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Fru Kamilla Gry’s sommer flirt.
Solen bagte ind over det lille fiskelejes tage, det blå
Kattegat slikkede dovent strandens hvide sand, alt så
fredeligt ud. Langs hele stranden var der et kæmpeflor
af spraglede parasoller, badedragter og kåber, kun hist
og her sås en enlig svømmer i det blå vand.
Den stærke hede kunne nu ellers godt friste til et kølende bad, men det var nu engang den rolige time,
hvor man dasede, lod sig bage af solens stråler og
kærtegne af den blide luftning, så blodet kom i kog.
Badekåberne var gledet af de slanke kvindekroppe, de
unge mænd lå og spejdede omkring, eller slentrede
frem og tilbage på stranden for at nyde de æggende
pigekroppe i deres tætsluttende badedragter, som var
udskårne til det mindst mulige, der egentlig fremhævede mere end det dækkede.
I de mere afsides gryder søgte man sammen to og to,
først på skrømt konserverende, - men snart dristigt,
der flirtedes.
Men ganske alene, - fladt udstrakt på ryggen, lå en
kvinde, en vidunderlig kvinde, velskabt til det yderste.
Enkelte unge mænd havde forsøgsvis slentret forbi
hende frem og tilbage med stadig kortere mellemrum
og slugt hendes æggende skikkelse med øjnene.
Hun var iført en af de badedragter, der gjorde hende
mere nøgen end hvis hun hade været nøgen, brysterne
var halvt blottede, høje faste, og de små brystvorter
sås tydeligt gennem det tynde stof. Siderne var åbne
og den gyldne hud sås fra armhule til lænd, og kun en
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smal strimmel stof dækkede venusåbningen mellem
de slanke brune ben. Hendes brune lød og sorte hår
gav hende et sydlandsk udseende. Hun kunne vel være
omkring de 28 - 30 år, en fuldt udviklet kvinde, vel
værd at begære, mere fristende end de andre unge piger på stranden.
Det var fru Gry. De unge mænds tavse bejlen lod ikke
til at gøre indtryk på hende, Og dog var hun ikke nogen kold kvinde, tværtimod. Men sagen var den, at
hun var ved at være lidt ked af disse fyre. Hverken de
eller deres ærværdige fædre formåede, at give den
skønne fru Gry hvad hun søgte og forlangte.
Nu lå hun og betragtede disse unge fyre, der gjorde
sig lækre for hende på alle måder - jo nyt - de var ikke
bedre end den unge legationssekretær, som lige havde
været på en to dags visit, og ham havde hun endda
ventet sig meget af. I tankerne gennemlevede hun igen
deres korte sammenværd og ærgrede sig.
For han havde dog set ud som et rigtigt mandfolk og
hvad var han så, en sølle slapsvans som alle de andre.
Hun erindrede de kælende ord og håndtryk. Hvor hun
havde glædet sig. Deres svømmetur ud til den rødmalede bøje og deres hvil bagefter i klitten på den morgenøde strand havde yderligere spændt hendes forventninger. Hans pludselige kys da de hang der på
bøjen, havde været det første, og fortsættelsen i det
varme sand havde været endnu mere lovende. Hans
mund og hænders leg med hendes villige kropsynder
havde fået hver glød i hendes blod til at blusse op i
luende flammer.
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Hun følte endnu - syntes hun - hans hænders famlen
på hendes bryster, først udenpå badedragten, men lidt
efter på de blottede skønne halvkugler. Hun gøs vellystigt som om hun endnu kunne mærke hans fingre
kærtegne hendes skød - lod sine lange fingre glide
langs kanten af hendes fugtige skamlæber. Endnu syntes hun at mærke hans langfinger lede - kriblende - for
pludselig at bore sig op i hendes længselsfuldt krævende skede, dybt ind i hendes elastiske åbning.
Men netop som det sådan udartede sig på allerbedste
måde, var stranden begyndt at blive befolket og med
uvilje så de sig nødsaget til at holde op med denne
dejlige leg. Nå, men i eftermiddag skulle hun følge sin
ven på vej i den dejlige sportsvogn, og alt tydede på
det bedste. De startede i godt humør og undgik oven i
købet at vække opsigt ved deres pludselige opbrud
med deraf følgende sladder og misundelse hos de øvrige badegæster. Vognen spandt sig ud af de støvede
veje for så snart som mulig at dreje af fra hovedvejen
ind i et idyllisk hegn. Så snart de så et ideelt sted, der
var tilpas hyggeligt og gemt. Lagde de den medbragte
plaid og ordnede et blødt leje. Snart lå de tæt ind til
hinanden i et vidunderligt kys. Mens hun spillede med
sin tunge mellem hans læber, stak han sin hånd op
under hendes kjole og overfamlede hendes dirrende
lår, der snart gled fra hinanden, og han mærkede, at
hun ikke trusser havde på. Hendes nu halvt åbne spalte var våd af lyst, og hans kildrende fingers leg på
hendes skamlæber og silkeglatte bagdel. Og hans anden hånds famlen på hendes bryster, øgede yderligere
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hendes skedes fugtighed og temperatur. Inden længe
havde hun fået knappet hans bukser op, og halet hans
stive lem frem. Den var rigtig nok ikke af de dimensioner hun var vant til, men dog helt pæn og stiv, navnlig da hendes fingre havde haft den under behandling.
