med	 lukkede	 øjne,	 det	 røde	 hår	 delvist	 ned	 over	 ansigtet

ogmunden	 let	åben	mens	hun	åndede	 tungt.	Hun	kunne	mærke	at	hun
nødvenindens	 kærtegn	 fuldt	 ud.	 Det	 var	 en	 fantastisk	 fornemmelse	 at
mærke	enandens	 læber,	 tunge	og	hænder	på	sin	krop	og	hun	 følte	sig
fuldstændig	 trygved	Sarahs	kærtegn.	Væk	var	 frygten	og	skammen.	Nu
var	det	ren	nydelse.			

	
Sarah	fortsatte	med	at	slikke	og	nappe	 i	Lines	bryster	mens	hendes

håndlangsomt	gled	op	over	venindens	trusser	for	straks	at	vende	om	og
glide	 nedigen,	 men	 denne	 gang	 under	 trussernes	 tynde	 stof.	 Hun
mærkede	 hendesfingre	 glide	 gennem	 det	 røde	 hår	 og	 ned	 mellem
venindens	 ben	 igen.	 Hunfornemmede	 Lines	 bløde	 og	 opsvulmede
skamlæber	 mod	 sine	 fingerspidser	 ogkunne	 mærke	 hvordan	 safterne
havde	 spredt	 sig	 helt	 ud	 over	 dem.	 Hun	 lodfingrene	 glide	 ned	 over
skamlæberne	 før	 en	 enkelt	 finger	 forsvandt	 indmellem	 dem	 og	 ind	 til
indgangen	til	venindens	varme	fisse.	Line	stønnedesvagt	ud	i	rummet	da
hun	mærkede	kontakten	mellem	Sarahs	finger	og	hendesfisse.	Fingeren
fortsatte	op	mellem	skamlæberne	ind	til	den	gled	overLines	følsomme	og
hårde	klitoris.	En	lyd	slap	ud	af	Line	i	samme	øjeblikSarahs	finger	berørte
hendes	klitoris	og	hun	skubbede	ufrivilligt	situnderliv	op	imod	den	varme
finger.	Sarah	lod	igen	sin	finger	glide	ned	adog	denne	gang	fortsatte	hun
ind	i	Lines	våde	fisse.	Hun	fornemmede	hvorutroligt	vådt	og	varmt	der	var
derinde	 mens	 hendes	 tommelfinger	 søgte	 ogfandt	 Lines	 klitoris.	 Med
langsomme	 bevægelser	 begyndte	 hun	 at	 pressefingeren	 ind	 og	 ud	 af
Lines	 fisse	 mens	 hendes	 tommelfinger	 nulrede	 hendesklitoris.	 Line
begyndte	 at	 støde	 svagt	 igen	 med	 underlivet	 og	 Sarah	 angrebhendes
smukke	 bryster	 igen.	 Fandt	 hurtigt	 en	 stiv	 brystvorte	 der	 om	muligtvar
blevet	 endnu	 hårdere	 nu	 og	 lukkede	 læberne	 om	 den	 mens	 hun	 lod
sintunge	spille	hurtigt	hen	over	den	lille	hårde	knop.			

	
Line	var	 i	en	anden	verden.	En	verden	hvor	kun	 lysten	og	nydelsen

betødnoget.	Det	var	en	fuldstændig	anderledes	oplevelse	end	når	det	var
hendesegne	 hænder	 på	 hendes	 bryster	 eller	 hendes	 egne	 fingre	 i
hendes	fisse.	Oplevelsen	var	intens	og	hun	kunne	mærke	hvordan	lysten
udviklede	sigvildere	og	vildere	i	hendes	unge	krop.			

	



Sarahs	 blonde	 hår	 fladt	 ned	 over	 Lines	 mave	 mens	 hun	 lod	 sine
læber	 ogtunge	 kærtegne	 Lines	 små	 bryster.	 Hendes	 finger	 var	 dybt
begravet	 ivenindens	 våde	 fisse	 og	 hendes	 tommelfinger	 kærtegnede
krævende	 hendesklitoris.	 Hun	 bevægede	 fingeren	 i	 fissen	 i	 cirkler
samtidig	 med	 at	 hunkørte	 den	 ind	 og	 ud.	 Hun	 kunne	 høre	 Lines
åndedræt	ændre	 sig.	 Det	 blevhurtigere	 og	 bladet	med	 små	 klynk.	 Hun
fortsatte	 sine	 slik	 og	 kys	 påvenindens	 bryster	 og	 lod	 sine	 tænder	 glide
forsigtigt	 hen	 over	 en	 hårdbrystvorte.	 Hun	 arbejdede	 hurtigere	 med
fingeren	 i	 Lines	 fisse	 og	 trykkedelidt	 hårdere	 på	 hendes	 lille	 spændte
klitoris.	 "Aahhh	 jaahh"	kom	det	 fraLine	 "bliv	 ved".	Og	det	gjorde	Sarah.
Hun	 ønskede	 at	 hendes	 bedsteveninde	 skulle	 opleve	 den	 kraftigste
orgasme,	at	hun	skulle	mærke	den	bredesig	i	hele	hendes	smukke	krop.
Line	 bevægede	 rytmisk	 sit	 underliv	modvenindens	 fingre	 og	 krummede
ryggen.	 "Jaaah"	 stønnede	 hun	 "du	 får	 mig	 tilog	 komme....	 kommer	 nu
nuuuuuu...".	 Lines	 krop	 spændtes	 og	 var	 et	 øjeblikhelt	 stille	 før	 hun	 i
nogen	 kraftige	 trækninger	 fik	 sin	 første	 orgasmeunder	 en	 andens
berøringer.	Orgasmen	 kom	 i	 små	 skarpe	 hug	 som	 rystedehendes	 krop
tilsvarende.	Hun	trykkede	sig	hårdt	mod	Sarahs	fingre	forstraks	efter	og
falde	 lidt	 tilbage	 før	 hun	 igen	 pressede	 imod	 ind	 til	 huntil	 sidst	 gled
udmattet	ned	på	sengen.	Sarah	kikkede	op	på	Lines	ansigtsom	var	varmt
og	blussende.	Store	røde	områder	havde	formet	sig	på	hendeskinder	og
hun	trak	vejret	dybt.	Sarah	strakte	sig	op	og	kyssede	Lineskinder,	hendes
øjenlåg,	hendes	næse	og	hendes	pande	før	hun	lagde	sig	nedved	siden
af	hende	og	trykkede	sig	ind	til	hende.	Sarah	holdt	Line	tæt	indtil	sig	og
kyssede	 dovent	 hendes	 kinder	 mens	 orgasmen	 langsomt	 slap	 sit	 tagi
Lines	krop.			

	
Line	 åbnede	 langsomt	 øjnene	 og	 kikkede	 op	 i	 loftet.	 Hun	 drejede

sitansigt	over	mod	venindens	og	kikkede	ind	i	de	blå	øjne.	Et	smil	bredte
sigover	 hendes	 læber.	 "Fuck	 det	 var	 dejligt"	 sagde	 hun	 stille	 mens
hunsmilede	 til	 Sarah.	 "Ja	 ik'	 -	 det	 så	 det	 i	 hvert	 fald	 ud	 til"	 fniste
Sarah.Line	 blev	 lidt	 flov	 over	 at	 hun	 havde	 givet	 sig	 hen	 på	 den	måde
men	Sarahstrakte	sit	ansigt	 frem	og	kyssede	Line	 før	hun	viskede	 "Det
var	dejligt	ogvære	den	der	gav	dig	din	første	orgasme".			

	
De	 to	 unge	 piger	 lå	 tæt	 sammen	 mens	 søvnen	 langsomt

overmandede	 dem	 ogde	 faldt	 i	 en	 tilfredsstillet	 søvn,	 der	 indeholdt
drømme	om	kroppe,nydelse,	lyst	og	begær.

	



	



Kapitel	4	-	onaniens	mysterier

Morgensolen	 sende	 sine	 varme	 stråler	mod	 villaen	 og	mod	 de	 lyse
gardineri	Lines	værelse.	På	hendes	dobbeltseng	lå	hun	og	sov	sammen
med	 hendesbedste	 veninde	 Sarah	 og	 i	 det	 tiltagende	 lys	 lignede
situationen	et	 smuktmaleri.	Pigerne	 sov	 tæt	 op	af	 hinanden.	 Line	 lå	 på
siden	med	en	håndhvilende	på	Sarahs	 flade	mave	og	hendes	 røde	hår
dækkede	hendes	ansigt	ogdet	meste	af	venindens	skulder.	Sarah	 lå	på
ryggen	 og	 sov	 stadig	 mens	 Linelangsomt	 vågnede	 efter	 en	 kort	 lys
sommernat	 fyldt	med	drømme	der,	hvis	hunhavde	været	en	dreng,	ville
have	resulteret	i	en	massiv	morgenstivert.			

	
Ganske	 langsomt	 blev	 nattens	 drømme	 trængt	 i	 baggrunden	 og

erstattet	afbevidsthed	-	bevidsthed	om	hvad	der	var	sket	aftenen	før.	Line
kunne	mærkeat	hendes	mave	trak	sig	sammen	og	at	det	føltes	som	om
der	opstod	en	lillehård	kugle	i	den.	Tankerne	om	aftenens	begivenheder
fyldte	 hendes	hoved	oghun	 fik	 en	underlig	 fornemmelse	 i	 kroppen	 -	 en
uro.	Hun	tog	sig	sammen	ogbestemte	sig	til	at	det	der	var	sket	ikke	måtte
blive	 til	 et	 grimt	minde.Det	 havde	 været	 dejligt.	Hun	havde	nydt	 det	 og
hun	var	sikker	på	at	Sarahhavde	nydt	det	lige	så	meget.	Hun	vidste	ikke
rigtig	 om	 hun	 havde	 lyst	 tilat	 det	 nogensinde	 skulle	 ske	 igen,	men	 det
måtte	 ikke	 splitte	 deresvenskab.	 Det	 var	 det	 vigtigste.	 Hun	 strøg	 det
kraftige	røde	hår	væk	fraansigtet	og	kikkede	på	hendes	veninde	som	sov
stille	 ved	 siden	 af	 hende.	 Hun	 blev	 fyldt	 af	 kærlige	 følelser	 -	 ikke
seksuelle	 -	 for	hendes	veninde.Hun	kikkede	ned	af	Sarah,	 som	 lå	med
bar	overkrop.	Hun	studerede	venindensstørre	bryster	mens	de	hævede
og	sænkede	sig	i	takt	med	hendes	roligeåndedræt.	Hun	kunne	ikke	vente
længere	 og	 skubbede	 blidt	 til	 Sarah.	 Venindens	 øjne	 åbnede	 sig
langsomt	 samtidig	 med	 at	 hun	 strakte	 sin	 smukkekrop	 og	 gned	 sig	 i
øjnene.	"Godmorgen	min	ven"	sagde	Sarah	og	sendte	Lineet	stort	smil.			

