– Fest, flirt og frække lege
Har du nogensinde været til en fest, hvor du tændte vildt på et par frække, ﬂirtende singlefyre – men holdt dig i skindet, fordi din egen mand også var med til festen? Hvad ville der
ske, hvis det ikke blot var tilladt, men faktisk var hele ideen med festen, at ﬂirten blev ført
helt ud i livet og blev til fræk sex? Tidens Kvinder tog med til en af den slags fester
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n kvinde ligger på spisebordet med
bryst og underliv blottet. En veludrustet mand lader langsomt pikken
glide indenfor, mens hun stønner
svagt. Pinefuldt langsomt trækker han sig ud
og glider roligt ind igen. Så sætter han farten
op. Kvinden stønner højere. Nu går han helt i
bund i en voldsommere og voldsommere rytme, så han må holde godt fast i kvinden, for at
hun ikke ryger ned
af bordet.
Jeg bøjer mig ned
og kysser hende
dybt. Jeg kan mærke hvert af mandens stød igennem
hendes krop – og
jeg kan mærke, at
min partner, som
står lige bag ved mig, kan lide, hvad han ser.
Vi er til fest med en flok frisindede par og
singlemænd – en “Ladies Night”, hvor næsten
alt er tilladt, og hvor kvinderne bliver forkælet,
fristet og forført i en grad, jeg aldrig nogensinde har prøvet før.

end dobbelt så mange mænd som kvinder.
Ingen af os har prøvet det før, så vi aner ikke,
hvordan festen vil forløbe, hvem de andre er,
og hvordan vi hver især vil reagere, når en af
os fl irter med de andre deltagere og eventuelt
får lyst til sex med andre end hinanden.
Så vi kan ikke andet end at aftale fuldkommen åbenhed og ærlighed, at vi hele tiden
holder øje med hinanden og respekterer, hvis

Stemningen er lagt: Ingen af
kvinderne har trusser på, og
da kokken har præsenteret
forretten, tager ﬂirten fart

Dobelt så mange mænd som kvinder
Godt 12 timer tidligere er min partner og jeg på
vej til festen på et gods, der er lejet til formålet.
Vi bruger bilturen på de vinterkolde og formiddagsstille veje derned til at få talt om, hvad vi hver
især har lyst – og ikke lyst – til i de kommende
24 timer, som vi skal tilbringe i selskab med 15
andre par og 20 ekstra singlemænd – altså mere
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en af os skulle få lyst til at stoppe legen. Vi
repeterer vores fælles “stop-ord” og ruller forventningsfulde og spændte op foran godsets
hovedbygning.

Det kunne være en almindelig fest
“Jamen de er jo helt almindelige”, er min første
tanke, da vi på hjerteligste vis bliver modtaget i foyeren, der er fyldt med snakkende
og spændte mennesker. Det kunne næsten
lige så godt have været en rund fødselsdag i
vennekredsen, et politisk møde i den lokale
sportshal eller et fyraftensmøde på en arbejdsplads: Rundt om os står et bredt udsnit af den
danske befolkning. De fleste af parrene er fra
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40 år og opefter, nogle af singlemændene er
yngre, resten er jævnaldrende.
Efter at have pakket ud på værelset er der
kaffe og kage i spisestuen under lysekronen.
Peter, der er en af arrangørerne, byder velkommen, og med en stille summen går projektoren i gang med at vise vores rigtige navne
og profi ler fra et datingsite på en storskærm.
Kaffekopperne klirrer, mens vi skiftevis kigger
op og drejer hovederne af led for at nå at matche billederne og teksterne deroppe med de
tilstedeværende mennesker af kød og blod.
Peter introducerer eftermiddagens aktiviteter – bl.a. “speedfl irting”: Alle vi kvinder skal
på vores værelser modtage besøg af samtlige
singlemænd, der i par på to og efter tur skal
charmere, fl irte og måske påbegynde forførelsen af os som en opvarmning til aftenens
frækkere aktiviteter.

De garvede ﬂirtere ruller sig ud
Singlemændene er nøje udvalgt. Og det mærkes,
at mange af dem er garvede flirtere, der præcist
ved, hvordan en kvinde skal charmeres: Der
uddeles roser, skænkes boblevand og udtales
komplimenter i en grad, så jeg mærker varmen
boble i maven, allerede før festen er begyndt.
Nogle af dem går mere kropsligt til værks, og
nu er det ikke kun i maven, det kildrer.
Jeg har sjældent følt mig så feteret, og da jeg
sammen med min partner lidt senere klæder om til middagen, er mine forventninger
spændt til bristepunktet. Han er lige så fornøjet efter mødet med adskillige charmerende