Hun lagde især mærke til, at han var særlig glad for
hendes lille mås, nå, han var jo ikke den første, der
havde fortalt hende, at hun havde en særlig tiltrækkende bagdel. Resultatet var nu, at hun et par minutter
senere lå på alle fire, medens han bagfra stak sit lem
ind i hendes koghede skede. Hun gjorde sig al mulig
umage for at få den rigtig langt ind, men næppe var
den rigtig på plads, før det skete, fire fem stød, så dirrede han over hele kroppen som et espeløv, og den gik
på ham.
Også hendes kilde var begyndt at springe, og hun
glædede sig. Nu skulle hun rigtig nyde, rigtig føle
hvad det ville sige at få en stiv pik. Jo godmorgen, i
samme øjeblik hun begyndte at vrikke og støde igen
med sin bare numse, blev hans lem slapt og lille og
blødt, og kunne slet ikke stå. Trods hendes skedes
klemmen og sugen gled den ud af hendes skuffede
skede, og så var den tilmed upåvirkelig bagefter, selv
ikke hendes mest raffinerende kunstgreb havde formået den sølle pik til at blive stiv igen. Den var nu
ikke større end en tolvårs drengs tissemand, ikke så
meget som et spjæt kunne hun lokke ud af den pik.
Det var til at fortvivle over. Hun havde kun fået en
lille forsmag, og så skulle hun lade sig nøje med det,
uha, og så skammede fjolset sig endda ikke over, at
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den var gået så hurtigt på ham. Ja han var end ikke fri
for at være fornærmet over at hun, Kamilla Gry havde
åbnet sine lår for ham og havde budt ham sin lækre
fristende skede frem. Hun var rasende.
Alt dette passerede hendes hjerne medens hun lå der
og følte de unge mænds begærlige blikke på sine ynder som hun ligefrem på trods gjorde sig umage for at
lade komme endnu mere til skue. Nej tak, hun skulle
ikke indlade sig på, at lade dem tilfredsstille deres lyster med hendes flotte krop.
Men nu skulle hun gejle dem op skulle hun, og så
kunne de for hendes skyld selvom hvor vidt de ville
gå hjem og spille deres sølle slapsvanspikke af, eller
de ville lade hotelpigerne få den fortjeneste, de kunne
have ved at gøre det for dem. Derfor begyndte hun at
røre uroligt på sig, snart løftede hun det ene ben, snart
det andet, eller dem begge to, åbnede lårene, rullede
sig om på maven så næsten hele hendes bare runde
bagdel var synlig. Hun satte sig op, og lod ligesom
tilfældigt den ene skulderstrop glide ned og blottede
derved et vidunderligt jordbærkronet bryst.
I det samme så hun en vejrbidt skikkelse gå langs
stranden hen imod det hus, hvor hun havde indlogeret
sig for snart fjorten dage siden, for at muntre sig lidt
på egen hånd. Det var Thor, søn af den gamle fisker
hun boede hos, der var da endeligt et rigtigt mandfolk.
Hun glemte straks sine planer, hun blev liggende helt
stille og gav sig til at tænke på en oplevelse hun havde
haft med ham. Det var denne:
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En morgen var hun vågnet tidligt, og var gået hen til
vinduet for at se ud over den morgenøde strandbred.
Der var ikke en sjæl at se. Nu hørte hun døren gå nedenunder, og et øjeblik efter så hun Thor styrte i et
spændstigt løb ned mod stranden, han var kun iført et
par kakifarvede lærredsbukser og han havde slynget et
håndklæde om halsen. Hun stirrede og stirrede, det
var vel nok et mandfolk, sikken en skikkelse. Nu var
han lige ved strandkanten og gik nu ud på badebroen.