	
Line	havde	sat	sig	op	og	lænede	sig	op	af	væggen	mens	hun	kikkede

på	sinveninde.	"Det	som	skete	i	aftes..."	begyndte	Line,	men	sætningen
blevaldrig	 fuldendt.	 Det	 var	 en	 underlig	 fornemmelse	 og	 det	 var	 svært
atsnakke	 om	 det.	 "Det	 skete"	 sagde	 Sarah	 "og	 jeg	 er	 ikke	 ked	 af	 det
skete	-det	var	dejligt.	Jeg	håber	du	har	det	på	samme	måde?"	Lettelsen
bredte	 sigi	 Lines	 krop.	 "Ja"	 sagde	 hun	 og	 lagde	 sig	 ned	 ved	 siden	 af
Sarah	og	gavhende	et	langt	varmt	knus	og	et	lille	kys	på	kinden.			



	
"Hvad	er	 klokken"	 spurgte	Sarah.	 "Kun	halv	 otte"	 svarede	Line	 "der

erikke	 nogen	 der	 er	 stået	 op	 endnu".	 "Jeg	 tisser	 snart	 i	 bukserne"
fnisteSarah.	De	 to	 veninder	 gik	 ud	 på	 badeværelset	 sammen	mens	 de
snakkede	ogpjattede.	Tilbage	på	værelset	sad	veninderne	og	snakkede
om	 løst	 og	 fastmens	de	begge	 tænkte	 tilbage	på	det	 der	 var	 sket.	Det
havde	 været	 enfantastisk	 oplevelse,	men	 det	 var	 alligevel	 så	 svært	 og
snakke	 om.	 Det	 varSarah	 der	 startede	 det	 de	 begge	 havde	 lyst	 til	 at
snakke	om.	"Jeg	fatteraltså	ikke	hvorfor	jeg	gjorde	det	i	aftes"	sagde	hun
"men	det	 skete	nærmestuden	at	 jeg	havde	 tænkt	 over	det".	 "Altså	hvis
jeg	 skal	 være	ærlig"fortalte	 Line	 "så	 har	 jeg	 faktisk	 tænkt	 på	 det	 før	 -
hvordan	det	villevære.	Jeg	tror	mest	det	er	fordi	jeg	har	tænkt	på	hvordan
det	ville	være	atmærke	en	andens	fingre	på	min	krop	-	altså	når	jeg...	ja
når	 jeg	 ..	 du	 vedonanerede"	 fortsatte	 hun	 stille	 mens	 hun	 kikkede	 lidt
forlegent	på	sineegne	 fødder.	 "Det	har	 jeg	 faktisk	også"	svarede	Sarah
"og	for	resten	synesjeg	det	er	noget	fis	at	det	skal	være	pinligt	det	med
og	onanere	eller	atsnakke	om	man	gør	det.	Det	er	jo	meget	naturligt	-	og
det	er	i	hvert	falddejligt"	fniste	hun.			

	
"Ja"	 grinte	 Line	 lettet	 "Jeg	 kan	 godt	 sige	 dig	 at	 det	 nærmest	 har

tagetoverhånd	 for	mig	det	 sidste	 stykke	 tid.	Der	 skal	 bare	 ingen	 ting	 til
førjeg	får	lyst	-	og	nærmest	synes	jeg	er	NØDT	til	at	gøre	det".	"Kender
detgodt"	 svarede	 Sarah	 og	 spurgte	 med	 et	 frækt	 smil	 "Hvad	 giver	 dig
lyst?".	"Alt	muligt	kan	 jeg	godt	sige	dig"	svarede	Line	"faktisk	 i	går	 ikke,
da...nej	 det	 er	 sku	 for	 pinligt".	 "Nej	 kom	 nu	 -	 fortæl"	 pressede	 Sarah.
"Okay,men	du	må	ikke	sige	det	til	nogen!	I	går	ikke	-	der	fik	jeg	sku	lyst
dajeg	 så	 Frederik	 i	 hans	 morgenkåbe	 som	 var	 lidt	 åben".	 "Neeeej"
smiledeSarah	 "Er	det	 rigtigt?	Din	egen	bror!!	Cool	 -	han	er	da	også	 ret
lækkerfaktisk!".	 "Ja	 ja"	 grinede	 Line	 "men	 det	 var	 ikke	 fordi	 jeg
tændtespecielt	 på	 ham	 vel	 -	 men	 bare	 fordi	 jeg	 kom	 til	 at	 tænke	 på
hvordan	hanspik	så	ud...".			

	
"Hvordan	 gør	 du	 egentlig?"	 spurgte	 Sarah.	 "Øhm,	 det	 er

megetforskelligt"	svarede	veninden	og	fik	lidt	mere	farve	i	kinderne.	"Har
dulyst	 nu?"	 spurgte	 Sarah.	 "Øhm	 ja	 lidt"	 svarede	 Line.	 En	 tanke	 sneg
sigind	 i	Sarahs	hoved.	Hun	 lagde	hovedet	 lidt	 på	skrå	og	kikkede	 ind	 i
Linesgrønne	 øjne	 "Skal	 vi	 vise	 hinanden	 hvordan	 vi	 gør?"	 nærmest
viskede	hun	tilsin	bedste	veninde,	mens	hun	lod	en	finger	glide	ned	langs
kanten	af	denmorgenkåbe	hun	havde	 lånt	af	Line.	Ned	mellem	hendes



bryster	og	videre	nedover	den	bløde	flade	mave.	Line	følte	lysten	brede
sig	i	kroppen	vedtanken	om	igen	at	se	Sarahs	smukke	nøgne	krop.	Hun
sagde	ikke	noget	menlænede	sig	langsomt	op	mod	væggen	bag	sengen
som	 hun	 sad	 på.	 Sarah	 fingerfortsatte	 sin	 vandring	 ned	 over	 hendes
mave	ind	til	den	rørte	ved	det	båndder	holdt	morgenkåben	sammen	om
hendes	krop.	Langsomt	trak	hun	knuden	opog	morgenkåben	åbnede	sig
så	Line	kunne	se	hendes	hvide	trusser.	Sarah	togmod	til	sig	og	tog	fat	i
kanten	af	trusserne	og	trak	dem	langsomt	ned	admens	hun	løftede	røven
fra	stolen	så	trusserne	kunne	glide	ned	over	derunde	bløde	baller	og	ned
af	 hendes	 lange	 ben.	 Line	 kikkede	 intenst	 ind	 iSarahs	 blå	 øjne	 men
kunne	ikke	lade	være	med	at	 lade	blikket	glide	ned	overSarahs	krop	og
studere	 hendes	 fisse	 der	 kom	 til	 syne	 efterhånden	 somtrusserne
forsvandt	ned	af	hendes	ben.	Sarah	lod	morgenkåben	glide	ud	tilsiderne
samtidig	med	at	hun	 lagde	det	ene	ben	op	på	armlænet	af	den	stolhun
sad	 i.	 Line	 kunne	 nu	 se	 hele	 hendes	 krop.	 Det	 var	 tydeligt	 at	 hun
nødsynet.	Langsomt	lod	Line	en	hånd	forsvinde	op	under	hendes	t-shirt
medretning	mod	hendes	brystvorter	der	var	blevet	spændte	og	hårde	ved
synet	 afSarahs	 nøgne	 krop.	 Sarah	 havde	 ladet	 sine	 hænder	 omslutte
hendes	 brysterog	 med	 tommelfingrene	 nulrede	 hun	 begge	 brystvorter
mens	 hun	 gled	 længerened	 i	 stolen	 og	 lod	 hovedet	 falde	 tilbage	 mod
ryglænet.	 Line	 løftede	 sint-shirt	 op	over	 hovedet.	Sarah	 stirrede	 intenst
på	 hendes	 bryster,	 der	 komtil	 syne	 under	 den.	 Hun	 syntes	 at	 de	 små
spidse	 bryster	 med	 de	 sart	 rødestrittende	 brystvorter	 var	 noget	 af	 det
smukkeste.	Hun	følte	en	enormtrang	til	at	lade	sine	læber	kærtegne	dem,
men	 lod	 i	 stedet	 sine	 fingreglide	 hårdere	 hen	 over	 hendes	 egne	 hårde
brystvorter.	Langsomt	kopieredeLine	Sarahs	kærtegn	af	hendes	bryster.
Hun	brugte	dog	i	stedetpegefingrene	til	at	glide	en	omgang	rundt	om	den
følsomme	knop	før	den	gledhen	over	den	og	så	rundt	igen.	Sarahs	mund
havde	 åbnet	 sig	 lidt	 samtidigmed	 at	 hendes	 ene	 hånd	 gled	 ned	 over
maven	og	gennem	de	krøllede	blonde	hårpå	hendes	venusbjerg.	Hendes
hånd	gled	videre	ned	og	dækkede	hele	hendefisse.	Hun	kørte	langsomt
hele	håndfladen	i	cirkler	over	hendes	fisse	menshendes	tunge	frækt	kom
frem	mellem	tænderne	og	slikkede	hendes	læber.	Linehavde	også	ladet
den	 ene	 hånd	 glide	 ned	 mellem	 hendes	 ben	 mens	 den	 andenstadig
kærtegnede	hendes	lille	spidse	bryst.	Hun	havde	trukket	de	hvidetrusser
til	 side	 og	 lod	 nu	 en	 finger	 glide	 ind	 mellem	 sine	 skamlæber	 hvorden
hurtigt	fandt	hendes	lille	hårde	klitoris.	Hun	lod	den	anden	håndglide	ned
og	 sprede	 skamlæberne,	 så	 hun	 havde	 bedre	 plads	 til	 at	 kærtegnesin
trængende	klitoris.	Sarah	kikkede	 fascineret	på	Lines	 fingre	derihærdigt



