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Læserne fortæLLer
Vi legede “strangers in the night”
Jeg havde en gang et forhold, der var gået lidt dødt. For at peppe det en 
smule op aftalte vi at lege med fantasier. Vi havde svært ved at realisere 
det, for hver gang vi kom til at gå lidt ud over det sædvanlige, blev det 
simpelthen for komisk, og vi kunne slet ikke tage det alvorligt.
Én fantasi viste sig dog at virke: Vi lod som om vi ikke kendte hinanden. 
Mødte hinanden i en bar i nabobyen, flirtede, kyssede og gik hjem 
sammen. Sjovt nok kunne vi leve os ind i det – faktisk så meget, at sex 
blev noget mere famlende, end det plejede at være. Det gjorde så til 
gengæld også, at vi kom lidt bort fra de sædvanlige rutiner, vi ellers var 
havnet i.
Fantasien duede kun den ene gang – det var som om, magien forsvandt, 
da den var ført ud i livet. Men det var en fin oplevelse.
Krebsen, Brønshøj

To mænd på én gang
Min tidligere elsker var med på den værste, og vi havde flere gange talt 
om, at jeg godt kunne tænke mig at være sammen med to mænd på én 
gang.
En aften fik jeg besked på at være klar til afhentning på et bestemt 
tidspunkt – og iført sexet tøj. Da han hentede mig, var jeg allerede 
ophidset af spændingen ved overhovedet ikke at vide, hvad der skulle 
foregå (selv om jeg i mit stille sind håbede...), og da han mærkede efter i 
bilen, var jeg allerede godt våd. På turen prøvede jeg at lokke noget ud af 

ham, men det eneste, jeg fik at vide, var, at vi skulle 
til en middag. 
Da vi ankom til parkeringspladsen et ukendt sted, 
fik jeg bind for øjnene, og så tog han ellers et fast 
greb i mig og førte mig sikkert hen til en dør. Jeg 
blev modtaget med et knus og ført ind i en stue. 
Her stod jeg lidt, mens to sæt hænder kærtegnede 
mig. 
Da bindet for mine øjne blev fjernet, så jeg, at det 
var en af vores bekendte, vi var havnet hos – en 
rigtig frækkert, som havde flere erfaringer med 
trekanter.
Vi spiste og hyggede os, og vi var færdige, 
begyndte de to mænd at kærtegne mig fra hver 
side. Sammen førte de mig ind i mandens 
soveværelse, og så gik de ellers i gang med at 
forkæle mig i alle ender og kanter.
Selve sex-delen var fræk, men knap så tilfredsstil-
lende, fordi jeg syntes det var svært at fokusere, 
når der var flere ting i gang på én gang. Men selve 
oplevelsen, spændingen og hele set-up’et var 
usandsynligt frækt. Bagefter takkede jeg min elsker 
mange gange for den “gave”, han her havde givet 
mig.
Jeg har ikke haft lyst til at gentage oplevelsen, men 
jeg bruger den som brændstof, når jeg trænger til 
at komme lidt i stemning.
Susan, 46 år 

Vi laver idékatalog
Min nye kæreste er seksuelt åben, og vi taler rigtig 
godt om sex. Vi er begge bevidste om, at man ikke 
skal lade det hele sejle – så går lysten i stå. Derfor 
er vi allerede nu begyndt at lave et lille “idé-katalog” 
over de ting, vi godt kunne tænke os at afprøve – 
og de fantasier, der måske en dag skal realiseres.
Det er selvfølgelig ikke præcis de samme ting, vi 
tænder på, men vi er meget bevidste om at være 
åbne over for hinandens forslag, så længe det altså 
er ting, vi begge kan være med til. Man ved jo 
aldrig...
Så om et stykke tid har vi simpelthen et “lager” af 
frække ideer, vi kan tage ting frem fra, når vi er i 
stemning til det.
Ideen er hermed givet videre!
H & G, Kolding

holde dig tilbage – du kan 
være sikker på, at du ikke er 
alene om dine lyster.

Spørgsmålet er så, om din 
partner deler dem med dig – 

eller kan komme til det. Det 
finder du kun ud af ved at ind-
vie ham i dine tanker. 

Single eller i parforhold?
Er du single, har du gode 
muligheder for at få udlevet 
dine fantasier via datingsites 
eller swingerklubber. Du sæt-

ter ikke dit forhold på spil, og 
du risikerer ikke, at eventuelt 
uforenelige fantasier kan have 
følelsesmæssige konsekven-
ser for familielivet. 

Er du i parforhold er der fle-
re ting, du skal tage i betragt-
ning. Du er nødt til at formu-
lere dine ønsker på en måde, 
der ikke virker sårende eller 
stødende, og du er nødt til at 
respektere, at dine fantasier 
måske ikke kan blive udlevet 
i netop dette forhold, fordi 

Har du svært ved at tale 
om, hvad din fantasi går ud 
på, så skriv en lille erotisk 

novelle til ham