Her smøgede han hurtigt sine bukser af og stod i morgensolens stråler lige så nøgen som Adam før syndefaldet. Kamilla blev hed i kinderne, febrilsk ledte hun
sin kikkert frem, og førte den med skælvende hånd til
sine øjne, nu så hun ham som om han ikke var mere
end et par skridt fra hende. Uden at ane han blev iagttaget begyndte han en række gymnastiske øvelser der
rigtig viste hans krops fuldkommenhed. Men der var
noget, der især fangede hendes opmærksomhed, det
var hans mandslem, aldrig havde hun før set så stor en
pik, og den var endda slap. Hun prøvede at udmale sig
hvordan den ville se ud når den stod stiv og strunk,
parat til, hun magtede ikke at tænke den tanke helt ud,
sådan en salig kløe fik hun bare af at se på den igennem en kikkert. Hendes hånd gled uvilkårligt ned mellem hendes lår, og begyndte at gnide på skamlæberne
gennem de tynde pyjamasbukser, men nu styrtede han
sig i vandet fra broen, og pirringens objekt var ude af
syne. Først efter ti minutters svømning dukkede han
op igen. I mellemtiden havde hendes ophidselse lagt
sig lidt. Han gav sig til at frottere sig over hele krop6

pen og Kamillas blod kom atter i kog, for ved aftørringen var han naturligvis kommet til at røre sin intimeste legemsdel, og resultatet var at den rejste sig.
Den ragede næsten vandret ud fra en skov af tæt sort
hår, og synet af den fik atter Kamilla til at knibe og
gnide sine brændende skamlæber, der tørstede efter
dette store mandslem. Den unge fisker gav sig ubekymret til at vandre op mod huset, hans halvstive lem
dirrede for hvert skridt han tog, og med brændende
øjne slugte hun dette herlige syn. Som en rasende
gned hun sit skød, så stærkt at safterne de begyndte at
løbe ned af lårene på hende. I samme øjeblik han forsvandt ind i huset brast det tynde stof i hendes pyjamasbukser, og hendes langfinger borede sig ind i den
våde skede lige til knoen. Halvt afmægtig sank hun på
alle fire ned på gulvet, medens en lind strøm af elskovssaft væltede ud over hendes lille fine hånd, der
arbejdede med uformindsket kraft i hendes skede endnu nogen tid, før hun endelig fuldstændig udmattet
sank sammen på gulvet. Efter en længere hvilepause,
tog hun et hurtigt brusebad, tørrede sig let og tog sin
morgenkåbe på og så gik hun nedenunder, fast besluttet på at erobre Thors prægtige lem.
Da hun trådte ind i forstuen hvorfra trappen til hendes
værelse begyndte, kom den gamle fisker mod hende
og fortalte, at nu var sønnen kommet hjem og spurgte
om hun ikke ville komme ind og drikke en kop kaffe
med dem, for at hilse på ham. - Jo tak, svarede hun,
jeg skal lige op og skifte. Hun fløj op af trappen dirrende af spænding kastede hun morgenkåben af sig og
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smuttede hurtigt ud af pyjamassen, og stod sådan et
øjeblik, ganske nøgen, strålende skøn og fristende.
En kombination af en tynd sommerkjole, et par tynde
strømper, og et par højhælede sko fuldstændiggjorde
hendes påklædning. Det var lidt men godt.
Kamilla nød virkelig at være sammen med disse mennesker, og Thor gjorde et voldsommere indtryk på
hende end nogen anden før havde formået. Hvis han
blot blev iført en smoking og fik sit viltre hår i orden,
ville han gøre et glimrende indtryk i et hvilket som
helst selskab. Fru Gry fik anvist stuens eneste lænestol, medens sønnen anbragte sig på en høj klunkebehængt tingest. Kamilla konstaterede, at han ikke var
uimodståelig overfor kvindelig charme og ynde.
Da hun lagde det ene ben over det andet, så hendes
silkeben blottedes, veg den unge mands øjne kun nødigt fra de slanke ben. Den høje stol han sad på var
ikke nogen god udkigspost, hvorfor han fandt på at
ombytte den med en lav taburet, og nu kunne han,
navnlig når han bøjede sig fremover og støttede den
ene albue på sit knæ, se adskilligt mere dejligt end den
æggende frues knæ og læg. Et godt stykke af de runde
glatte lår, og endda et lille stykke bart over strømpekanen lod sig skimte, og Kamilla var ikke karrig, hun
skiftede på sin stilling så de lokkende perspektiver
viste endnu mere af fristende synsvinkler end før. En
gang imellem lod hun tæppet falde for det oplukkede
panorama og så lykkedes det hende at fange hans blik
i et kort nu, hvis det da ikke standsede ved hendes
brysters æggende tvillingehøje, der ærligt viste hele
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deres besnærende form gennem den tynde sommerkjoles stof. Lidt efter lidt rykkede han sin taburet
nærmere så han til sidst ikke var et halvt skridt fra
hende.
Hendes duft bølgede om ham og berusede ham.
Forældrene var gået ned til havnen og de var nu alene
i stuen. Men det var nu som om Thor følte sig trykket
af situationen. Før havde han været kæk nok til at
bruge sine øjne, men nu turde han ikke rigtig se på
hende. Men i det samme kom Kamilla til at blotte sine
ben lige op til de silketynde selvsiddende strømpers
kant, og han kunne ikke undgå at se de solbrune lår.