bearbejdede	hendes	fisse	mens	hun	langsomt	trykkede	en	finger	op	isin
egen	 fisse.	 Hun	 lod	 den	 langsomt	 glide	 helt	 op,	 mens	 hun	 med	 den
andenhånd	begyndte	at	nulre	hendes	følsomme	klit.	Hun	stønnede	svagt
ud	gennemden	åbne	mund.	Det	 tændte	hende	helt	utroligt	at	sidde	her
og	 se	 Line	 menshun	 kærtegnede	 sig	 selv.	 Samtidig	 var	 hun	 meget
bevidst	om	at	Linesintense	øjne	stirrede	på	hendes	 finger	der	kørte	 ind
og	ud	af	hendes	megetvåde	 fisse.	Det	var	en	dejlig	 fornemmelse	at	 se
det	sultne	blik	 i	Linesøjne	mens	hun	kikkede.	Det	var	både	på	en	måde
pinligt	 og	 alligevel	 totaltpirrende	 at	 blive	 betragtet	 mens	 hun	 nød	 sine
egne	kærtegn.	Hun	følte	atdet	virkelig	tændte	hende	at	blive	betragtet	af
Line	mens	hun	onanerede.	Langsomt	lod	hun	endnu	en	finger	forsvinde
op	 i	 sin	 fisse.	 Hun	 bevægedesit	 underliv	 i	 takt	 med	 de	 to	 fingre	 som
arbejde	 hurtigere	 og	 hurtigere	 ihendes	 fisse.	 "Uhmmf	 ahhhh"	 sukkede
Line	mens	hun	 trykkede	 lidt	hårderemed	de	 to	 fingre	der	gned	 frem	og
tilbage	over	hendes	spændte	klit.	Detvar	en	helt	anden	oplevelse	end	 i
aftes,	 hvor	 det	 havde	 været	Sarahs	 fingreder	 havde	 kærtegnet	 hendes
klitoris	-	men	alligevel	var	det	også	utroligdejligt	at	have	Sarahs	øjne	på
hendes	egne	fingre	mens	de	hårdere	oghårdere	gled	over	hendes	hårde
klit.	"Shiiiiit"	stønnede	Sarah	og	trykkedebrutalt	de	to	fingre	hårdt	op	i	sin
egen	 fisse	 mens	 en	 enkelt	 fingerkærtegnede	 hendes	 klit.	 Hendes
vejrtrækning	var	hurtig	nu.	Hun	kunnefornemme	en	voldsom	orgasme	på
vej.	Hun	bearbejde	sin	fisse	med	hårde	dybebevægelser	med	de	to	fingre
mens	 orgasmen	 kom	 nærmere	 og	 nærmere.	 Hunfornemmede	 hvordan
de	dejlige	følelser	centrerede	sig	om	hendes	mellemgulvog	længere	ned
mod	 fissen	 for	 hurtigt	 derefter	 at	 spredes	 i	 hele	 kroppen	 ien	 kraftfuld
orgasme	som	sendte	kraftige	rystelser	gennem	hele	hendes	krop."Ahhh
yesssss"	 stønnede	 Line	 og	 synet	 af	 at	 orgasmen	 overmandede
hendesveninde	 var	 nok	 til	 at	 skubbe	 hende	 selv	 ud	 over	 kanten.	 Hun
mærkedebølgerne	 af	 frydefulde	 fornemmelser	 rulle	 gennem	 hele
kroppen.	Muskler	derspændte	og	slappedes.	Begge	piger	lukkede	øjnene
et	øjeblik	for	at	nydeintensiteten	af	deres	orgasmer.	Da	Line	igen	åbnede
øjnene	blev	hun	mødtaf	Sarahs	blik	og	et	strålende	smil.	 Ingen	af	de	to
piger	sagde	noget	mensde	lå	og	kikkede	på	hinanden	og	langsomt	steg
ned	fra	orgasmens	højder.

	
	



Kapitel	5	-	Lines	første	gang	med	Jesper

Det	var	mørkt	 i	det	 lille	værelse	på	første	sal	 i	den	gamle	villa	i	enaf
forstæderne.	 Klokken	 var	 efterhånden	 han	 af	 fire	 om	 morgenen	 og
snartville	lyste	bryde	rigtigt	frem	på	den	ikke	helt	mørke	sommerhimmel.
Jespervar	16	år	og	enebarn.	Hans	forældre	sov	i	værelset	på	den	anden
side	afgangen,	men	Jesper	havde	 ikke	 lukket	et	øje	endnu.	Han	havde
nu	hellerikke	ligget	 i	sengen	så	længe,	for	den	havde	været	over	tre	da
han	endelighavde	stukket	nøglen	i	døren	og	var	listet	op	på	sit	værelse.
Jesper	 lå	påsin	seng	med	åbne	øjne	og	et	smil	mens	han	stirrede	ud	 i
mørket	og	tænktetilbage	på	den	dejlige	aften	og	nat...			

	
På	 en	 anden	 vej	 i	 et	 andet	 hus	 i	 den	 mørke	 forstad	 lå	 Line	 også

vågen	påsin	dobbeltseng.	Hun	var	nøgen.	Værelset	emmede	af	en	duft
af	 sex,	 menhun	 var	 alene	 på	 sengen.	 Line	 var	 14	 og	 hun	 var	 alene	 i
villaen.	Hendesstorebror	Frederik,	der	var	16,	var	stadig	i	byen	sammen
med	 en	 flok	 vennersom	 han	 var	 taget	 af	 sted	 med	 tre	 timer	 tidligere.
Frederik	 havde	 holdtfest	 i	 stuen	 fordi	 de	 var	 alene	 hjemme	 hele
weekenden.	Deres	mor	og	farvar	på	en	weekendtur	med	nogen	af	deres
venner.	Line	havde	fået	lov	til	atvære	med	til	festen	sammen	med	hendes
veninde	 Sarah.	 Jesper	 havde	 ogsåværet	 med	 til	 festen	 -	 Jesper	 -	 åh
Jesper...			

	
Sarah	 var	 kommet	 over	 til	 Line	 sidst	 på	 eftermiddagen	 og	 sammen

havde	depå	Lines	 værelse	 skiftet	 tøj	 et	 utal	 af	 gange	 før	 de	 var	 blevet
enige	omhvad	der	ville	have	den	største	effekt	på	de	mange	fyre	der	ville
være	 tilfesten.	 De	 havde	 lagt	 make-up	 mens	 de	 havde	 drukket	 nogen
Smirnoff	Ice	ogdanset	rundt	til	musikken	inde	på	værelset.	Da	gæsterne
begyndte	ogankomme	hen	på	aftenen	var	de	begge	 lidt	 fulde	men	 ikke
overdrevet.	Frederik	og	hans	venner	havde	siddet	i	stuen	og	drukket	tæt.
Masser	 af	 ølog	 sprut	 var	 kommet	 på	 bordet	 og	 forsvundet	 igen	 som
tomme	 flasker.	Somden	eneste	havde	 Jesper	 ikke	drukket	 så	 tæt.	Han
havde	på	et	 tidspunktsiddet	 i	sofaen	over	 for	den	stol	hvor	Line	sad	og
snakkede	 med	 Sarah	 dersad	 ved	 siden	 af	 på	 gulvet.	 På	 et	 tidspunkt
havde	Line	kikket	over	påJesper.	Han	sad	bare	helt	stille	og	smilede	 til
hende.	 Line	 smeltede	 påstedet.	 Hun	 havde	 været	 vild	 med	 Jesper	 i
måneder.	Hun	anede	ikke	hannogensinde	havde	bemærket	hende,	men
det	 havde	 han.	 Han	 havde	 hele	 aftenenfulgt	 hende	 med	 øjnene.	 Set



hendes	lækre	røv	når	hun	gik	gennem	stuen.	Bemærket	hendes	brysters
små	hurtige	bevægelser	da	hun	dansede	med	Sarah.Nydt	hendes	røde
hårs	bløde	bevægelser	ned	langs	det	smukke	ansigt.	Hanhavde	set	væk
når	 hendes	 øjne	 slap	 Sarahs	 og	 løb	 søgende	 rundt	 i	 stuen.	 Men	 ikke
længere.	 Nu	 sad	 han	 i	 sofaen	 og	 fastholdt	 hendes	 blik	 ind	 til
hanfornemmede	en	svag	rødmen	på	hendes	kinder	og	hun	så	væk.			

	
"Yes"	 tænkte	 han	 "hun	 er	 interesseret".	 Han	 rejste	 sig	 langsomt	 og

gikover	 mod	 Line.	 Hun	 løftede	 blikket	 og	 smilte	 forsigtigt	 til	 ham	 da
hanbøjede	 sig	 ned	mod	 hende.	 "Vil	 du	 danse"	 spurgte	 han	 lige	 ud	 og
Linenikkede	bare	mens	hun	smilte	 til	Sarah	og	 rejste	sig	 fra	stolen.	De
gikind	 i	 stuen	 ved	 siden	 af	 hvor	 anlægget	 stod	 og	 begyndte	 og	 danse
tilmusikken.	 Det	 ene	 nummer	 afløste	 det	 andet	 men	 de	 dansede	 bare
videre.	Måske	begge	bange	for	hvad	der	ville	ske	hvis	de	afbrød	dansen.
"Ej	 jegbliver	nødt	 til	at	have	noget	og	drikke	nu"	udbrød	Line	mellem	to
numre.	"Okay	 jeg	kunne	også	godt	 trænge	til	noget"	svarede	Jesper	og
vendte	 sig	 omog	 tog	 et	 skridt	 i	 retning	 af	 den	 anden	 stue.	 "Nej	 noget
koldt"	 sagde	 Lineog	 greb	 fat	 i	 hans	 hånd	 og	 trak	 ham	 i	 retning	 mod
køkkenet.			

