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tæt dans på gulvet – det er godt og trygt at ses 

igen og mærke hinanden. Efter et par minutter 

på gulvet får vi selskab af et andet par. Hun 

har store, smukke bryster, og vi begynder at 

danse tæt, mens mændene interesseret ser 

til. De bliver for alvor interesserede, da vi be-

gynder at kysse hinanden, og jeg får lov til at 

stifte bekendtskab med de bløde og særdeles 

fristende bryster.

Inde i baren stimler folk sammen. En af 

kvinderne er med et snuptag blevet lagt op 

på billardbordet med en pude under lænden, 

og nu kommer hun efter tur under ekspert-

behandling af de mænd, der er til stede. Det 

ender med en voldsom sprøjteorgasme, og 

bagefter hjælper de hende kærligt ned fra bor-

det og sørger omsorgsfuldt for, at hun får noget 

at drikke, så hun ikke dehydrerer helt. 

Inde i spisestuen er der også aktivitet. Et 

par har sex med deltagelse af en ekstra mand 

på spisebordet, et andet par er i gang på en af 

stolene – og det er helt i orden at kigge på eller 

blande sig, hvis man skulle få lyst. Vi siver lidt 

rundt og mingler – kysser lidt, rør lidt, bliver 

følt på, kærtegner hinanden.

Ude i køkkenet er der natmad. Vi spiser 

rugbrødsmadder, snakker og kysser lidt her 

og der. Der er en varm og afslappet stemning, 

og det virker helt naturligt, at en af mændene 

lige kommer forbi og får lyst til at røre ved 

mine bryster og give dem et kærligt klem. Nu 

kender vi ligesom hinanden.

Vi er trætte, og selv om vi ved, at festen vil 

fortsætte længe endnu, nu hvor folk har fået 

tanket op, er vi så mætte af indtryk, at det 

eneste rigtige er at gå i seng.

“Tak for lån”
Væk fra den hjemlige lejlighed med papirs-tynde 

vægge starter vi dagen med en skøn, højlydt gang 

morgensex. Bagefter køler jeg lidt af i det åbne 

vindue ud mod gårdspladsen. Kvinden, min part-

ner også var sammen med i nat, kommer gående, 

stopper op og hilser hjerteligt på mig.

– Tak for lån, siger hun med et stort smil.

– Selv tak. Han er ikke værst vel, siger jeg 

med noget af en underdrivelse, og vi udveksler 

et par indforståede smil, mens min partner 

smågrinende lytter med fra sengen bag mig.

Lidt senere går vi til brunch i hovedbyg-

ningen, og nu er vi alle i almindeligt tøj og 

morgenhår. Vi hilser trætte, men tilfredse på 

hinanden. Der er en helt særlig fortrolighed i 

rummet. Over æg, bacon og frugt udveksles 

indtryk fra den forgangne nat: “Så du, hvad 

der skete nede i poolen? Vi var fem mænd 

om hende...” og “...da jeg var i gang med at 

slikke hende på spisebordet, var der en, som 

hentede en fl aske champagne fra køkkenet 

og sprøjtede det ud over brysterne og ned ad 

maven på hende, så det løb ind i munden på 

mig. Jeg slikkede bare videre, selv om jeg fi k 

munden fuld af champagne og næsten ikke 

kunne få luft…”

De begejstrede referater fra nattens begiven-

heder afl øses af helt andre og mere dagligdags 

samtaleemner: Hvordan er det nu med privat-

leasing af biler? Kom nogen mon til skade ved 

den ulykke, der skete på vejen tæt på godset? 

Hvordan er det at skulle være på arbejde juleaf-

ten? Og så tilbage til de natlige eskapader igen. 

Vi skulle egentlig til at vende snuden hjem-

ad, men det er så hyggeligt at sidde der og 

småsnakke, mens kaff en bliver kold i koppen, 

og varme sig med en fl ok mennesker, der for 

manges vedkommende ikke kendte hinanden 

for 24 timer siden, men som vi nu har delt nog-

le frække og grænseoverskridende oplevelser 

med – i en grad, så de næsten føles som gamle 

venner. Vi bliver lidt endnu.

Frækt foto-shoot på billardbordet
Flere af parrene og singlemændene bliver 

og overnatter til mandag morgen, og der er 

forskellige aktivitetstilbud her dagen derpå. 

Interesserede kan bl.a. få massage af et par 

hidkaldte massører eller få taget frække og 

smagfulde fotos af en professionel fotograf. 

En af kvinderne går igennem spisestuen iført 

høje, lange støvler, korsage og intet andet. Hun 

er ved at gøre sig klar til sit fotoshoot og får et 

par anerkendende blikke, kærlige berøringer 

og rosende kommentarer med på vejen.

Inde ved billardbordet er et lille afterparty 

ved at tage form: En af singlemændene har 

bedt en af kvinderne om at være med på en 

serie frække fotos, så hun har også klædt om 
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“Lige det, jeg har drømt om”
43-årige Henrik var med til Fest & Flirts jubilæumsfest sammen med sin partner for 
første gang:
– Det var sådan en fest, jeg altid har drømt om. Jeg har altid været fl irtende til fester og 
danset tæt, men der har oftest været en usynlig grænse, som man ikke måtte overskri-
de. Her var alle åbne og indstillet på, at det kunne blive til mere. 
Som mand var det også skønt at få lov til at komplimentere alle kvinderne og mærke, at 
de nød det – og at de gav frit udtryk for deres egen lyst. Jeg blev selv grebet i armen, da 
jeg passerede dansegulvet, af en kvinde, som havde udset mig under drinken og midda-
gen. Hun trak mig ind til sig og sagde, at hun godt kunne tænke sig at danse lidt tættere 
med mig....og så førte hun min hånd op under kjolen, så jeg kunne mærke, at hun ikke 
havde trusser på.
Der var en meget varm og imødekommende stemning – næsten mere end man fi nder til 
fester med venner og bekendte.
Det var et helt specielt univers, som jeg levede mig fuldt ind i – og det tog lidt tid at 
komme tilbage til den virkelige verden igen: Da jeg var på café den efterfølgende aften, 
var jeg lige ved at række ud efter tjeneren og give hende et kærligt klem på bagdelen 
– jeg kom jo lige fra et univers, hvor det var helt ok at give fysisk udtryk for, at man 
syntes, en kvinde var dejlig!