Medens Kamilla trak kjolen ned, skævede hun hen til
ham, og så at hendes lille fif havde virket efter hensigten. Thors bukser blev udspillet på en meget betegnende måde, hans store lem havde rejst sig. Nu gjaldt
det om at handle hurtigt og klogt, ikke ved overilet
pågåenhed at skræmme ham fra sig. Hun rejste sig fra
lænestolen, glattede kjolen over de runde hofter og
trådte hen til ham. - Nu vil jeg sige Dem tak for i dag,
De skal vel også ned til Deres båd, så jeg vil ikke opholde Dem længere, sagde hun smilende. Hun rakte
sin lille hånd, der næsten forsvandt i hans store næve,
frem til ham, tavs og forvirret lod han uvilkårligt sin
tommelfinger stryge over hendes silkebløde håndrygshud. Bare dette kærtegn, denne ru fingers nænsomme
gliden, kildrede Kamilla så hun gøs vellystigt derved.
Så trak hun hånden til sig, og sprang let og ungpigeagtigt op af trappen. Thor sukkede dybt, hun blev stående og vendte sig om for at se efter ham. Thors øjne
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veg fra hendes skønne silkeben, og sådan som han
stod, kunne han se langt op under kjolen.
- Ville De, - jeg mener, har De lyst til at se min nye
båd. Måske har De lyst til at sejle en lille tur i den
med mig i aften?
Det sidste kom i sådan en fart som om det gjaldt ham
endelig at få det sagt, inden der skete noget, der kunne
forhindre det.
Kamilla triumferede, - Ih ja tak! Sagde hun, det vil
jeg da gerne, hvis De har en lille smule plads til mig?
Hurtigt forsikrede han, - Det kan De stole på der er.
Hvornår skal vi starte? Kamilla satte sig ned på trappen, og så eftertænksom ud. Løftede det ene ben og
foldede hænderne om knæet. Hun tænkte slet ikke på
Thor, at Thor, stakkels Thor eller lykkelige Thor, det
er som man tager på det, kunne se helt op i skridtet på
hende, hvor hendes tynde trusser kun med nød og
næppe kunne skjule det dejlige, der fandtes der.
Nej, det spildte hun naturligvis ikke en tanke, vel?
Men hun skævede alligevel i smug ned på hans bukser, hvor der straks viste sig en udspilning af næsten
faretruende dimensioner. Hun frydede sig ved den søde kløe, hun selv følte i sit underliv. Hun var noget
koket da hun spurgte, - Ja, men har De ikke en lille
kæreste, De hellere vil have med? Thor skyndte sig at
forsikre, at det, havde han da ikke. Det blev bestemt,
at de skulle starte i skumringen. Det skulle være en
midnatstur i måneskin.
Kamilla sprang op, og tilkastede ham et fingerkys,
låste sig ind på sit værelse for først at hvile rigtig ud,
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og dernæst, efter at have spist aftensmad, at gøre sig
rigtig skøn og fristende mere end nogensinde før.
Hun iførte sig et sejlsportskostume bestående af en
ærmeløs sweater, knækort hvid plisseret nederdel,
hvide sko, og igen et par fabelagtige silketynde selvsiddende strømper. De spindelvævstynde trusser hun
bar indenunder nederdelen, var nærmest at regne for
en undskyldning for undertøj. Da kl. var tyve hørte
hun Thor fløjte et signal, og fra sit vindue så hun ham
gå ned til bådehavnen. Kamilla glædede sig helt vildt
til turen. Allerede fem minutter efter, fulgte hun efter
Thor. Hun kunne ikke vente til den aftalte tid, og heldet var med hende. Hun kom ombord uden at blive
iagttaget. Thor arbejdede med motoren, og Kamilla så
nysgerrigt til. Der var megen lidt plads i motorstyrerhuset, og de måtte stå meget tæt sammen. Et sødt gys
for gennem dem begge. Først lagde den stærke mandfolkearm sig forsøgsvis, ærbødigt og pænt om den
smidige kvindekrop, men snart blev det nødvendigt at
holde fastere om hende, så urolig blev hun.
Hendes arm gled som tilfældigt, langsomt fra Thors
skulder til hans nakke. Samtidig listede Thor sin hånd
sig søgende og følende opad og gled ind under hendes
arm. Thors fingerspidser nåede brysternes runding,
langsomt strakte de sig endnu højere op, indtil hans
hånd lukkede sig fuldstændigt om hendes bryst, og
han kunne mærke at brystvorten stivnede, og gnubbe
sig imod hans håndflade.