	
Da	 de	 begge	 stod	 med	 en	 kold	 flaske	 i	 hånden	 i	 det	 halvmørke

køkkenlænede	 Line	 sig	 langsomt	 op	 af	 køkkenbordet.	 Ingen	 af	 dem
sagde	noget	menJesper	tog	et	skridt	frem	og	stillede	sin	flaske	på	bordet
ved	 siden	 afLine.	 Han	 kikkede	 ind	 i	 hendes	 smukke	 grønne	 øjne	 og
viskede	stille	"Du	erdejlig"	Deres	ansigter	nærmede	sig	hinanden	og	Line
lukkede	sine	øjneøjeblikket	før	hun	mærkede	hans	læber	mod	sine	egne.
En	varm	fornemmelsebredte	sig	i	hendes	mave	da	hans	tunge	gled	hen
over	 hendes	 læber	 og	 hunskilte	 dem	 let	 for	 at	 give	 ham	 adgang	 til
hendes	 mund.	 Line	 mærkedehvordan	 Jespers	 hænder	 gled	 ned	 over
hendes	ryg	mens	hun	lod	sin	tungeglide	undersøgende	ind	i	hans	mund.
Hun	mærkede	hans	bløde	 tunge	mod	sinegen	og	 lod	 tungen	glide	hen
over	hans	hårde	hvide	tænder.	Kyssetfortsatte	længe	i	det	mørke	køkken
mens	 de	 to	 stod	 tæt	 og	 lod	 fingre	 oghænder	 glide	 gennem	 hår	 og
længere	ned	og	mærke	den	andens	krop.	Jespershænder	 fortsatte	ned
af	 Lines	 ryg	 ind	 til	 det	 nøgne	 stykke	 over	 hendeslav-taljede	 bukser.
Hendes	hud	 føltes	varm	mod	hans	kølige	 fingre.	Hanlod	den	ene	hånd
glide	rund	om	hendes	krop	til	den	bare	mave	og	det	gøs	iLines	krop	ved
den	lette	berøring.			

	



Sarah	kiggede	på	de	to	skikkelser	gennem	den	åbne	dør.	Hun	smilte
dahun	 så	 de	 to	 kærtegne	 hinanden	 og	 lukkede	 forsigtigt	 døren	 og
vendtetilbage	 til	 stuen	 -	 hendes	 tanker	 fyldt	 med	 billeder	 af	 venindens
krop,	 somhun	havde	nydt	 på	 samme	måde	 som	Jesper	 nu	gjorde.	Det
var	ikke	jalousieller	følelser	i	den	retning	der	gik	gennem	hende.	Det	var
ægte	glæde	påLines	vegne.	I	stuen	var	de	andre	fyre	ved	at	gøre	sig	klar
til	 at	 gåvidere	 ned	 i	 byen.	De	 fleste	 af	 dem	 var	 ret	 stive.	 "Hvor	 fanden
erJesper"	 råbte	Frederik,	men	før	han	nåde	at	spekulere	mere	over	det
togSarah	hans	hånd	og	trak	ham	ud	af	døren	og	med	flokken	ned	mod
byen.			

	
Line	 og	 Jesper	 stod	 stadig	 i	 køkkenet	 og	 kyssede	hinanden	grådigt

dadøren	 blev	 lukket	 efter	 Sarah	 og	 Frederik	 og	 der	 blev	 stille	 i	 villaen.
Jespers	hænder	var	forsvundet	op	under	den	korte	sommer	top	og	havde
fundetLines	 bryster	 som	 han	 kærtegnede	 gennem	 den	 tynde	 og	 let
gennemsigtigelyserøde	 bh.	 Line	 kunne	 mærke	 hvordan	 varmen	 fra
hendes	 mave	 havde	 fordeltsig	 i	 hele	 hendes	 krop.	 Hun	 kunne	 mærke
hvordan	 en	 følelse	 af	 lyst	 spredtesig	 fra	 hendes	 nu	 meget	 hårde
brystvorter	 direkte	 ned	mellem	hendes	ben.	Det	 føltes	 bare	dejligt	 -	 og
rigtigt	og	det	var	i	det	øjeblik	hunbesluttede	at	nu	skulle	det	være.	Jesper
skulle	være	den	 første.	Det	varham	hun	havde	drømt	om	 i	måneder	og
endelig	havde	hun	mærket	hans	læber	modhendes	egne.			

	
Deres	 læber	 skiltes	 og	 Line	 smilte	 til	 Jesper	 mens	 hun	 langsomt

viskededet	enkle	ord	"Kom"	og	gik	ud	gennem	gangen	og	op	af	trappen
til	hendesværelse.	Jesper	gik	lige	bag	hende	og	mens	hun	ikke	kunne	se
ham	 prøvedehan	 febrilsk	 at	 skubbe	 hans	 stive	 pik	 op	 i	 en	 lidt	 mere
behagelig	stillingi	de	stramme	cowboybukser.	Han	havde	været	varm	på
Line	et	stykke	tid	nu.Han	havde	i	over	et	par	år	set	hendes	forvandling	fra
hans	 vens	 irriterendelillesøster	 til	 en	 lækker	 -	 og	 fræk	 vidste	 han	 nu	 -
babe.	 Han	 var	 vild	 medhendes	 lange	 røde	 hår.	 Syntes	 hun	 havde	 de
smukkeste	 klare	 grønne	 øjne.	 Hendes	 bryster	 var	 godt	 nok	 ikke	 store,
men	de	var	frække	syntes	han.	Ogden	røv!	Mens	hun	gik	her	foran	ham
gloede	han	ugenert	 på	hendes	 fasterunde	 røv	 som	bevægede	 sig	 blidt
fra	side	til	side	i	takt	med	hendes	skridtop	ad	trappen.			

	
Inde	 på	 værelset	 tog	 Line	 den	 t-shirt	 hun	 normalt	 sov	 i	 fra	 sengen

oglagde	 den	 over	 den	 lille	 sengelampe	 før	 hun	 tændte	 den.	 Et	 svagt
blødt	 lysspredte	sig	 i	værelset.	Hun	vendte	sig	om	og	Jesper	gik	hurtigt



hen	 tilhende	 og	 trak	 hende	 ind	 til	 sig.	 De	 kyssede	 igen	 og	 med	 det
samme	 mødtesderes	 tunger	 i	 et	 vådt	 varmt	 kys.	 Hans	 fingre	 tog	 fat	 i
hendes	top	og	hanbegyndte	langsomt	at	trække	den	op	ad.	Hun	lod	ham
gøre	 det	 og	 straktearmene	 op	 over	 hovedet	 så	 han	 kunne	 trække	 den
helt	af	hende	mens	hunkiggede	 lidt	genert	ned	 i	gulvet.	 "Jeg	har....	Jeg
har	 aldrig	 prøvet	 før"viskede	 hun	 forlegent.	 "Det	 gør	 da	 ikke	 noget"
svarede	Jesper	mens	hanfumlede	med	hendes	bh	på	ryggen	af	hende.
"Jeg	 har	 altså	 faktisk	 kunprøvet	 en	 gang	 før"	 sagde	 han	 helt	 tæt	 på
hendes	øre	da	det	endeliglykkedes	ham	at	få	bh'en	løs	omme	på	hendes
ryg.	Han	trak	langsomtstropperne	ned	over	hendes	arme	og	hun	lod	den
falde	 til	 gulvet.	 Hunkiggede	 op	 og	 ind	 i	 hans	 blå	 øjne.	 Han	 smilede	 til
hende	og	hun	kunnemærke	hvordan	hans	smil	gjorde	hende	mere	tryg.
Jesper	 lod	 sine	 hænderglide	 ned	 over	 hendes	 mave	 og	 begyndte	 og
knappe	 hendes	 bukser	 op	 før	 hantrak	 lynlåsen	 ned	 og	 langsomt
skubbede	bukserne	ned	over	hendes	 frække	røvog	ned	af	hendes	ben.
Line	trådte	ud	af	hendes	bukser	og	stod	 lidt	ogtøvede.	Hvad	skulle	hun
nu	gøre.	Skulle	hun	tage	hans	tøj	af?	Jesper	lodsine	øjne	glide	ned	over
Lines	 krop.	 Han	 kikkede	 på	 de	 små	 spidse	 bryster.Han	 kunne	 ane
hendes	 kønsbehåring	 gennem	 de	 tynde	 trusser.	 Det	 var	 ham	 derbrød
tavsheden	da	han	udbrød	"Hold	kæft	hvor	er	du	smuk	Line".	Et	susbredte
sig	i	Lines	hoved	ved	de	ord.	Hun	havde	været	nervøs	for	hvad	hanville
synes	 om	 hendes	 krop	 siden	 hun	 mærkede	 hans	 fingre	 gribe	 fat	 i
hendestop.	Nu	kiggede	hun	ham	direkte	ind	i	hans	øjne	og	lod	sig	glide
ind	ihans	varme	favntag.	Hun	pressede	sin	krop	mod	hans	og	før	deres
læbermødtes	hviskede	hun	"Tak".			

	
Jesper	kunne	mærke	hendes	små	spidse	brystvorter	mod	sit	bryst	og

straksforplantede	 fornemmelsen	 sig	 til	 hans	 pik	 som	 om	 muligt	 blev
endnu	hårderei	hans	bukser.	Nærmes	ufrivilligt	pressede	han	sit	underliv
mod	Lines.	Line	kunne	tydeligt	mærke	den	stive	pik	i	Jespers	bukser	da
han	pressededen	mod	hendes	næsten	nøgne	krop.			

