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Tre populære fanTasier – sådan
Domina – han er din sexslave
Mange kvinder tør meget mere, når de 
indtager rollen som den dominerende. Prøv, 
om du er en af dem. Du har nemlig en 
mulighed for at få vist ham nogle ting, du 
måske ellers har svært ved, fordi du kan være 
meget mere direkte, når du udsteder ordrer. 
Og rigtig mange mænd nyder en kvinde, der 
tør vise, hvad hun kan lide.

Godt at bruge:
En lang frakke, gerne læder. Sort undertøj, for 
eksempel bh og “gammeldags” strømper 
med hofteholder – eller stay-ups. Et par lange 
støvler passer også godt. Find noget at 
dække hans øjne med, for eksempel et 
tørklæde, der dufter af dig. Find også noget, 
du kan binde ham med, både slips og 
nylonstrømper kan bruges. 
Det er også godt, hvis du kan finde noget, du 
kan bruge til at slå eller kærtegne ham med. 
Det kan være alt fra en fjerkost til en rigtig 
pisk – det er signalet der tæller.

Hvordan?
Gør dig klart fra begyndelsen, at det er dig, 
der kører showet. Tænk over på forhånd, 
hvad du gerne vil have, der skal ske. 
Begynd med at beordre ham til små ting.  
Du skal udstede ordrer som “Hent mig en 
drink”, “ryst puden” eller ”masser mine 
fødder”. Forsøg at opretholde et udtryksløst 
ansigt. Du skal ikke begynde at spørge til, 
hvordan han har det. Gør du det, bryder du 
illusionen.

Når I begge er faldet ind i rollen, kan du 
beordre ham til at vende sig om. Giv ham 
bind for øjnene, og bind hans hænder på 
ryggen, så han ligger eller sidder i en 
underlegen position.
Du kan nu vælge, om du vil gejle ham op, 
eller om han skal gøre noget ved dig. Vil du 
koncentrere dig om ham, kan du beordre 
ham til at sprede benene. Dril hans pik ved 
at kærtegne alt omkring den, klem hans 
nosser, slik på mellemkødet. Gør ham i det 
hele taget så liderlig, at han er lige ved at 
komme – og stop så! Gør med ham, hvad du 
vil, men husk at stoppe, når han har det 
allerbedst.
Du kan også beordre ham til at gøre bestemte 
ting ved dig. Her er det, du har muligheden 
for at være meget konkret og eksplicit, fordi 
det er en del af din rolle. “Slik hårdere” kan 
for eksempel være nemmere at sige, når man 
i forvejen er Domina.

Den erfarne kvinde og den 
uskyldige dreng
Skolelærerinden og den jomfruelige elev… 
Den forsømte, modne husmor og den unge 
gartnerelev… Den erfarne forretningskvinde 
og den unge kontorelev. Der er masser af 
undertoner af noget forbudt i alle varianter. 
Og forbudt er ofte lig med pirrende. Også her 
er det dig, der har overtaget – og det kan 
virke særdeles frigørende, hvis du til hverdag 
ikke er så frembusende. 

Godt at bruge:
En skolelærerindeuniform, lang, stram 
nederdel. En skjorte, som du har knappet op, 
så man kan se bh’en. Kirsebærrød læbestift, 
og som prikken over i’et: et par “lærerinde-
briller”. Har du langt hår, kan du sætte det op 
i en knold... Eller nydelig kjole, forklæde – og 
nul trusser indenunder... Eller business-outfit 
med stram nederdel, blazer, opsat hår – og 
frækt underøj indenunder.

Hvordan?
Det gælder om at begynde langsomt. Du er jo 
den erfarne. Han er nybegynderen, som er 
rystende nervøs. Han er splittet mellem at rive 
alt dit tøj af, eller styrte ud ad døren, fordi han 
er bange for, hvad hans mor siger, hvis han 
kommer for sent hjem. 
Lav et par drinks til jer begge, og begynd 
stille og roligt med at stille uskyldige 
spørgsmål, ligesom hvis du sad over for en 
“ægte” teenager. F.eks. Hvordan det går i 
skolen eller hvordan hans forældre har det.  
Stille og roligt kan du så føre samtalen i en 
mere saftig retning. Fortæl ham, at din mand 
ikke længere synes, du er lækker. Spørg, om 
han synes, du er attraktiv. Når han svarer ja, 
så spørg, om han har nogle favoritområder.
Ryk tættere på ham, men bliv i rollen. 
Kærtegn ham blidt på kinden og halsen. 
Fortæl ham, hvor ung og blød og smuk han 
er. Knap et par ekstra knapper op. Spørg 
ham, om han kan lide, det du gør. Om der er 
noget, han gerne vil gøre med dig?


