Sofa med plads til to
Pigen er 12 år og sidder i en sofa med en dreng
på hver side.

Den retvendte historie
En af mine foretrukne fantasier handler om tre
teenagedrenge som inviterer en pige på 12 år hjem til
deres hule. Ved fantasiens begyndelse sidder pigen i
en sofa med en dreng på hver side. Den ældste dreng
står bag sofaen og holder pigens arme.
De to drenge på hver side griber pigens ben mellem
deres egne så hun ikke kan samle benene. Nu er der
frit valg på alle hylder som man siger. Til at begynde
med er drengene lidt tøvende, men så begynder de at
kilde hende på ribbenene. Pigen gør ikke rigtig
modstand selv om drengene tager hende på
brysterne.
”Hun skal ha' kjolen af,” siger en af dem. Det er
nemt for drengene at lægge hænderne på pigens lår.
De trækker kjolen fri og skubber den helt op om
halsen på hende. Pigen rødmer. Nu sidder hun med
spredte ben i trusser og tynd undertrøje. Hun prøver
at samle benene, men drengene er langt stærkere.
Det er ophidsende for drengene at mærke pigens
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modstand. Desuden sidder hendes trusser stramt over
kussen så man kan se det meste.
”Først brysterne,” siger den ældste dreng. De to
andre stikker hænderne op under pigens undertrøje.
Pigen får et både forskrækket og forventningsfuldt
blik i øjnene.
”Op med trøjen,” fortsætter den ældste som styrer
begivenhederne. Pigens undertrøje bliver trukket op
om halsen på hende sammen med kjolen. Drengene er
betaget af synet. De kender pigen fra skolen, og dette
er mere end de har drømt om. På en skjult måde er
pigen villig og går med til det som drengene vil. Hvis
hun skreg, ville de helt sikkert slippe hende løs, men
det gør hun ikke. Drengene tager hende på brysterne.
De er uøvede, og der går lidt tid før de finder ud af at
kilde hendes brystvorter. Da det lykkes, gisper pigen
højt – måske som en slags belønning til drengene.
”Det kan blive bedre,” siger drengen bag sofaen.
Han fumler lidt med pigens arme.
”Hvad gør du, spørger de andre.
”Binder hende,” svarer drengen.
Lidt efter har han bundet pigens håndled med en
lang snor. Snorens frie ende kaster han frem under
sofaen. Derpå går han om foran sofaen og tager
snoren op.
”Nu skal I se,” siger han.

2

De to andre drenge er lige så undrende som pigen,
indtil han begynder at trække i snoren så pigens arme
bliver trukket ned bag sofaen. Samtidig svajer hun i
ryggen så hendes bryst bliver skubbet frem.
”Lækkert” griner de to andre, da de forstår ideen.
Pigen forstår også ideen.
”I må ikke,” gisper hun. Men hun lyder ikke
overbevisende for det er svært at lyde overbevisende,
når man kun er 12 år gammel og sidder med sine små
nøgne bryster skubbet frem mod tre teenagedrenge,
der i mellemtiden har fået tydelige buler i bukserne.
Da den ældste dreng har strammet snoren sætter
han sig på hug foran sofaen og gør snoren fast. Han
rejser sig ikke op, men bliver siddende og lægger
hænderne på pigens inderlår. Følelsen af pigens glatte
hud overrasker ham. Uvilkårligt lader han hænderne
glide opad. De stopper først da hans tommelfingre
trykker mod pigens kusse uden på trusserne.
”Nej!” hvisker pigen, ”I må ikke. Jeg siger det.”
De to yngre drenge bliver nervøse, men den ældste
flytter ikke hænderne.
”Du ville jo selv,” siger han, ”hvem vil du sige det
til?”
”Jeg siger det til Ida!”
Ida er pigens bedste veninde. Hun vil altså ikke
sladre til sine forældre! Drengene forstår hvad der
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foregår. Den ældste dreng trykker lidt mere med
tommelfingrene, pigen prøver at skubber sig bagud.
”Hvad vil du sige til Ida?” griner drengen
selvsikkert.
”Jeg …”
I det samme ringer en mobiltelefon der ligger i
pigens skoletaske. Et øjeblik ved ingen rigtigt hvad de
skal gøre, men så tager den ældste mobiltelefonen.
”Det er Ida!” siger han. Pludselig får han en
fantastisk fræk ide.
”Vil du snakke med Ida?” Pigen ser helt forvirret
ud.
”Værsgo!” Drengen åbner telefonen og holder den
op til pigens øre. De andre drenge ser forskrækkede
ud. Pigen snakker med Ida om forskelligt tøsepjat, og
enorme smil breder sig på drengenes ansigter
efterhånden som samtalen skrider frem.
”Jeg har travlt,” siger pigen til sidst, ”jeg ringer
senere.”
Den ældste slukker telefonen, og alle drenge griner
højt.
”Fik du snakket med Ida?”
”Slip mig fri,” mumler pigen, ”så vil jeg godt
besøge jer igen i morgen!”
Der følger en lang tavshed.
”Du er sød!” siger den ældste dreng pludselig med
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venlig stemme. Pigen bliver mørkerød i kinderne af de
ord.
”Lover du at komme i morgen?
Pigen nikker.
”Det er i orden.”
De slipper hurtigt pigen fri, hun rejser sig og
ordner sit tøj mens drengene står lidt generte rundt
om hende.
”Lover du det?”
Pigen nikker igen.
”Du kan jo tage Ida med hvis du synes!”
Pigen går uden at sige mere.
”Hun er godt nok sød,” siger den yngste af
drengene. ”tror I virkelig de kommer?”
”Vi får se,” svarer den ældste, ”sofaen er bred nok
til to!”
Næste eftermiddag venter drengene spændt i deres
hule indtil det banker på døren. Udenfor står pigen
sammen med veninden Ida. De har røde kinder og
ivrige blikke. Drengene er meget overraskede.
”Har du fortalt Ida … ”
Pigen nikker. ”Ida vil godt være med,” siger hun.
Lidt efter sidder der to bundne piger i sofaen.

