L. Sherman

Be Our Valentine
Cassandra
”Jeg er slet ikke krævende, som i overhovedet ikke.”
Jeg pustede til en uregerlig hårtot, der skyggede for
mine øjne og hang endnu et metallisk, rødt helium
hjerte op.
”Det ser snart ud, som om Mr. Romance har kastet
op ud over det hele.” Min veninde og kollega, Stella,
grinede og slog ud med armene. Hele gastropub’en
var snart overdynget af røde hjerter, hjerteguirlander,
blinkende hjertelyskæder og røde duge med kys
på. Vores chef, Romeo – hvor passende – stod bag
baren og pudsede glas til aftenens rykind. Alle borde
var reserverede, og i dagens anledning havde han
komponeret en særlig kærlighedsmenu sammen med
den italienske kok. ”Det har sgu da slået helt klik for
ham i år,” fortsatte Stella og himlede med øjnene.
”Man skulle tro, at han var blevet ramt af Amors
pil.” Jeg hængte endnu et rødt hjerte op, som Stella
rakte mig og strakte mig ud til højre for at kunne nå.
Heldigvis holdt min veninde stigen. ”Hvad man ikke
gør for sit arbejde,” sukkede jeg.

”Er du sikker på, at du ikke er træt af, at du skal
arbejde i aften?” Hun så på mig med sine store,
brune øjne og slog med sin hestehale af knaldrødt
hår.
”Som i overhovedet ikke. Billy har planlagt jeres
romantiske aften i ugevis. Du skal forkæles af din
skønne kæreste. Og hvis ikke jeg skulle på arbejde,
ville jeg bare have siddet hjemme og trøstespist
chokolade i selskab med min vibrator. Seriøst det er
det eneste selskab, jeg har haft dernede i flere år.”
Vi rykkede stigen tættere på baren, og jeg dæmpede
også min stemme. Romeo behøvede ikke at være
vidne til mit manglende kærlighedsliv eller bare
sexliv. Vi var gode venner, bevares, og han skjulte
ikke sine kvindelige bekendtskaber, men han var
også forbandet lækker med sin altid lysebrune hud
og definerede muskler. Intet tøj kunne skjule, at han
pakkede en seriøst veltrænet krop, som jeg mere end
en gang havde brugt som fantasi: Guilty. Når han
smilte, følte man, at man var den eneste i rummet og
universets centrum. Jeg kvalte et suk.
”Kan I få lidt tjep på? Vi åbner om en time, og
Cass, du skal også nå at skifte.” Romeo skyndte på os
bag baren, men selv om han kommanderede med os,
var der et smil på hans læber.
”Yes, sir,” svarede jeg og rakte tunge ad ham.
I dagens anledning havde han fået lavet særlige
T-shirts til os alle. De var hvide og med små, røde kys

trykt på. ”Valentinsdag må gerne snart være slut, så
vi kan komme over det her totale hysteri,” mumlede
jeg for mig selv.
”Seriøst, Cass. Flere år?” Stella så måbende på
mig. Hun var stadig låst fast i min udtalelse om mit
utroligt kedelige sexliv. Vi var begge i starten af
tyverne og arbejdede fuldtid på ”Amore Mia”, byens
italienske gastropub. Det var en fusion mellem en
traditionel engelsk pub, men hvor køkkenet bød på
italienske specialiteter og lækkerier i stedet for fish
and chips, burgere og pommes frites. For et par år
siden var jeg begyndt på universitetet på jura, men
var droppet ud og tog mig tid til at finde ud af, hvad
jeg så skulle. Stella havde heller ikke travlt med at
komme i gang med en uddannelse. Hun nød livet,
som hun sagde. Vi er kun unge en gang, var vores
motto. Men jeg havde nu håbet på, at det ville være
lidt sjovere.
”Jep,” svarede jeg, kravlede ned og skulle til at
klappe stigen sammen.
”Hey, piger, jeg har mere her.” Rafa, eller Rafael,
dyngede et bord til med flere fucking, røde hjerter.
Rafa var Romeos bedste ven og ejede et firma, der
solgte pynt og andet festudstyr.
”I er sgu da ikke rigtig kloge,” vrissede jeg og
forsøgte virkelig at leve mig ind i Romeo og Rafas
overdrevne forkærlighed for Valentinsdag. ”Hvad
fanden er der galt med jer?”