	
Line	 bestemte	 sig	 og	 tog	 beslutsomt	 fat	 i	 hans	 t-shirt	 og	 begyndte

attrække	 i	 den.	 Jesper	 lod	 hende	 gladelig	 trække	 den	 op	 over	 hans
hoved	menshan	 selv	 samtidig	 knappede	 sine	bukser	 op.	 Line	 fniste	 og
skubbede	hanshænder	væk	og	overtog	selv.	Hun	følte	sig	overmandet	af
en	ny	selvtillidog	 trak	bukserne	ned	af	hans	ben	hvor	de	 til	sidst	 røg	af
sammen	med	hansstrømper.	Hendes	øjne	faldt	på	den	tydelige	bule	i	de
sorte	boksershorts.Hun	syntes	den	så	stor	ud	og	et	 strejf	af	panik	gled



over	hendes	ansigt	førhun	igen	tog	sig	sammen	og	tog	fat	i	elastikken	og
langsomt	trak	ned	 iboksershortsene.	Da	de	slap	deres	tag	 i	Jespers	pik
sprang	 den	 nærmestfrem	mod	 hende	 og	 stod	 så	 stiv	 og	 hård	 lige	 ud	 i
luften	 foran	 hendes	 øjne.Hun	 stirrede	 nærmest	 på	 den	 med	 let	 åben
mund.	Det	var	 først	da	Jesper	 toghendes	hånd	at	hun	 løsrev	blikket	 fra
den	og	lod	sig	trække	med	over	påsengen.			

	
De	lagde	sig	ned	ved	over	for	hinanden	og	igen	mødtes	deres	læber.

Jespers	 hånd	 var	 hurtigt	 tilbage	 på	 hendes	 bryster	 og	 han
kærtegnedeforsigtigt	 hendes	 brystvorter	 som	 igen	 blev	 hårde	 og	 stive
som	små	stykkerviskelæder	for	enden	af	en	blyant.	Han	bøjede	sig	ned
og	 lod	sine	 læberomslutte	den	hårde	 lille	knop	og	sugede	den	 ind	 i	 sin
varme	mund.	Line	 lodsine	hænder	glide	gennem	hans	mørke	hår	mens
hun	 lukkede	øjnene	og	nød	denvarme	fornemmelse	af	hans	 tunge	mod
hendes	 brystvorte.	 Hun	 kunne	 mærkehvordan	 safterne	 udvikledes	 i
hendes	 fisse	 mens	 Jesper	 bed	 blidt	 ibrystvorten.	 Jespers	 hånd	 gled
langsomt	ned	over	hendes	mave	og	videre	nedover	hendes	små	trusser.
Hun	kunne	mærke	hvordan	hans	fingre	pressede	påstoffet	mod	hendes
fisse.	Forsigtigt,	prøvende	lod	hun	en	hånd	glide	nedaf	hans	krop	ind	til
hun	mærkede	hans	kønshår	mod	hendes	fingerspidser.	Hun	tog	mod	til
sig	 og	 tog	 forsigtigt	 fat	 om	 hans	 pik.	 Den	 var	 varm.	 Varmere	 end	 hun
havde	troet.	Den	var	også	hård	men	på	samme	tid	på	enmærkelig	måde
også	 blød	 uden	 på	 det	 hårde.	 Hendes	 hånd	 på	 hans	 pik	 fik	 hamtil	 at
trykke	 fastere	 mod	 hendes	 trusser	 og	 han	 kunne	 mærke
fugtighedengennem	det	tynde	stof.	Det	gibbede	i	hans	pik	og	Line	smilte
svagt	da	hunkunne	mærke	hvordan	det	rykkede	i	den.			

	
Line	 slap	 sit	 tag	 i	 Jespers	 pik	 og	 et	 nærmest	 skuffet	 støn	 undslap

hanslæber.	Hun	lagde	sig	hurtigt	om	på	ryggen,	skubbede	røven	op	og	fri
afsengen	og	trak	hendes	trusser	af	før	hun	igen	vendte	sig	mod	Jesper.
Hurtigt	var	hendes	hånd	 tilbage	omkring	hans	stive	pik.	Jesper	kiggede
påLines	ansigt	mens	han	åbnede	munden	en	smule	og	stønnede	svagt
da	 Line	 trakforhuden	 tilbage	 og	 blottede	 hans	 pikhoved.	 Hun	 kørte
tommelfingeren	 henover	 hovedet	 og	 spredte	 den	 klistrede	 fugtighed.
Jesper	 lod	 langsomt	 sinefingre	 glide	 gennem	 Lines	 røde	 kønshår	 og
tilbage	til	hendes	varme	fisse.Han	lod	en	finger	glide	ind	mellem	hendes
skamlæber.	Der	var	varmt	 -	 varmtog	vådt,	da	hans	 finger	gled	 længere
ned	mellem	hendes	skamlæber.	 "Åhshit"	 tænkte	Line	da	hun	mærkede
hans	insisterende	finger	glide	langsomt	opi	hendes	varme	fisse.	"Mmmm"



stønnede	hun	svagt.	Jesper	lod	sin	fingerglide	længere	op	og	lidt	rundt	i
Lines	 våde	 indre	 mens	 han	 var	 megetopmærksom	 på	 de	 langsomme
bevægelser	 af	 Lines	 hånd	 op	 og	 ned	 af	 hans	 pik.De	 lå	 sådan	 længe.
Lines	hånd	der	langsomt	kærtegnede	Jespers	stive	pik	ogJespers	finger
der	 kørte	 i	 langsomme	 bevægelser	 ud	 og	 ind	 af	 hendes	 varmeog	 nu
meget	 våde	 fisse.	 Ind	 imellem	 lod	 jesper	 fingeren	 glide	 helt	 ud
ogkærtegnede	hendes	lille	men	meget	hårde	klitoris.			

	
"Har	 du	 noget...."	 spurgte	 Line	 stille.	 "Mmmm	 ja"	 lød	 det	 fra

Jesper"men	 vi	 behøver	 ikke	 i	 aften	 hvis	 du	 ikke	 vil?".	 "Jeg	 vil	 gerne"
svaredeLine	og	kiggede	direkte	 ind	 i	Jespers	blå	øjne	"Jeg	vil	så	gerne
med	dig".Jesper	 rakte	ud	over	sengekanten	og	 fik	 fat	 i	hans	bukser	og
fandt	denlille	firkantede	foliepakke	frem.	Han	fik	kondomet	ud	af	pakken
ogplacerede	 det	 på	 spidsten	 af	 hans	 stive	 pik.	 Line	 kiggede
interesseretmens	han	langsomt	rullede	den	ned	over	pikken.	Hun	var	på
samme	 tid	 vildtnervøs	 og	 totalt	 spændt	 på	 hvordan	 det	 ville	 føles	 for
første	gang	at	mærkeen	hård,	varm	og	stiv	pik	i	hendes	fisse.	Tvivlen	fløj
igen	 gennem	 hendeshoved.	 Hun	 kærtegnede	 hans	 bryst	 med	 bløde
fingerspidser	mens	han	 fikkondomet	det	 sidste	stykke	ned	over	pikken.
Hun	 lod	 hånden	 glide	 ned	 forat	 mærke	 hvordan	 pikken	 føltes	 gennem
kondomet.	Det	var	en	anderledesfornemmelse	end	før.	Hun	lod	fingrene
glide	ned	af	hele	pikkens	længde	ogmærkede	prøvende	på	hans	nosser.
"Er	du	sikker?"	spurgte	Jesper	en	sidstegang	mens	han	 lod	sine	 fingre
løbe	gennem	hendes	lange	røde	hår.	"Ja!"	vardet	eneste	ord	der	lød	i	det
dunkle	værelse.			

	
Line	lagde	sig	om	på	ryggen	og	Jesper	kravlede	ned	mellem	hendes

spredteben.	Han	kiggede	ned	af	hendes	krop	og	nød	synet.	Han	greb	fat
omkringhans	 pik	 og	 lod	 den	 glide	 hen	 over	 hendes	 skamlæber.	 Line
stønnede	 svagtda	 pikhovedet	 gled	 hen	 over	 hendes	 spændte	 klitoris.
Jesper	 fandt	 hulletog	 pressede	 en	 smule	 frem	 med	 underlivet	 så
pikhovedet	blev	presset	 fremmod	hendes	 jomfruelige	varme	 indre.	Line
lukkede	 øjnene	 og	 koncentreredesig	 om	 den	 nye	 fornemmelse	 da
Jespers	pik	begyndte	sin	vandring	 ind	 ihende.	Hun	 fik	en	 trækning	ved
det	 ene	 øje,	 da	 pikhovedet	 forsvandt	 ind	 ihende.	 Jesper	 havde	 lyst	 til
bare	 at	 presse	 sig	 ind	 for	 fuld	 kraft.	 Hankunne	 mærke	 hvordan
liderligheden	påvirkede	hele	hans	krop,	men	han	holdtlidt	 igen	og	 lagde
sit	hoved	ned	til	Lines	øre.	Han	kyssede	hendes	øreflipog	viskede	"Er	du
klar?".	"Ja,	det	er	sku	dejligt	det	her"	svarede	Line	ogdet	fik	Jesper	til	at



presse	pikken	længere	op	i	hendes	varme	fisse.	"Jaaa"	stønnede	han	da
pikken	forsvandt	helt	op	i	hende	og	hans	skamben	låtungt	mod	hendes.
"Uhhh"	kom	det	fra	Line	da	pikken	gled	helt	op	i	hende.Det	var	en	dejlig
følelse	af	at	være	fyldt	ud	der	fik	hende	til	at	stønnehenført	"Mmmm	du	er
dejlig,	bli'	ved".	Jesper	begyndte	at	 trække	pikkenlangsomt	ud	af	hende
før	 han	 igen	 pressede	 den	 op	 i	 varmen.	 Hun	 var	 stram.Det	 føltes
nærmest	som	om	hun	holdt	hans	pik	 i	et	stramt	greb	med	hendesfisse.
Men	 hun	 var	 så	 våd	 at	 pikken	 alligevel	 kunne	 glide	 ubesværet	 fremog
tilbage	i	hendes	dejlige	fisse.	Jesper	satte	farten	lidt	op	og	kunnemærke
hvordan	 Line	 fandt	 ind	 i	 en	 rytme	 og	 stødte	 lidt	 igen	 hver	 gang
hanpressede	sin	stive	pik	i	bund.	"Fuck	jaaaa"	stønnede	han	og	kyssede
hendegrådigt.	 Han	 bed	 i	 hendes	 læbe	 og	 holdt	 en	 fast	 hurtig	 rytme
medunderlivet.			

