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Hvordan er det lige, du fortæller ham, at du 
tænder på at lege med dominans, deltage i 
en trekant eller blive “overfaldet” af ham en 
sen nattetime? De fleste af os har mere eller 
mindre hemmelige fantasier, vi overvejer at 
indvie partneren i. Men hvordan gør man? 

“Hvor ville det være 
frækt at se dig blive 
kneppet af en an-
den mand, mens 

jeg sad og så på”, hvisker han hæst i 
dit øre, mens I har den hedeste sex. 

Alene hans ord får dig til at stønne 
højere, og du mærker dit underliv 
dunke endnu kraftigere.

Få minutter forinden havde du selv 
en lille film kørende i hovedet – om 
hvordan han slikkede dig til en heftig 
orgasme, mens ti fremmede mænd 
stod og så på med deres stive pikke 
i hånden, og alene tanken sendte dig 
næsten til himmels med det samme.

Frække fantasier er et usædvanligt 
kraftigt brændstof på liderlighedens 
bål, og fordi tankerne er helt vores 
egne, kan vi tillade os hvad som helst, 
nu hvor det bare foregår inde i vores 
hoveder. 

Drop skammen
Mange kvinder er – helt uden grund 
– flove over deres fantasier, og hvis 
de bliver spurgt, om de har nogen, 
vil mange af dem svare nej, selv om 
de måske hemmeligt fantaserer om 

at blive overrumplet af naboen i va-
skekælderen, forført at ekspedien-
ten i prøverummet eller afkrævet et 
blowjob af politimanden i stedet for 
en fartbøde.

Men der er ingen grund til at 
skamme sig. Fantasier er en rigtig fin 
måde at booste lysten på, og du kan 
f.eks. bruge dine fantasier som en 
slags kompas, der fortæller dig mere 
om, hvor du er på vej hen i din seksu-
elle udvikling 

Husk blot at skelne mellem fantasi 
og virkelighed. De fleste fantasier vir-

ker spændende og ophidsende, men 
det er ikke ensbetydende med, at de 
alle skal udleves.

I fantasien er alt tilladt, her er der 
ingen grænser, og du bestemmer 
selv, hvordan historien skal ende. 

Noget andet er selvfølgelig virke-
ligheden, hvor der er mange hensyn 
at tage. Er det lovligt, skadeligt eller 
“bare” skamfuldt? Egner fantasien sig 
overhovedet til at blive ført ud i livet?

Det siger sig selv, at du skal afholde 
dig fra ulovlige eller skadelige udfol-
delser, men lad ikke skamfølelse 

Mærk dine grænser
I bund og grund handler det om grænser – dine egne og andres. Det er 
godt og vigtigt at være bevidst om egne grænser og undgå at overskride 
dem, men det er i spændingsfeltet, hvor grænserne skubbes og udvides, 
at seksualiteten udvikles og beriges. 
Seksuelle eksperimenter er med til at udvide dit seksuelle repertoire og 
potentiale. Undervejs bliver du mere afklaret med dine grænser – især hvis 
du husker, at Rom ikke blev bygget på én dag. 
Gem den pæne pige væk, men respektér dine egne og andres grænser. 
Følger du dit eget tempo, og har du hele tiden sjælen og lysten med, venter 
der mange spændende oplevelser i det kinky univers.
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