”Åh, hold nu op. Alle elsker da Valentine’s,”
svarede Rafa og blinkede til mig. Jeg sukkede højlydt
og stillede stigen op igen. Han var mindst lige så
tiltrækkende som min chef og åbenbart helt vild med
røde hjerter. Hvem skulle have troet det?
”Er det bare mig, eller sidder deres T-shirts
ikke virkelig stramt?” Stella rakte mig en ny
hjerteguirlande. Jeg panorerede blikket over mod
baren, hvor de to fyre stod og talte. De grinte og slog
hinanden på skulderen. Begge var iklædt de hvide
T-shirts med kys på, og jo, de sad ekstra stramt. Jeg
måtte lige synke engang, og en dejlig rislende følelse
løb gennem min krop.
”Når I er færdige – og tusind tak Stella for din
hjælp – skal jeg låne dig, Cass. Vi skal have en
briefing med resten af personalet i forhold til i aften,
der bliver drøntravlt.” Romeo var en god chef, men
han styrede sit personale kontant, hvilket sikkert
også var grunden til hans store succes. Hvordan
kunne man andet end at crushe en smule på ham?
Sød, charmereden og succesfuld. Jeg rystede på
hovedet ad mig selv, og sparkede mine forbudte
tanker ad Pommern til.
***
”Menuen er fast i aften, så den del af programmet
bliver let. Der er en forret med fisk, derefter er
der tapashovedretter og til sidst et blødende

chokoladehjerte med vaniljecreme og jordbær.”
Romeo strøg en hånd gennem det mørke hår. ”I løbet
af aftenen vil der være forskellige konkurrencer. Rafa
her vil styre slagets gang.” Han klappede sin ven på
skulderen. ”Og livebandet går på klokken 22.00.”
”De første gæster kommer om …” Han kiggede på
sit ur. ”10 minutter. Nyd aftenen, og efter vagten er
der en Valentine’s goodiebag til jer, I kan tage med
hjem og hygge jer med.”
Jeg glattede min stramme, røde nederdel med
hånden og kiggede ned på de røde lakpumps. Selv
om det var februar og minusgrader udenfor, havde
jeg droppet strømper. Af erfaring vidste jeg, at
det ville blive varmt, og nylonstrømper var noget
så ubehagelige at have på, når man svedte. Mine
uregerlige krøller havde jeg tæmmet i en fransk
fletning. Det eneste, jeg manglede, var at friske den
røde læbestift op, så var jeg klar.
”Cass, du ser virkelig godt ud.” Rafa fangede mig
på vej tilbage ud i pub’en. ”Du må undskylde, hvis
det ikke er passende, men jeg troede, at du var antiValentine’s Day.” Hans smil nåede helt op til de
krystalblå øjne. Han var lys, hvor Romeo var mørk,
men ikke mindre tiltrækkende; høj og bred som en
viking med et tætklippet skæg, som sendte mine
tanker på himmelflugt igen.
”Jeg er måske anti-romance og leder ikke efter
prinsen på den hvide hest, men jeg kan godt leve mig

ind i det for Romeos skyld,” svarede jeg og bandt
mit forklæde om livet. ”I øvrigt ser I fuldstændig
latterlige ud i de der T-shirts.” Jeg pegede på ham og
rullede med øjnene.
”Du sårer mig, Cass.” Han tog sig teatralsk til
hjertet. ”Jeg er så glad for min nye yndlings-T-shirt.”
Han slog en brølende latter op, og jeg kunne ikke
lade være med at grine med ham, for det var tydeligt,
at han vidste, det var total over the top, og alligevel
var han vild med det.
”I to.” Romeo kom op bag os. ”Kan I så komme
i gang.” Hans stemme var godmodig, men det var
alvorligt ment, for de første gæster var på vej ind.
***
Jeg løftede ud i T-shirten og bundede et glas isvand,
som Romeo rakte mig. Sveden løb ned mellem mine
bryster. Jeg viftede et menukort foran ansigtet og
holdt ud i T-shirtens halsudskæring, så min røde
satin-bh kunne ses, men jeg var ligeglad, for det var
ulideligt varmt. ”Mine lår klistrer sammen, fuck, hvor
er her varmt,” sukkede jeg højt.
”Hold ud, Cass. Om en time går bandet på, så
bliver der mere ro, og hvis du vil, kan du stå i baren
sammen med mig.” Romeo gav min skulder et
venskabeligt klem.
”Tak, fedt. Det vil jeg rigtig gerne.” Vi serverede
både ved bordene og direkte fra baren. ”Mine fødder