	
Line	 stønnede	med	munden	 let	 åben	 da	 hun	mærkede	 hans	 læber

mod	 hendesegne.	 Hun	 kyssede	 intenst	 tilbage	 da	 hun	 mærkede	 hans
tunge	mod	sin	egen.Hun	stønnede	ind	i	hans	varme	mund.	Hun	lod	sine
hænder	glide	omkring	hamog	holdt	fast	i	ham	mens	de	kyssede.	"Uhhhh
det	er	godt"	viskede	hun	daderes	læber	skiltes.	Og	det	var	virkelig	godt.
Hun	havde	glemt	alt	omnervøsitet	og	tvivl	og	gav	sig	nu	fuldstændig	hen
til	den	følelse	af	lystder	havde	et	fast	tag	i	hendes	unge	krop.	Hun	kunne
fornemme	hvordan	hanspik	pirrede	nerverne	i	hendes	fisse.	Hun	nød	den
følelse	det	gav.	Hunfornemmede	hvordan	hans	skamben	pressede	mod
hendes	klitoris	hver	gang	hantrykkede	pikken	helt	i	bund	og	det	sendte	et
nærmest	elektrisk	stød	gennemhendes	krop.			

	
Pludselig	 satte	 Jesper	 farten	 endnu	 mere	 op.	 Han	 kunne	 mærke

hvordanudløsningen	var	på	vej.L	Han	ville	gerne	have	stoppet	 lidt	for	at
forlængenydelsen,	 men	 han	 kunne	 ikke	 stå	 imod	 længselen	 efter
orgasmen	 og	 sattederfor	 i	 stedet	 farten	 yderligere	 op.	 Hans	 pik	 gled
hurtigt	ind	og	ud	afhendes	fisse	mens	han	mærkede	orgasmen	begynde
langt	væk	for	hurtigt	atsamles	i	hans	underliv	før	følelserne	igen	spredtes
i	hele	hans	krop.	Hantrykkede	pikken	helt	 i	bund	og	mærkede	 i	samme
øjeblik	det	første	langeforløsende	sprøjt.	"Jaaaa,	hngggg"	"Århhh".	Sprøjt
efter	 sprøjt	 strøggennem	 hans	 stive	 pik	 og	 ud	 i	 kondomet	 mens	 han
pressede	pikken	langt	op	iLines	varme	fisse	i	nogen	lange	seje	stød.			

	
Line	nød	 følelserne	 i	hendes	egen	krop	og	også	de	 intense	 følelser

huntydeligt	kunne	se	i	Jespers	ansigt	og	mærke	på	hans	spændte	krop.



Okayorgasme	 var	 det	 ikke	 ligefrem	 blevet	 til	 for	 hende,	 men	 det	 var
dejligt	ogfølelserne	havde	været	intense	var	hendes	tanker	mens	Jesper
faldt	 sammenoven	på	 hende	og	 trak	 vejret	 heftigt	 ved	 siden	 af	 hendes
øre.	 Da	 han	 fiklidt	 mere	 styr	 over	 sin	 vejrtrækning	 viskede	 han	 "Jeg
kunne	 ikke	 la'	 vær'	 -undskyld".	 "Det	 gør	 ikke	 noget,	 det	 var	 dejligt"
viskede	line	tilbage	menshun	kærtegnede	hans	ryg.	Jesper	kunne	mærke
sin	pik	skrumpe	ind	i	hendesfisse.	Han	fik	en	hånd	ned	og	holdt	fast	på
kondomet	 mens	 han	 trak	 sig	 udaf	 hende	 og	 gled	 ned	 ved	 siden	 af
hendes	krop.			

	
Han	 fik	 kondomet	 af	 og	 begyndte	 at	 kysse	 Lines	 ansigt.	 "Du	 er

dejlig"viskede	han	mens	hans	han	kyssede	hendes	kinder	og	øjne.	"Det
er	du	også"svarede	Line

	
	



Kapitel	6	-	Sarahs	første	gang	-	fejltagelsen!

Der	 er	 gået	 et	 par	 måneder	 siden	 Sarah	 for	 første	 gang	 oplevede
enorgasme	 spredes	 i	 hendes	 unge	 krop	 som	 resultatet	 af	 en	 andens
berøringer.Den	hede	aften	og	morgen	med	hendes	bedste	veninde	Line
havde	 fået	 den	 14årige	 pige	 til	 at	 føle	 sig	 mere	 afslappet	 forhold	 til
hendes	 seksualitet,hendes	 krop	 og	 hendes	 følelser.	Hun	 var	 ikke	mere
flov	 over	 eller	 skræmtaf	 de	 hormoner,	 der	 ustandseligt	 satte	 gang	 i
hendes	 seksualdrift.	 Sidenden	 aften	 havde	 billeder	 af	 venindens	 krop
fyldt	 hendes	 hoved	hver	 gang	hunvar	 blevet	 tændt	 af	 lysten	 til	 seksuel
tilfredsstillelse.	I	hendes	fantasihavde	det	været	Lines	hænder	der	havde
kærtegnet	 hendes	 runde	 blødebryster,	 pirret	 de	 hårde	 brystvorter	 og
begravet	 sig	 dybt	 i	 hendes	 varmefisse	 hver	 gang	 hun	 havde	 onaneret.
Og	 det	 havde	 hun	 gjort	 en	 del	 sidenden	 aften!	 Altså	 hvis	 ikke	 lige
tankerne	om	Mikkel,	hendes	x	kæreste	somhun	havde	slået	op	med	for
to	 uger	 siden,	 havde	 blandet	 sig	 i	 fantasierne.Hun	 var	 efterhånden
kommet	 lidt	mere	oven	på	efter	den	forfærdeligeerkendelse	af	at	Mikkel
var	hende	utro	til	fester	hvor	hun	ikke	havde	væretmed.	Line	havde	været
en	stor	hjælp	for	hende	i	de	sidste	par	uger.			

	
Det	 var	 fredag	 eftermiddag	 i	 begyndelsen	 af	 sommeren.	 Senere

skulle	 hunmødes	med	 Line	 og	 sammen	 skulle	 de	 til	 afslutningsfesten	 i
den	 lokaleungdomsskole.	 Det	 skulle	 nok	 blive	 fedt.	 Sarah	 havde	 lige
været	i	bad	ogsad	nu	på	sit	værelse	og	børstede	det	lange	lyse	hår	foran
spejlet.	Hunkunne	høre	tunge	rytmer	fra	hendes	storebrors	værelse	som
stødte	 op	 tilhendes.	 Hendes	 storebror	 Mathias	 var	 lige	 blevet	 17	 år.
Musikken	varegentlig	ret	god	syntes	hun,	men	hun	vidste	ikke	hvem	det
var	 der	 spillede.Hun	 tog	 en	morgenkåbe	 over	 sin	 krop,	 der	 var	 nøgen
bortset	fra	den	hvideg-streng,	som	sad	tæt	ind	til	de	lyse	hår	over	hendes
fisse	 før	denforsvandt	 ind	mellem	de	 runde	 faste	baller.	Hun	gik	hen	af
gangen	 modMathias	 værelse	 for	 at	 spørge	 hvem	 det	 var	 der	 spillede.
Hun	 tog	 i	 døren,men	 den	 var	 låst.	 "Nå	 nå"	 tænkte	 hun	 og	 en	 gnist	 af
nysgerrighed	ogspænding	 tændtes	dybt	 i	 hende.	Musikken	 var	 tung	og
høj.	 Hun	 lod	 sigglide	 ned	 i	 knæene	 ind	 til	 hendes	 øjne	 var	 ud	 for
nøglehullet.	Lænede	siglangsomt	frem	i	bevidstheden	om	at	det	kun	var
hende	 selv	 og	 hendes	 brorder	 var	 hjemme.	 Lyset	 fra	 nøglehullet	 var
tydeligt	 i	den	mørkere	gang.	Daspidsen	af	hendes	næse	berørte	døren
havde	 hun	 udsigt	 til	 det	 meste	 af	 hansværelse.	 Han	 lå	 på	 sengen	 og