Kamilla skælvede lystent, og hun snoede sig kælent
ind i hans arm, og med sin dejlige runde mås klemt
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mod hans hånd, der lå på roret. Hendes arm gled op
om hans nakke og trak hans ansigt ned til sit eget, - og
i et brændende, hungrigt kys mødtes deres læber. Vist
var han lammet af overraskelse, men Kamillas hede
slog over i ham, og hans mund sugede hendes friske
halvåbne læber til sig. Grådigt og lystent drak han
hendes friske ånde. Thors hånd, der lå mellem hendes
bagdel og roret, slap sit tag, vendte sig fra roret, og
greb i stedet fat om den runde faste lokkende mås, der
føltes dejlig varm og glat gennem den tynde kjole, og
med den anden hånd fik han igen fat om hendes faste
kuplede bryst, som han lige netop kunne have i sin
hule hånd. Jo vist kunne Thor kysse opdagede Kamilla, han kyssede pragtfuldt. Hans læber og hans tunge
tvang hendes mund så højt op, at han kunne suge sig
fast ind til hendes hvide tænder, og snart begyndte en
vild leg mellem hans og hendes tunge rundt om hinanden, og næsten ned i halsen. Men bedre endnu hans
store pik rejste sig i rolige sæt, og hun kunne mærke
den gennem tøjet, når han gned sit underliv mod hendes. Kamilla blev stakåndet, hun lagde sit hoved mod
hans skulder og hviskede hæst: - Hvor er det dejligt,
din store slemme dreng. Thor svarede ikke, men slap
hendes bryst og tog i stedet et fast tag ind under hendes dejlig runde bagdel med venstre hånd, og idet han,
stærk som han var, løftede hende op på sin arm, som
var hun et lille barn, standsede han med sin frie hånd
motoren, og bar hende hen til en af de polstrede bænke under halvtaget på dækket. Her lagde han hende
med en pølle under nakken og knælede selv ned over
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hende, hun følte hans hænder famle sig på brysterne
og op af silkebenene. Hun kyssede igen vildt og ubehersket, det var et sandt kysseorgie, men noget afgørende skete der ikke. Thor var bange for at gøre Kamilla vred, hvis han gav sine lyster frie tøjler, og gjorde hvad han havde mest lyst til, han var stadig noget
usikker med hensyn til hvor langt han kunne gå.
Kamilla havde gerne gjort det første skridt, men var
bange for at opføre sig sådan, at han skulle tro, at hun
bare var en dulle, en allemandspige, derfor blev det
kun til kysseriet foreløbig. Thor tog hende om brysterne, men udenpå den uldne sweater, og han famlede nok igen ved hendes ben, men vovede sig ikke ret
meget længere end til hendes runde knæ. Kamilla ønskede af hele sit hjerte, at han ville tage mod til sig, til
et alvorligt angreb på hendes dyd, alt imens, hun nød
han kys. Det var kys som hun aldrig havde fået dem
før, her var der ikke tale om blaserthed. Denne unge
kraftkarls hede og tørre læber sendte sådanne lystne
kildrende gennem hendes legeme, at hun nød ham i
langt højere grad en mangen lad kavaler, hvis sølle
pik forgæves havde søgt at slukke hendes skøds
brændende flammer. Omsider rejste hun sig og udbrød: - Uha, nu er vi vel ikke drevet for langt til søs!?
Thor satte sig forvirret og undskyldende ved siden af
hende og sagde: De må ikke være vred på mig fordi
jeg kyssede Dem fru Gry! Kamilla lo blot lidt kurrende. Med et sad hun på hans skød, lagde begge arme
om hans hals og hviskede: - Du store dumme dreng,
du skal kalde mig Kamilla og sige du til mig.
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Det gjorde da ikke noget at du kyssede mig, det var
dejligt. Og i det samme sugede hun sig på ny fast til
hans mund. Et sekund sad han aldeles paf og lod sig
kysse. Så vågnede han op til dåd. Han gengældte hendes kys vildere end før og hans hænder for over hendes dejlige krop som han strøg og klemte, han greb
om hendes bryster. Han lod også hænderne vandre op
ad hendes ben, højre og højre gled hans hånd op, og
Kamilla skilte velvilligt lårene for at give hans fingre
fri adgang til hendes skød. Han stak nu den anden
hånd ind under den stramme sweater og den banede
sig vej nedefter, samtidig med at den anden stadig banede sig vej opefter lands indersiden af de dirrende
glatte lår. Han tog skiftevis fat om de faste runde bryster og rullede de faste stive brystvorter mellem sine
fingrene, så Kamilla vred sig af liderlighed på hans
skød, og netop som hun vred sig engang gled et par af
hans fingre sig helt op i skridtet på hende. Straks borede de sig ind mellem de brændende våde skamlæber, der føltes næsten nøgne gennem de tynde trusser.