er også ved at slå mig ihjel.” Hvorfor i al verden
havde jeg valgt højhælede sko? Normalt serverede jeg
i praktiske flade sko, men jeg skulle åbenbart straffe
mine fødder. Hvad havde de da gjort?
Romeos blik gled ned ad mine ben til fødderne
og mine høje hæle. ”Du har givet den fuld gas med
Valentine’s tema. Tusind tak for det.” Han virkede
oprigtigt glad, men jeg kunne ikke finde ud af, om
han flirtede.
Vi flirtede ofte for vildt, og jeg elskede vores frem
og tilbage, men den usynlige grænse var aldrig blevet
overtrådt i virkeligheden … kun i mine fantasier. Jeg
vidste ikke, hvordan han havde det.
”Du skulle se mine drikkepenge,” blinkede jeg
skælmsk til ham. ”Jeg har allerede fået dobbelt så
mange som normalt.” Vi delte drikkepengene, og
i aften havde jeg skæppet betydeligt i kassen. ”Jeg
har lige brug for to minutter for mig selv. Skal nok
skynde mig.” Han nikkede og smilte til mig. Fuck, for
et lækkert smil.
Jeg lukkede og låste døren bag mig til toilettet. I
spejlet kunne jeg se, at mine kinder blussede rødt,
og mine øjne strålede. Det havde været en fed aften
indtil videre. Rafa havde styret konkurrencerne og
delt gavekort, weekendophold og chokolade ud til
de heldige vindere. Han havde charmeret publikum
fra scenen, mens Romeo havde flirtet bag baren.
Stemningen havde gjort mig opstemt, og jeg kunne

mærke, at jeg allerede var våd. Mine brystvorter
blev hårde mod bh’ens stof. Opgivende sukkede
jeg ved tanken om, at det eneste, der ventede mig
derhjemme, var min vibrator. Lige i aften kunne jeg
godt bruge den rigtige vare. Jeg sneg en finger inden
for trussens kant og fandt min pulserende klitoris. Et
par gange strøg jeg frem og tilbage, lænede hovedet
mod væggen og tillod mig at give mig hen.
”Er der nogen derinde? Jeg er ved at tisse i
bukserne.”
Stemmen rev mig ud af min boble af nydelse, og
jeg fik travlt med at samle mig, vaske hænder og rette
på hår og makeup. ”Lige et øjeblik,” råbte jeg tilbage
og bandt forklædet igen. Jeg stak hånden i lommen
og kom i kontakt med et stykke papir. Det havde jeg
ikke mærket før. ”Undskyld, det tog så lang tid –
skulle lige friskes op.”
Det var min kollega, Elena, som ventede på den
anden side af døren. ”Bare i orden, Cass, men jeg
kan ikke holde mig mere.” Hun nærmest smækkede
døren i hovedet på mig. ”Sorry,” råbte hun bag den
lukkede dør.
”I orden, søde,” svarede jeg tilbage.
Jeg foldede papiret ud. Det var sikkert en gammel
bestilling eller kvittering, jeg havde glemt.

Du er utrolig smuk i aften.
Er du med på en leg?

Be Our Valentine
Var det eneste, der stod på papiret. Jeg foldede det
sammen og kiggede mig over skulderen.
Var beskeden til mig? Var den ny? Var den
gammel? Hvem ville lege med hvem?
I mit skab fandt jeg en deodorant i tasken og tog
diskret mere på. Jeg duppede også parfume bag
ørerne, på håndleddet og en smule i kavalergangen.
Hvis sedlen var til mig, hvad betød den så? En lille
æske, jeg ikke havde set før, stod i bunden af mit
skab. Alle ansatte havde sit eget skab, så vi kunne
have vores private ejendele for os selv. Hvem havde
sat æsken der? Jeg løftede på låget og fandt endnu en
seddel.