læste	i	et	blad	mens	musikken	fyldte	rummet.Hun	kikkede	lidt	på	scenen.
Hun	kunne	se	at	det	bevægede	sig	under	dettæppe	han	havde	over	sig.
Det	måtte	være	nede	omkring	hans	pik	der	varbevægelse	nåde	hun	frem
til.	"Mon	han	ligger	og	onanerer"	tænkte	hun	ogkunne	ikke	løsrive	sig	fra
synet.	 Ikke	 fordi	 hun	havde	nogen	 ide	om	atlave	noget	 som	helst	med
ham,	han	var	jo	hendes	bror,	men	chancen	for	at	seen	rigtig	pik	i	levende
live	eller	måske	endda	hvordan	en	dreng	onanererkunne	hun	ikke	slippe.
Mathias	vendte	en	side	i	bladet,	og	hun	kunne	nu	sedet	var	noget	porno.
Samtidig	slog	han	tæppet	 til	side.	Sarah	gispedesvagt	og	hendes	mund
stod	 lidt	åben	mens	hun	betragtede	sin	bror	 intenstgennem	nøglehullet.
Han	 lå	på	 ryggen.	Han	havde	smidt	bukserne	ogunderbukserne	og	var
kun	 iklædt	 en	 t-shirt.	 Men	 det	 var	 hans	 pik	 derslugte	 al	 Sarahs
opmærksomhed.	Den	var	stiv	og	pegede	op	ad.	Hun	stirredeintenst	mens
hans	hånd	 langsomt	gled	ned	over	hans	mave	med	retning	modpikken.
Hun	kikkede	vurderende	på	den.	"Mon	det	er	en	normal	størrelse"tænkte
hun.	Den	så	stor	ud	syntes	hun	-	omkring	15	centimeter	 langvurderede
hun	 mens	 hans	 fingre	 lukkede	 sig	 om	 den.	 Han	 begyndte	 at
trækkeforhuden	langsomt	tilbage	og	blottede	det	blåligt	røde	hoved.	Hun
kunnemærke	 hvordan	 en	 varme	 tændtes	 dybt	 i	 hendes	 fisse	 da	 han
begyndte	 og	 gnideop	 og	 ned	 af	 pikken.	 Han	 lod	 bladet	 falde	 ned	 på
sengen	mens	han	øgedetempoet.	Hans	hånd	gled	hurtigt	op	og	ned	af
den	 stive	 pik	 mens	 han	 lå	 medlukkede	 øjne,	 uvidende	 om	 at	 hans
lillesøster	 betragtede	 hans	 ihærdigepik-spilleri.	 Sarah	 åndede	 tungt	 og
lod	en	hånd	forsvinde	ind	undermorgenkåben	hvor	den	fandt	en	stenhård
brystvorte	 som	 hun	 kærtegnedehurtigt	 og	 hårdt	mens	 hendes	 øjne	 var
klistret	 til	 synet	 gennemnøglehullet.	 Mathias	 kørte	 nu	 hånden	 i	 hårde,
faste	 og	 hurtige	 bevægelserop	 og	 ned	 af	 længden	 af	 hans	 pik.	 Sarah
kunne	 ikke	 høre	 om	 han	 sagde	 nogetda	 han	 kort	 efter	 kom	 og	 lange
stråler	af	hvid	sperm	sprøjtede	ud	af	pikkenog	landede	på	hans	mave	og
bryst	 -	 ja	helt	op	 til	 hagen	nåde	de	 førstekraftige	sprøjt.	Sarah	væltede
bag	over	og	satte	sig	på	 røven	 før	hunfebrilsk	 fik	sig	 rejst	og	smuttede
tilbage	ind	på	hendes	værelse.			

	
"Shiiiit"	 sagde	 hun	 højt	 ud	 i	 rummet	 mens	 hun	 fniste.	 "Hvor

vildt"tænkte	 hun	 "jeg	 er	 NØDT	 til	 at	 sende	 en	 SMS	 til	 Line".	 Hun
fangedetelefonen	 på	 bordet	 og	 trykkede	 hurtigt	 og	 behændigt	 på
tasterne:	Du	tror	DR	løgn.	Jeg	har	lige	set	D	vildeste.	Glæææææd	dig	til
at	høre	det	 iaften!!!.	Hun	sendte	SMS'en	af	 sted	og	svaret	 kom	hurtigt:
HVAD????.	 Iaften!!	 skrev	 hun	 tilbage	 og	 grinte	 af	 venindens



utålmodighed.			
	
Til	 festen	 var	 Sarahs	 historie	 det	 helt	 store	 samtale	 emne	 mellem

hendeog	Line.	Line	ville	vide	 i	alle	detaljer	hvordan	hans	pik	havde	set
ud,hvor	stor	den	var,	hvordan	han	gjorde	da	han	onanerede	og	så	videre.
Linetænkte	 på	 hvordan	 det	 havde	 været	 at	 holde	 den	 eneste	 pik	 hun
nogensindehavde	 rørt	 for	 kun	en	uge	 siden.	Til	 festen	 sidste	weekend,
hvor	hun	 førførste	gang	var	gået	hele	vejen	med	en	 fyr.	Jesper!	Jesper
var	ikke	medtil	festen,	hvilket	Line	var	ked	af.	Hun	havde	håbet	hun	ville
fåmuligheden	 for	 at	 flirte	 lidt	 med	 ham,	 spille	 op	 til	 ham	 mens	 de
dansedetæt.	Hun	 var	 tændt	 på	 tanken	 om	at	 se	 ham,	 nøgen,	 på	 hans
seng	mens	hun	 lålige	så	nøgen	ved	siden	af	ham	og	kærtegnede	hans
lækre	krop.	Hun	havdelyst	 til	 igen	at	opleve	alle	de	dejlige	 følelser	hun
havde	oplevet	 forførste	gang	 for	en	uge	siden.	 (Læs	hele	den	historie	 i
"Lines	førstegang")			

	
Ungdomsskolefesten	 sluttede	 kl	 et.	 Sarah	 og	 Line	 var	 dog	 langt	 fra

klartil	at	tage	hjem.	De	havde	i	smug	pimpet	nogen	Smirnoff	Ice	de	havde
gemti	hækken	uden	for	skolen	i	løbet	af	aftenen	og	var	efterhånden	små
stivebegge	 to.	 Til	 sidst	 havde	 de	 danset	 tæt	 på	 det	 mørke	 dansegulv
uden	tankefor	hvem	der	så	det	og	hvad	de	tænkte.			

	
"Skal	vi	ikke	tage	ned	i	byen"	spurgte	Line.	"Jooo"	svarede	veninden

ogsammen	begav	de	sig	ned	i	centrum	af	den	lille	forstadsby.	De	gik	ind
afdøren	på	det	eneste	diskotek	 i	byen	og	 fik	begge	 to	 lov	 til	 at	 komme
ind.Alder	 var	 ikke	 noget	 de	 vurderede	 så	 nøje	 på	 diskoteket	 -	 de	 var
tilfredsebare	der	var	udsigt	 til	 omsætning	 i	 kassen.	Det	var	 første	gang
venindernevar	inde	på	diskoteket	og	der	var	ikke	mange	de	kendte	-	de
vidste	 da	 godthvem	 de	 fleste	 var	 men	 det	 var	 ikke	 ligefrem	 deres
venner.			

	
Senere	 på	 natten	 var	 Line	 gået	 hjem	 og	 Sarah	 var	 alene	 tilbage

pådiskoteket.	 Hun	 sad	 i	 en	 blød	 rød	 plyssofa	 og	 hun	 kunne	 tydeligt
mærkealkoholen	 i	 kroppen.	 En	 fyr	 kom	over	mod	 hende	 i	 sofaen.	Hun
kendte	hamikke	særligt	godt,	men	mente	han	var	ret	gammel	-	mindst	17-
18	år	 tænktehun,	da	han	satte	overfor	hende	og	sendte	hende	et	bredt
smil.	 "Skal	 sådanen	 lækker	 tøz	 ikke	 ud	 og	 danse"	 spurgte	 han	 og
smilede	 endnu	 bredere.	 "Hvorfor	 ikke"	 tænkte	 Sarah	 og	 rejste	 sig	 lidt
usikkert	på	benene	og	fulgteefter	ham	ud	på	det	lille	dansegulv.	Der	stod



vel	omkring	10	andre	par	somdansede	tæt	til	den	langsomme	musik	der
var	blevet	den	dominerende	hersidst	på	natten.			

	
Fyren	 fortalte	 han	 hed	 Peter	 og	 trak	 Sarah	 tæt	 ind	 til	 sin	 krop

ogbegyndte	at	bevæge	sig	langsomt	rundt	på	gulvet.	Sarah	vidste	at	han
havdery	 for	at	være	en	rigtig	score-karl,	der	havde	været	sammen	med
mangepiger.	Sarah	lagde	hovedet	mod	hans	bryst	lige	under	hagen.	Han
duftedegodt	synes	hun.	Hun	kunne	mærke	hans	hænder	bevæge	sig	ned
over	hendes	rygmed	kurs	mod	hendes	røv.	Hans	ene	hånd	 lukkede	sig
om	en	balle	og	nærmestæltede	den	blidt.	I	hendes	tanker,	der	var	stærkt
påvirket	 af	 sprutten,blandede	 hun	 erindringerne	 om	 Mikkels	 hånd	 på
hendes	røv	sammen	med	Peters.Sarah	kunne	mærke	varmen	brede	sig	i
hendes	 berusede	 krop,	 da	 hans	 andenhånd	 fandt	 hendes	 anden	 balle.
Hun	trykkede	sig	ind	til	ham.	Selv	om	hunegentlig	ikke	kendte	ham	følte
hun	sig	fristet	til	gå	videre.	Hun	nød	hanskærtegn	af	hendes	faste	baller.
Hun	kunne	mærke	at	han	pressede	situnderliv	mod	hendes	mave	og	nu
kunne	 hun	 også	 tydeligt	mærke	 en	 stiv	 pik	 ihans	 bukser	 der	 pressede
mod	hende.			

	
Hun	mærkede	hans	ene	hånd	glide	fra	hendes	balle	og	op	af	hendes

ryg.	 Den	 forsvandt	 ind	 under	 hendes	 korte	 top	 og	 kærtegnede	 hendes
bløde	hud.	Den	fortsatte	op	af	hendes	side	og	strejfede	hende	bryst	uden
på	 den	 hvidebh.	 Berøringen	 sendte	 en	 sitren	 gennem	 hendes	 krop	 og
hun	fik	lyst	tilmere.	Lyst	til	at	mærke	hvordan	det	var	at	"gøre	det	rigtigt"
Hvis	 ikkehun	 havde	 være	 så	 fuld	 som	 hun	 var	 ville	 den	 følelse	 aldrig
have	fået	lovat	styre	hende.	Men	hun	var	fuld.			

	
Hun	mærkede	en	 finger	glide	over	hendes	brystvorte	uden	på	bh'en

og	enhånd	lukke	sig	om	hendes	runde	bryst.	Hun	fornemmede	hvordan
liderlighedenbredte	sig	 i	hendes	krop.	Hun	trykkede	sig	tættere	ind	mod
Peter	 ogskubbede	 sit	 underliv	 frem	 for	 at	 mærke	 hans	 stive	 pik
tydeligere.			