Hendes runde lår vred og drejede sig mod hans nu
jernstive lem, de stønnede nu af liderlighed begge to.
Pludselig pressede Kamilla sit skød hårdt mod hans
fingre, og famlede ved hans bukser for den store pik
ud af dens fængsel. Hun havde netop lige nået at få
den ud, da det skete, den gik på dem begge to samtidigt. Den varme spermsaft sprøjtede ud over hendes
lår, samtidig med at der strømmede orgasmesafter i
store mængder ud af hende, at det ligefrem brusede ud
over Thors hånd. Kamilla var gal af liderlighed, hun
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snoede sig fri og styrtede sig ned på knæ mellem hans
ben, og havde i næste nu hans endnu stødvis sprøjtende pik i munden, og mens hun med begge hænder
holdt pikken og de spændte nosser fast, sugede hun af
det blanke pikhoved den hvide klæbrige væske i sig,
og slugte den med en sanseløs næsten dyrisk grådighed. Hun tog sit hoved til sig for rigtig at kunne betragte denne vidunderlige pik, som lige havde skænket
hende så kostelig en drik. Thor bøjede sig hurtigt forover, greb hende om hofterne, og løftede hende op,
hun ville dog ikke give slip på pikken. Hun klamrede
hænderne om den, men nu ville Thor, ske hvad der
ville også se hendes intime hemmeligheder, og uden
at betænke sig, svingede han hende rundt som om hun
var en fjer. Hendes hænder gled om hans rejste lem,
som et leje om sin aksel, men slippe den ville hun ikke. Et øjeblik sprællede hendes ben i luften, så lå hendes lår om Thors hoved, støttet på hans skuldre, hendes kjole gled væk og blottede det næsten udækkede
skød. Thor gav sig ikke tid til at tage trusserne af Kamilla, nej brutalt flåede han bare det tynde stof væk,
og hendes bagdel og ikke at forglemme, hendes dejlige venusbjerg og våde skamlæber lå blottet. Saften fra
hendes skede sad i skum på indersiden af hendes lår
og i det tætte sorte kønsbehåring, først da han havde
tørret det meste af dette væk, kunne han rigtig, i det
hvide månelys se den mest vidunderlige, rødlæbede
og toppede mis man kunne tænke sig. Let gabende
stod skamlæberne åbne, og den særlige aromatiske
kvindeduft bølgede fra den hede skedeåbning. Der
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blev ved at pible klare dråber frem mellem hendes
skamlæber, og han sugede pludselig munden fast, og
lod tungen glide ind i denne varme oase for at slikke
de kostelige dråber i sig. Kamilla gav et hvæsende
skrig fra sig, men lukkede munden på sig selv ved at
bruge Thors lem som knebel. Atter pattede hun på den
med vanvittig iver, og både Thor og hendes liderlighed steg til uanede højder under deres gensidige tungeleg, Thor lagde hænderne på hendes søde lille bagdel, tvang ballerne fra hinanden, så han rigtig kunne
spille med tungen rundt om hendes kilder, og ind
imellem jagede han tungen ind mellem skamlæberne
og ind i skeden. Kamilla stønnede, hun lod sine ben
glide ud til siderne, så hun kunne skræve til det yderste hun evnede, og rigtig gav ham lejlighed til at frådse i sin lystens hule med tunge, læber og fingre. Samtidig gjorde hun sig til gode med hans struttende pik.
Det hele drejede sig om få minutter, så følte Thor
hvorledes væskerne igen strømmede til hans nosser.
Denne gang ville han lade den sprøjte i hendes skød,
han ville tage hende og rigtig gennempule hende.
I næste nu stod han på benene, stadig med sin tunge
mellem hendes skamlæber, og hun med hans lem i
munden. Han vaklede ind i kahytten og lagde fru Gry
på kahytsgulvtæppet Hun udstødte et lille skrig af utilfredshed da hun måtte slippe hans lem. Hurtigt tændte
han lyset i kahytten, og der så han det mest ophidsende syn, et syn der ville få selv en oldings runkne lem
til at stå. Kamilla lå med lårene spredt vidt ud, knæene
bøjede og de små fødder stemt hårdt mod dørken.
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Hun hævede sit underliv mod ham, så meget at skamlæberne åbnede sig halvt, så de dirrede og mimrede
som i en stum bøn om pik - hans dejlige store pik.
