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os. Under desserten havner jeg i det, der med 

mine bordherrers egne ord betegnes som “det 

lumre hjørne”, og med et smørret grin går de 

synkront på opdagelse under min nederdel. 

Først forsigtigt, så mere målrettet og insiste-

rende, pirrende og bestemt lovende for afte-

nens videre forløb.

Peter tager ordet. Nu er det tid til dans. Ikke 

på techno-disco-måden – igen foregår alting 

med stil: Alle kvinder skal danse en række 

“pligtdanse” med de forskellige mænd, så vi 

endnu en gang når at lære hinanden at kende 

på nye måder.

At tale om pligt giver ingen mening her. Den 

ene charmerende mand efter den anden byder 

mig op, og til DJ’ens sexede toner bliver jeg for-

søgt forført på dansegulvet igen og igen. Når 

melodien er slut, kommer en ny mand til, og 

jeg mister fornemmelse af, hvem jeg kysser, så 

luften forsvinder, hvem der trykker mig tæt og 

hårdt ind til sig, hvem der blidt men bestemt 

fører min hånd ned til en svulmende bule i de 

nydelige bukser… det var sådan her, man altid 

skulle danse.

Den sidste “pligtdans” er med min egen 

partner. Det er dejligt 

at mærke hans vel-

kendte krop mod min 

og at blive kysset af ham, 

der lige præcis ved, hvordan jeg 

helst vil kysses. Efter dansen laver vi en af-

tale om, at han smutter ud og kigger sig om-

kring på værelserne og de andre kvinder, mens 

jeg danser videre. 

Jeg har spottet en 

mand, der danser 

fantastisk, og ham 

vil jeg gerne se lidt 

nærmere på.

I aften er det os 

kvinder, der be-

stemmer, hvem vi 

vil lege med – sam-

men med vores 

medbragte partne-

re eller uden. Hvem af mændene har gjort nok 

indtryk på os til, at vi har fået lyst til at invitere 

dem med op på vores værelser? Adskillige, ser 

det ud til: Rundt omkring mig begynder folk at 

sive væk fra dansegulvet og ud til mere private 

lokaliteter.

Tilfredse smil og appetit på mere
Dansemanden kan sit kram. Så da min part-

ner lige kigger forbi og spørger, om det er ok, 

at han går op på værelset med en af kvinderne, 

siger jeg ja med et smil, for jeg er allerede travlt 

beskæftiget – og vil gerne have mere. 

Min nye danseven og jeg søger ned i under-

etagen, så vi kommer lidt væk fra selve festen. 

Vi fi nder en madras, og han fortsætter førin-

gen, som han også demonstrerede i dansen 

lige før. Vi kender knapt hinanden, men han 

kender helt klart kvindekroppen, og jeg bliver 

taget under grundig behandling med fi ngre, 

tunge og pik.

Jeg når lige at tænke “hvad nu med kondomet”, 

da jeg mærker, at det har han for længst taget 

sig af. De fl este af singlemændene her er erfarne 

swingere eller har deltaget i adskillige lignende 

fester eller gang-bang-arrangementer, og her er 

det simpelthen en selvfølge, at man beskytter 

sig. Det er befriende ikke at skulle diskutere eller 

overtale – her handles der ansvarligt.

Jeg får hurtigt tankerne væk fra kondomer og 

alt andet end hans dygtige fi ngre, der med stor 

præcision har fundet mit G-punkt. Jeg overgiver 

mig til en fuldstændig uventet sprøjteorgasme, 

der får mig til at kluk-le af forbavselse. Bagefter 

beundrer vi smågrinende den våde plet, går ud 

på nærmeste badeværelse og skyller os af – og 

sammen går vi ovenpå igen. 

Festen bølger frem og tilbage. Der danses, 

kysses og fl irtes på gulvet, mens nogle nyder 

en kølig drink i den velassorterede bar. Andre 

forsvinder parvis eller i små grupper op på 

værelserne – og vender tilbage et stykke tid 

efter med tilfredse smil og appetit på mere.

Reglerne er simple: Hvis døren er lukket, vil folk 

være i fred. Hvis den står på klem, er det i orden 

at kigge, men ikke deltage. Og hvis døren er åben, 

betyder det, at man er velkommen til at lege med. 

På et af værelserne med vidtåben dør sidder en 

af ægtemændene i en stol og nyder en kold øl.  

Ovre i dobbeltsengen ligger hans kone og bliver 

grundigt betjent af to af singlemændene. Han ser 

kærligt på sin kone, mens den ene tager hende 

bagfra, og den anden er ved at rulle et kondom 

på sin kampklare pik.   

Bløde og fristende bryster
Min partner er kommet tilbage fra sin udfl ugt 

med en af de andre kvinder, og vi mødes i en 

Jeg mister fornemmelse af, hvem 
jeg kysser, hvem der trykker mig 
tæt og hårdt ind til sig, hvem der 
blidt men bestemt fører min hånd 

ned til en svulmende bule

Om “Fest og fl irt” konceptet
Hvor mange har ikke oplevet en hyggelig fest, hvor man har været lidt fristet af naboens kone, 
eller hvor singlefyren har bagt mere eller mindre diskret på de tilstedeværende gifte kvinder 
– og forsøgt at lokke til lidt mere? Ved disse fester er det ikke alene tilladt, men faktisk aftalt, 
at man også tager det næste skridt. Det starter altså som en normal fest med middag, dans 
og hygge, men aftenen udvikler sig så til at indeholde alt det, man normalt ikke må. Setuppet 
baserer sig på, at singlemændene har en dedikeret opgave – nemlig at fl irte trusserne af kvin-
derne, lokke dem til diskrete, frække udfl ugter i soveværelserne, på toiletterne, køkkenbor-
det, eller hvor det nu kan lade sig gøre, imens ægtemændene venter, kigger på eller deltager, 
alt efter hvad parrene/kvinderne selv ønsker.
Festerne arrangeres privat og på frivillig basis. Læs mere på www.festogfl irt.dk