Den omvendte historie
Den omvendte historie er lige så god: Tre store piger
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på 15 – 16 år tager en 12årig dreng med til en garage
eller en kælder. Drengen bliver sat på en gammel sofa
med en pige på hver side. Den tredje pige står bag
sofaen og holder hans arme. De to andre piger holder
hans ben fast mellem deres egne. Han er iført en tynd
trøje og tynde shorts. Shortsene buler så man kan se,
han har stiv pik. Drengen kan ikke samle benene.
Til at begynde med lader pigerne som om de ikke
ser bulen i hans shorts. De kilder ham på ribbenene
og på halsen og stikker hænderne ind på hans bryst.
”Kan du lide det?” spørger en af pigerne.
Drengen smiler usikkert. Han er samarbejdsvillig
fordi han håber, pigerne ikke lægger mærke til bulen
hans shorts.
”Så må vi hellere kilde dig rigtigt,” siger den
ældste af pigerne, mens hun blinker til de andre. I
virkeligheden har pigerne forberedt det hele i
forvejen.
”Du skal ikke være bange, vi laver bare lidt
pigesjov med dig.”
Pigen bag sofaen binder drengens håndled. De
andre piger holder stadigvæk hans ben, men nu har
de alle tre fået hænderne frie til at føle på ham så
meget de vil. Pigen bag ved lægger hænderne på hans
bryst og puster ham i øret, mens hun bevæger
hænderne. ”Jeg tror han er kilden,” siger hun.
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”Han skal have trøjen af,” siger en anden af
pigerne.
Drengen tør ikke protestere mens de løfter hans
trøje til den sidder rundt om halsen på ham og han
har nøgent bryst. Han opdager at det er helt
anderledes at have bar overkrop på denne måde, end
hvis han bader ved stranden. Pigen bag sofaen kilder
hans brystvorter.
”Han har brystvorter ligesom en pige,” siger hun
drilsk.
Pigerne på hver side lægger en hånd på hans
inderlår. Han vrikker, men han tør ikke vrikke ret
meget fordi det vil vise bulen i shortsene mere
tydeligt. Han ved ikke endnu hvor frække piger kan
være når de får chancen. Deres hænder glider højere
op, og shortsene er løse så pigerne nemt kan stikke
fingrene indenfor. Fordi pigerne stryger ham på både
brystvorter og inderlår, og fordi han føler sig meget
strakt og fordi han ikke kan samle benene, bliver han
voldsomt liderlig, så hans shorts buler endnu mere
frem. Pigen bagved trækker hans trøje op så den
sidder omkring hans ansigt, og han ikke kan se, hvad
pigerne laver. Men han kan mærke det!
Den ældste pige lægger sig på knæ foran drengen.
Hun tage fat om hans pik uden på shortsene. Drengen
giver et ryk.
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”Han har noget, han gerne vil vise os,” fniser hun.
Hun trykker fingrene ind og lader dem glide ned ad
pikken til hun kommer til nosserne. Så knipser hun
med fingrene på bulen. Drengen giver et vældigt
spjæt, men hun gør det flere gange, og hver gang
spjætter drengen og giver nogle gispelyde fra sig.
”Nossetamtam,” forklarer hun.
”Wauw,” fniser de andre piger. De flytter hænderne
helt op så deres fingre er inden i shortsene.
”Han skal masturberes,” siger den ældste pige.
”Hvad er det?” spørger en anden.
”Han skal tvinges til at sprøjte.”
Hun skubber shortsene til side så både pikken og
nosserne kommer frem.
”Han har ingen hår på.”
”Han er kun 12 år, men han kan godt sprøjte
alligevel, nu skal I se,” kommenterer den ældste.
Derpå klemmer hun om pikken, mens hun bevæger
hånden op og ned. Det vare kun nogle sekunder inden
drengen sprøjter lige op i luften.
”Sådan voldtager man en dreng,” griner hun.
Derefter slipper de drengen fri. Han er kobberrød i
kinderne.
”Du kommer herned igen i morgen efter skoletid,
okay?
Drengen nikker, mens han ordner sit tøj.
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”Hvis du sladrer, får du nossetamtam, forstået?”
Drengen nikker igen. Han vil godt komme tilbage i
morgen, men vil han tage en kammerat med næste
gang? Det ville være et lækkert syn: To drenge sidder
med spredte ben, mens pigerne trækker deres pikke
frem og masturbere dem.
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