I et nu for det igennem ham at de skulle være nøgne,
men der var ikke tid til at trække tøjet af hende, og
han kunne ikke vente, og Kamilla hviskede: - Tag mig
slemme dreng, kom, kom, skynd dig! Thor greb et par
puder og stoppede dem ind under hende, og så styrtede han sig ned over hende, ned mellem hendes dirrende lår. Hans pik gned et par gange langs den våde,
varme fisses kant, så havde Kamilla fat i den, og hun
forstod at tøjle den. I næste nu, åh, hvor var den stor,
der måtte fire, fem stød til, men så sad den også lige
til Thors nosserne i hende. Hun hvinede af henrykkelse, da hun følte den vældige tamp spile sin skede ud,
som den aldrig var blevet det før, og så begyndte en
drabelig dyst. Thor arbejdede med vældige stød, og
ved hvert stød jog han pikken helt i bund, så hun var
ved at miste vejret af det. Hun måtte bremse ham lidt.
Og gjorde det på den dejligste måde, idet hun slyngede sine lår om hans lænd og holdt ham fast, medens
hans pik var helt i bund, og hun vred og vendte sig så
hendes skede ligesom snoede sig om hans mægtige
instrument, mens hun med sine baller gned mod hans
spændte nosser. Thor tog med sin ene hånd fat om
hendes bagdel, og æltede hendes baller, mens hans
anden hånd banede sig vej op under hendes sweater til
brysterne, der fik samme behandling.
Der strømmede stadig elskovssafter fra Kamilla,
varmt og vådt om hans pik, og i kanten om hendes
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skamlæber sad der en krans af saftperler, der knustes
til skum af Thors stadig korte vridende stød. For hver
bevægelse, de gjorde under elskovskampen, lød der
bestandig smaskende og hvislende lyde, der bidrog til
at forøge deres liderlighed endnu mere.
Thor mærkede nu at en ny eksplosion var nær forestående, og om end mod sit ønske mumlede han: - Nu
kommer det, jeg må trække den ud, så der ikke kan
ske noget, hold ikke for fast, hører du Kamilla? Men
hun slyngede blot sine ben endnu fastere om ham, og
lagde sine arme om hans nakke, og trak hans hoved
ned til sig, og sagde: - Nej, jeg slipper dig ikke slemme dreng, jeg vil have dig helt, sprøjt i mig, fyld mig.
Fyld hele min fisse med din herlige saft, åh, det er så
himmelsk, det er så herligt! Hendes mund sugede sig
til hans, og hans hænder greb fastere om hendes numse. Tilfældigt kom hans pegefinger til kanten af hendes lille hul i bagdelen, og uvilkårligt lod han fingerspidsen trænge helt ind. Det gjorde Kamilla helt vild.
Hun vred og vendte sig som en gal, dirrede over hele
kroppen, og hendes kildevæld sprang igen. Da brød
hans stråle også frem, han følte det som om han spulede hendes skede. Kamilla udstødte et langt gurglende skrig, der først hørte op, da hendes arme og ben
løsnede sig, og hun blev liggende slap og livløs under
ham, stadig med hans dejlige pik dybt inden i sig, men
fuldstændig ude af stand til at gengælde de hidsige
stød, der nu blev ført i hele pikkens længde, og med
hans lænders fulde kraft. Endelig havde Thor også
opbrugt al sin styrke, og han sank mat ned oven hen18

des skønne krop. En stund blev de liggende således, så
slog Kamilla øjnene op og sagde: - Jeg tager mig en
svømmetur. Jeg vil skylles lidt, vil du med? Thor ville
helst blive ved og sagde: Nej, lad mig tage dig igen!
Men Kamilla fik ham snart på andre tanker. - Nej,
hold nu op, sagde hun, Så skal du, når jeg har skyllet
mig rigtig ren, få lov til at få mig igen, splitternøgen.
Thor trak modstræbende nu sit bløde og slatne lem ud
af hendes skede, hun tog om den og kyssede den hurtigt. Thor gik hen og startede motoren, og de sejlede
hen til et sted hvor der var en god sandbund, og så lavt
vand at de kunne bunde. Da de havde kastet anker,
gav Thor sig febrilsk til at klæde sin elskerinde af.
Imens åbnede hun alle knapperne i hans tøj, så han
næsten samtidig med hende befandt sig i fuldstændig
paradisisk nøgenhed. Tavse og betagende betragtede
de hinandens skønne kroppe. Da de havde nydt det
skønne syn et øjeblik, faldt hendes øjne på det store
vægspejl, der hang i den anden ende af kahytten, og
hun udbrød: - Hej, se der! Thor vendte sig i samme
retning som hende og hvad så de. De så sig selv stå
der som Adam og Eva før syndefaldet, og det var mere end de kunne stå for, og som på et given signal,
vendte de sig mod hinanden, og Kamilla tog om hans
halv stive lem, og førte den op i sin endnu ikke helt
afkølede skede. Så snart den kom ind på plads i den
dejlige varme, svulmede den straks op igen, og deres
øjne faldt igen på spejlet, og de så hvordan den gled
ud og ind under Kamillas flotte venusbjerg, og det
varede da heller ikke længe før Thors lem stod i skum
19

igen. Men Thor var dårligt blevet færdig, før Kamilla
trak bagdelen til sig, med et sæt. Thors pik stod stadig
lodret i vejret, da Kamilla med et elegant spring forsvandt i det lune vand. Thor var ikke længe om at
komme ud til hende. De boltrede sig af hjertets lyst i
det friske vand, og efter en munter tagfat lykkedes det
Thor at fange sin muntre havfrue. Tæt knuget i sin
favn holdt han hende, og leende kastede hun hovedet
tilbage, idet hun på skrømt søgte at undgå hans kys.
