Spørg ham, om han nogen sinde har elsket
med en voksen kvinde før. Spørg om han
har lyst og sig, det er ok, du siger det ikke
til nogen, og slet ikke til hans forældre!
Sørg for hele tiden at give ham små
komplimenter. Han er jo jomfruen og aner
ikke, hvad der er godt, og hvad der ikke er.
Det kan også være fint at lave et lille
stripshow for ham. Hold øjenkontakten hele
tiden mens du langsomt tager tøjet af.
Når du har fået tøjet af, så bed ham om at
rejse sig op. Tag langsomt hans tøj af, mens
du kærtegner og kysser ham. Slut af med at
give ham et fantastisk blow-job, men stop
lige inden han er ved at komme.
Fortsæt legen, lige indtil I begge næsten
ikke kan mere. Fortsæt så lige et par
minutter mere, før I giver hinanden lov til at
komme.

Den farlige fremmede

At tale om en voldtægtsfantasi er egentlig
ret misvisende, for det har intet med virkelig
voldtægt at gøre, når du fantaserer om, at
en fremmed kaster sig over dig og tvinger
dig til sex. I fantasien har du kontrollen hele
vejen – og kan til hver en tid sige fra, hvis
det bliver for meget. Du kan slappe af,
slippe alt ansvar og give din liderlighed frit
løb – du kan jo ikke gøre for det, vel?

Godt at bruge:

Et soveværelse et uforstyrret sted og meget
gerne et stort spejl. Nyt tøj, som den anden
ikke har set før.

Hvordan?

I kan begynde ude i byen eller hjemme.

Begynder I ude i byen, kan I sidde i hver sin
ende af baren på et værtshus, som fremmede
gør. Langsomt kommer han nærmere og
forsøger at komme i snak med dig, selvom
du tydeligt gør ham opmærksom på, at du
altså ikke er ude på noget. Han lokker dig
med hjem – eller følger efter dig, når du går.
Når I så er hjemme hos dig eller ham, sniger
han sig op bag ved dig, dækker dine øjne
med sine hænder og siger: “Shhh, ti stille,
du skal gøre som jeg siger, men jeg skal
nok lade være med at gøre dig ondt.”
Du går i baglås og lader som om du er
rædselsslagen. Du står helt stille, mens du
venter på, hvad han så vil gøre.
Han fortæller dig hviskende, at du virkelig
burde trække gardinerne for, når du går i
seng om aftenen, fordi alle kan se ind i dit
soveværelse. Han har set dig flere gange
om aftenen i vinduet. Han har drømt om
dig, og onaneret til tanken om at være
sammen med dig.
Han ved, at din mand ikke kommer hjem før
meget senere, så han har god tid til at føre sin
plan ud i livet. Du er stadig splittet mellem at
løbe for livet – og vente og se, hvad der sker.
Han begynder at røre dig, og fortæller dig
præcist, hvad han har drømt om, og hvad
han vil gøre nu. Han siger, du skal åbne
øjnene, så du kan se i spejlet, hvordan han
bagfra begynder at tage dit tøj af. Du
modsætter dig hele tiden, når han forsøger
noget nyt, men ikke særligt længe, så får
han lov alligevel. Til sidst, efter han har
kærtegnet dig så meget, at du ikke længere
kan blive ved med at sige stop, lader du
ham trænge ind i dig, gerne så naboerne
også kan høre det!

jeres ønsker og grænser er vidt forskellige.
Den største udfordring ligger i at have
tillid til og opbakning fra din partner – at I
elsker hinanden så meget, at I er villige til
at rykke jeres egne grænser for at dække
hinandens behov.
Det kræver, at I er afklarede, stoler på
hinanden og kender hinanden rigtig godt.
Hvis I samtidig forstår at tale om jeres
seksualitet, er åbne og nysgerrige, har I

Den største
udfordring ligger i
at have tillid til og
opbakning fra din
partner
også langt nemmere ved at gøre fantasi til
virkelighed.

Få din partner med på legen
Hvis du er meget usikker på hans reaktion, er det en god idé at gå en lille omvej.
Drømmer du f.eks. om at lege domina og
lade ham udføre alle dine ordrer, så vis
ham en novelle eller film, hvor det forekommer. Og se så på hans reaktioner.
Tager han skarpt afstand, så giv ham noget tid, inden du tager emnet op igen. Det
er nemlig sådan, at vi ofte tager afstand
fra det nye og ukendte, hvis ikke tanken
får lov til at bundfælde sig. Ofte skal der
sås et lille frø, som skal have lov til at spire
og pirre, inden lysten for alvor melder sig.

Vil du lege med?
Den samme mekanisme gør sig gældende,
hvis det er din partner, som kommer med
forslag til noget, som du betragter som
grænseoverskridende.
Sig aldrig nej i første omgang – heller
ikke selv om tanken umiddelbart er frastødende. Sig i stedet, at du gerne vil have
lov at tænke over det.
Det, der i første omgang vækker afsky,
kan sagtens senere vise sig også at have
en tiltrækkende side. Måske dukker der
elementer op i fantasien, som ophidser eller vækker din nysgerrighed.
Prøv, om du kan lade være med at afskære dig selv fra et kompromis, som
kunne være til glæde og fornøjelse for jer
begge. Kan I f.eks. bruge enkelte dele af
fantasien – eller kan i udelade noget, så
du kan være med?
Pas på med helt at afvise hans forslag.
Konsekvensen kan være, at han fremover
afholder sig fra at tale om sine lyster.
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