Ja, Cassandra. Det er dig, vi vil lege
med. Tag trusserne af, hvis du vil være
med, læg dem i æsken og lad den stå i
skabet. Legen slutter så snart, du siger
til.
Be Our Valentine
Jeg ville gerne lege med. Uden at vide, hvad det
var for en leg. Okay, jeg havde en god idé om, at det
var en sexet leg. Kunne det være nogle gæster? Jeg
havde flirtet med en gruppe fyre, der var taget på
Valentine’s date sammen. De var fire. Åh, gud, kunne

jeg være sammen med fire på én gang? Jeg var varm,
våd og liderlig, men skulle passe mit job.
”Cass, kommer du? Jeg har brug for din hjælp.”
Romeo kaldte fra baren.
”Kommer,” svarede jeg. Diskret trak jeg trusserne
ned, trådte ud af dem og foldede dem sammen. De
var pinligt våde, men jeg tænkte ikke mere over det
og lagde dem i æsken, inden jeg smækkede skabet i.
Lad legen begynde.
***
”En Cosmopolitan, en jordbærdaiquiri og en sex on
the beach.” Jeg placerede de tre, røde cocktails på
baren og tog imod betaling. Glemt for en stund var
sedlen og æsken med mine trusser i skabet, for der
var hele tiden nye bestillinger.
”Det er en kæmpe succes,” råbte en kvinde over
bardisken til Romeo, der knoklede side om side med
mig. Han nikkede, takkede og afleverede to Dark &
Stormy til hende. Hun lagde sin hånd på hans og
blinkede flirtende med ham.
”Hun har ret.” Jeg bumpede min hofte ind i hans,
da der var et enkelt minuts pause. ”Virkelig god idé.
Det er præcis det, alle har brug for i den her kolde
tid.”
”Tak, Cass. Det betyder meget, at du siger det.”
Han lænede sig ind og hviskede, ellers kunne jeg
ikke høre for musikerne, som prøvede kræfter

med Kiss af Prince. Hans varme ånde duftede af
pebermynte, og en antydning af hans aftershave
drillede mine næsebor. Som på kommando reagerede
mine brystvorter og blev hårde. Godt jeg havde bh
på. Mine bryster var en almindelig b-skål, og ofte
foretrak jeg at gå uden bh, men når jeg arbejdede, tog
jeg den altid på.
”Hvorfor?” svarede jeg ham. Han var vant til min
direkte facon og havde ofte sagt, at det var præcis
min åbenhed, han satte pris på.
”Fordi jeg overhørte dig og Stella, da I pyntede
op.” Han blinkede til mig på en indforstået måde.
Åh gud, havde han hørt hele vores samtale, også
den del om mit ikkeeksisterende sexliv? ”Jeg kan
sagtens leve mig ind i det, selv om jeg ikke er til
hjerter og chokolade.”
”Hvad er du så til?” spurgte han med en neutral
mine og hældte isterninger i shakeren.
Flirtede han? Eller var det bare kollegial snak?
Jeg indrømmede blankt, at jeg syntes min chef var
en hot snack, som jeg gerne ville have en bid af. Men
vi havde altid holdt det 100% venskabeligt og aldrig
overskredet den usynlige grænse.
”Efterhånden alt med en puls,” mumlede jeg og
spurgte den næste kunde om, hvad han kunne tænke
sig.
Bag mig flød Romeos grin sammen med musikken,
der nu havde skiftet til The Game of Love med

Wayne Fontana. Jeg miksede to drinks og lod diskret
hånden glide i forklædets lomme i håb om, at der
på mystisk vis var landet en ny besked. Mine fingre
strejfede et nyt stykke papir, og jeg tog det ud.
”Undskyld, jeg skal lige for mig selv,” sagde jeg
over skulderen til Romeo, der blot nikkede til mig
igen. Jeg risikerede, at han hele tiden blev træt af
mine små pauser, men det var det værd.
Min krop sitrede af forventning, og jeg var så
nysgerrig efter, hvad der stod denne gang. Jeg
foldede papiret ud og priste mig lykkelig for, at jeg
heldigvis var alene i det lille personalerum.