Hendes bryster blev trykket flade mod hans brede
bryst, og hendes mund sugede sig fast til hans. Trods
det, at det skete nede i vandet, var virkningen på hans
lem dog så voldsom at den blev ligeså hård som før.
Den svippede op mellem hendes lår, og ligesom bankede på skamlæberne, og uvilkårligt begyndte hun at
gøre samelejebevægelser. Således, at Thors pikhoved
gled frem og tilbage langs med kanten af hendes skede. Kamilla var stum af overraskelse, men kun et øjeblik, så begyndte hun at stønne lystent og juble, det
havde hun aldrig drømt om før, at blive kneppet, - altså få en stiv pik, en rigtig stiv pik mellem lårene, og
så ude i havet, det var endelig noget nyt. Hendes bryster, der netop viste sig i vandoverfladen bølgede
voldsom, og spædtes hårdt og lystent. Hendes ben åbnede sig til det yderste, og han prøvede at putte pikken
ind i hendes skede. Hovedet gled også derind, men i
rigtig inderlig forbindelse kunne de dog ikke komme,
hvordan de end bar sig ad. Kamilla prøvede af al magt
at holde den på plads med fingrene. - Prøv bagfra du,
det går nok meget bedre! Sagde hun. - Jeg vil have
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den helt op i mig! - Ja, skynd dig! Sagde han - Vend
din lille søde bagdel om til mig!
Kamilla vendte sig om og lagde sine hænder på rælingen, bøjede sig så langsomt forover. Således, at brystvorterne lige nåede vandoverfladen uden derfor at miste deres stivhed, og så skrævede hun vidt ud og svajede sin ryg så meget, at Thors pik bekvemt fandt vej
ind i hendes sultne skede. Det var enestående det her.
Det virkede erotisk stimulerende på dem, at høre det
salte vand risle og boble omkring deres kroppe og
kønsdele, mens Thor kneppede løs med vældige dybe
stød. Engang smuttede hans lem ud, og straks sivede
vandet ind i hendes gabende skede. Der fik det dog
ikke lov til at blive ret længe, for i næste nu, var den
stive tykke stang atter på plads, og trængte langsomt
ind i dybet igen, og pressede som et stempel vandet ud
igen. - Åh, engang til! Råbte Kamilla. Mens pikken
igen tvang sig vej ind, spillede det sammenpressede
vand skeden ekstra ud, og beredte igen Kamilla en ny
nydelse. Også Thors pik følte en særlig pirring ved
denne ejendommelige modstand, og derfor var han
ikke uvillig til at gentage eksperimentet. Så flittigt
arbejdede de, at der snart var en ny forsyning væske
inde i hendes skede, men denne gang af en mere sej
konsistens, idet elskovssafterne vældede frem i stor
mængde på dem begge. Det gik jo nemt for dem begge at foretage den nødvendige renselse bagefter.
Ikke så snart var de kommet op i båden, før de fortsatte dysten, elskede hinanden tørre. Voldsomt og længe
for Thors pik ud og ind i Kamillas skede.
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For at De min kære læser og skønne læserinde, ikke
skal koge over, vil jeg gøre beretningen om resten af
turen meget kortfattet. Det kan jo næppe slå fejl, mine
kære læsere, at de har siddet længe og ønsket at følge
Thors og Kamillas eksempel. Derfor hør så. Da Thor
og Kamilla havde tilbragt en lille tid sammen i båden
sejlede de ind til bredden og Thor fulgte Kamilla hjem
og tilbragte resten af natten der. Og nu kære læsere
skynd Dem at finde hinanden, hvis De da ikke er så
heldige, at læse denne novelle i fællesskab, for så er
De selvfølgelig allerede i fuld gang.

Lidt morale:
Hvis et nyforelsket par gør følgende:
At de, hver gang de elsker,
lægger en femkrone mønt i et stort glas.
Vil de til deres store overraskelse opdage.
At de, når de engang er blevet gift, og derefter
tager en femkrone op af glasset, hver gang de
herefter nu elsker. Vil der såment også være femkroner tilbage i glasset, når de engang skal holde
deres sølvbryllup.

Med kærlig hilsen,

J. L. Zarium
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