	
Peter	 trak	 hende	 med	 hen	 over	 dansegulvet	 og	 videre	 ud	 mellem

sofaerneog	ud	på	gangen	før	de	drejede	ind	på	toilettet.	Han	trak	hende
med	 ind	 ien	 bås	 og	 lukkede	 døren	 bag	 dem.	 Han	 pressede	 hende	 op
mod	væggen	ogkyssede	hende	grådigt.	Pressede	sin	 tunge	 ind	mellem
hendes	læber.	Hunkunne	mærke	lysten	i	kroppen	selv	om	det	her	var	så
langt	 fra	hendes	drømom	første	gang	som	noget	kunne	være.	Men	den



rå	 lyst	 bestemte	 denne	 nat.Peter	 løftede	 hendes	 top	 og	 løsnede
behændigt	 bh'en	 og	 løftede	 også	 den	 opså	 hendes	 bryster	med	 hårde
brystvorter	 var	 nøgne	 foran	 hans	 grådige	 øjne.Hun	 mærkede	 varme
læber	 lukke	 sig	 om	 den	 ene	 brystvorte	 og	 en	 våd	 tunge	 derspillede
hurtigt	hen	over	den.	Hun	lukkede	øjnene	og	drømte	om	et	andetsted	og
en	 anden	 person.	 Lod	 sin	 krop	 nyde	 uden	 at	 spekulere	 over	 dagen
imorgen	eller	konsekvenser	i	det	hele	taget.	Hun	kunne	mære	ru	hænder
påsin	mave	der	gled	ned	af	og	 fumlede	med	knappen	 i	hendes	bukser.
En	lynlåsder	gled	ned	og	fingre	der	hurtigt	gled	ned	i	hendes	trusser.	En
mund	derigen	lukkede	sig	over	hendes	og	en	tunge	der	legede	i	hendes
mund.	 Petertog	 fat	 i	 hendes	 hånd	 og	 placerede	 den	 oven	 på	 hans	 pik
uden	 på	 bukserne.Hun	 mærkede	 en	 spænding	 da	 hun	 langsomt	 lod
hånden	 glide	 langs	med	 dentydelige	 bule	 på	 bukserne.	 "Tryk	 hårdere"
viskede	han	men	han	førte	enfinger	op	i	hendes	fisse.	Sarah	gispede	og
til	 hendes	 egen	overraskelsevar	 det	 en	 dejlig	 fornemmelse	 der	 spredte
sig	 i	 hendes	 krop.	 Hendesberusede	 hjerne	 fokuserede	 kun	 på	 den	 rå
liderlighed.	 Hun	 pressede	 håndenhårdere	 imod	 hans	 stive	 pik,	 som
allerede	mærkede	varm	uden	på	hans	bukser.				

	
Hun	 var	 overrasket	 over	 den	 lystfølelse	 det	 gav	 hende	 da	 hans

fingerforsvandt	 op	 i	 hende.	Hun	 kunne	 ikke	 lade	 være	med	at	 give	 sig
hen	 tilnydelsen	og	bare	 lade	 tingene	ske.	Hun	 forsøgte	at	knappe	hans
bukser	 op,men	 i	 blandingen	 af	 fuldskab	 og	 liderlighed	 ville	 det	 ikke
lykkes.	Petervar	hurtig	til	at	hjælpe	og	trak	på	et	øjeblik	sine	bukser	ned
om	anklerne.Sarah	lod	sin	hånd	krætegne	hans	mave	og	var	overrasket
over	 de	 mange	 hårder	 var	 da	 hun	 nærmede	 sig	 kanten	 af	 hans
boxershorts.	Hun	 lod	 sin	 håndglide	 under	 kanten	 af	 boxershortsene	og
blev	 straks	 mødt	 af	 et	 svulmendevådt	 pikhoved	 mod	 hendes
fingerspidser.	 Hun	 lod	 hånden	 fortsætte	 ned	 ihans	 underbukser	 og
lukkede	 fingrene	 om	 den	 hårde	 varme	 pik.	 Hun	 lodlangsomt	 sin	 hånd
glide	op	og	ned	af	pikken	mens	hun	prøvede	at	indprentefornemmelsen	i
sin	hjerne.			

	
Peter	 havde	 efterhånden	 fået	 to	 fingre	 op	 i	 hendes	 stramme	 fisse

ogkørte	 dem	 uhæmmet	 ind	 og	 ud.	 Hun	 var	 våd.	 Rigtig	 våd.
Liderlighedblandet	med	en	fornemmelse	af	nederlag,	angst	og	frygt,	men
også	nydelse,havde	gjort	hendes	fisse	fuldstændig	gennemblødt.			

	
På	en	eller	anden	måde	 fornemmede	Peter,	at	hvis	han	skulle	have



lov	atbegrave	sin	pik	i	denne	skønne	fisse	så	skulle	det	være	nu	-	ellers
villedet	 være	 for	 sent.	 Sarah	 ville	 komme	 så	 meget	 tilbage	 til
virkelighedensrealiteter	 at	 hun	 ville	 stoppe.	 Han	 gik	 ned	 i	 knæ	 og	 trak
hendes	 bukser	 ogtrusser	 længere	 ned.	 Nød	 synet	 af	 de	 lyse	 hår	 der
prydede	 hendesvenusbjerg	 over	 den	 lille	 lækre	 fisse.	 Løftede	 først	 det
ene	 og	 så	 detandet	 ben	 og	 trak	 hende	 bukser	 og	 trusser	 helt	 af.	 Han
rejste	sig	igen	ogskubbede	selv	sine	egne	boxershorts	ned	til	knæene.			

	
Sarah	 stod	 stadig	med	 lukkede	 øjne	 da	 han	med	 et	 fast	 greb	 i	 sin

pikpressede	 den	 først	 imod	 og	 derefter	 ind	mellem	 hendes	 svulmende
røde	vådeskamlæber.	Han	stønnede	da	han	langsomt	pressede	hovedet
videre	op	iSarahs	våde	og	faktisk	villige	indre.	Sarah	følte	hvordan	hans
store	stivepik	pressede	sig	op	 i	hendes	 fisse.	Det	var	på	samme	 tid	en
dejlig	 og	 enskræmmende	 fornemmelse.	 Hun	 havde	 forventet	 det	 ville
gøre	lidt	ondt,	mendet	gjorde	det	ikke.	Hun	vidste	godt	hun	ikke	have	sin
jomfruhinde	mere,men	havde	alligevel	forventet	en	smerte.	I	stedet	følte
hun	 entilfredsstillelse	 da	 hans	 pik	 langsomt	 men	 sikkert	 fyldte	 hendes
fisse.	 Hun	 lod	 sine	 læber	 skilles	 og	 stønnede	 ud	 i	 toilettets	 kølige	 luft.
Petertog	et	 fast	 tag	 i	hendes	baller	og	løftede	hende	lidt	op.	Sarah	slog
sineben	 om	ham	og	 han	 bar	 nu	 hendes	 45	 kilo	 i	 hans	 stærke	 hænder
støttet	op	afde	hvide	fliser.	Han	begyndte	at	støde	sin	pik	i	rytmiske	stød
helt	i	bundi	hendes	fisse.	Hun	kunne	ikke	lade	være	med	at	klynke	mens
hendes	 fingreborede	 sig	 ind	 i	 hans	 nakke.	 Hun	 nød	 den	 snurrende
fornemmelse	der	bredtesig	fra	hendes	fisse	og	ud	i	hele	kroppen.			

	
Peter	 satte	 farten	 op	 i	 en	 hidsig	 jagt	 mod	 sig	 egen	 udløsning.

Hanhavde	ikke	tanke	for	om	Sarah	fik	noget	ud	af	det.	For	ham	var	det
kunhans	 egen	 orgasme	 der	 virkelig	 betød	 noget.	 "Hold	 kæft	 det	 er
dejligt"stønnede	 han	 ind	 i	 Sarahs	 øre.	 "Mmmmm"	 var	 det	 eneste	 svar
hun	 kunne	 give.Det	 var	 da	 dejligt,	 ja,	 men	 ikke	 noget	 der	 tålte
sammenligning	med	hendesaften	med	Line	 for	et	måneder	siden.	Peter
pumpede	 sin	 pik	 hurtigere	 oghurtigere	 ind	 i	 hendes	 varme	 fisse.	 Han
greb	 om	 hendes	 baller	 blevstrammere	 og	 før	 hun	 var	 klar	 over	 det
pressede	han	pikken	helt	i	bund	ogkom	med	nogen	hæse	lyde	mens	det
første	 lange	varme	sprøjt	af	sæd	 forlodhans	pik	og	 fyldte	hendes	 fisse.
Han	 trak	 sig	 lidt	 ud	 og	 stødte	 så	 igennogen	gange	helt	 i	 bund	 i	 hende
mens	hans	orgasme	sendte	kaskader	af	spermlangt	op	i	hendes	fisse.			

	
Sarah	 hørte	 døren	 til	 toilettet	 gå	 op	 og	 nogen	 komme	 ind.	 Et



øjeblikefter	banken	på	døren	og	et	"Hvad	fanden	laver	i	der	inde".	Peter
slaphende	og	hun	stod	usikkert	lænet	op	af	væggen	mens	Peter	med	et
"Shit"	 fiktrukket	sine	bukser	op.	Han	 forlod	hende	uden	et	ord	og	strøg
forbi	 denpige	 der	 havde	 banket	 på	 døren.	Sarah	 gled	 langsomt	 ned	 af
væggen	og	dahun	sad	på	gulvet	trak	hun	sine	lår	op	mod	hendes	bryst.
Hun	 holdt	 ombenene	 mens	 tårer	 begyndte	 at	 løbe	 ned	 over	 hendes
kinder.			

	
Pigen	uden	for	båsen	trak	døren	op	og	kikkede	ned	på	den	grædende

pigepå	gulvet.	Hun	gik	ned	i	knæ	og	lagde	en	hånd	på	Sarahs	hår.	"Er	du
okay"spurgte	hun.	Sarah	snøftede	og	sagde	stille	"Nej".
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