Hvis du er med på legen …
(Det er naturligvis helt i orden, hvis du
ikke er. Men vi lover dig, at det bliver
godt for dig, så godt ;-)) I dit skab
finder du en gave, den skal du bære
resten af aftenen. Efterlad æsken tom
eller fyldt. På den måde ved vi, om du
stadig vil lege med.
Be Our Valentine
Endnu en gave i mit skab. Jeg hastede hen for at
se, hvad det var. Denne æske var diskret sort med
et logo i hjørnet, jeg ikke kendte. Forsigtigt listede
jeg låget af og inden i lå en æggeformet vibrator. Jeg
havde aldrig prøvet den her type, men jeg vidste,

hvad det var. Fjernbetjeningen manglede dog. Nogen
havde det meget sjovt med den her leg. Kunne det
være? Nej, jeg slog tanken bort, for hvis jeg tænkte
den til ende, ville jeg ikke have modet til at sætte
vibratoren op og lege videre. Og jeg var ikke klar til
at stoppe. Endelig skete der lidt mere i mit ellers så
trivielle liv.
”Kan du lave otte mojitos? Der er to borde, der har
slået sig sammen?” Romeo shakede på livet løs selv
og nikkede mod et bord, hvor der så ud til at være
højt humør.
”Selvfølgelig. Du slår da omsætningsrekord i
aften,” sagde jeg og bukkede mig ned for at fylde
en shaker med is. I det samme jeg rejste mig, gik
vibratoren i gang. Det gav et sæt i mig, og jeg slog
blikket op. Hvem styrede den? Jeg spejdede ud over
forsamlingen og tilbage til Romeo, som hældte drinks
op. Han havde begge hænder i brug, så det kunne
umuligt være ham. Længere inde i lokalet sad Rafa
sammen med musikerne, der holdt pause. Vores
øjne kolliderede, og han vinkede til mig. Herfra,
hvor jeg stod, kunne jeg ikke se, om han havde en
fjernbetjening. Det kunne godt være ham, men
hvorfor? Vibrationerne inde i mig tog til, og jeg havde
svært ved at koncentrere mig. Jeg skyndte mig at få
mixet drinks og afleveret dem til min kollega, der var
klar til at servere.
”Er du ok, Cass? Du ser dårlig ud. Der er frygteligt

varmt herinde. Har du fået nok at drikke?” Min
kollega satte bakken tilbage og lagde bekymret en
hånd på min arm. ”Jeg laver et glas, kold cola til dig.”
Heldigvis vendte han ryggen til og hældte cola op til
mig.
”Åh, gud, åh,” stønnede jeg lavmælt og satte
begge hænder i bardisken. Jeg kunne ikke stå her
og komme til skue for alle, men jeg styrede ikke
min egen orgasme. Den havde jeg overdraget til
min legekammerat eller -kammerater. Med ét blev
vibrationerne svagere og svagere. Klimakset udeblev,
og jeg åndede lettet op.
”En cola til dig. Tror du ikke, at du skal tage en
pause?” Det var Romeo, der rakte mig et glas cola.
”Vi skal nødig have, at du besvimer. Folk begynder
også at sive nu, og vi lukker om en halv time.”
Jeg drak begærligt af glasset og nikkede til ham.
Ud over mine korte pauser, havde jeg endnu ikke
holdt en lang. Vibrationerne stoppede ikke i mig,
men hastigheden var så lav, at jeg kunne holde dem
ud. Hele min krop var elektrisk og tændt. Jeg havde
lyst til at gå ud på toilettet og onanere, men jeg var
også spændt på, hvad der ellers ventede mig. Måske
var det her det eneste, der kom til at ske i aften, eller
også fik jeg endelig stillet min sult efter flere års
tørke?
I personalerummet bandt jeg forklædet op og
lagde det på bordet. Jeg bukkede mig ned for at tage

mine høje hæle af. Bare for et kort øjeblik ville jeg
hvile fødderne. En lap papir – nøjagtig som de andre
– faldt ud af forklædets lomme.

Det her er sidste besked. I dit skab
finder du to silketørklæder: Et blåt
og et rødt. Det røde betyder, at du vil
fortsætte legen, når alle gæsterne er
gået. Bind det om halsen, som et tegn
på, at du er med. Hvis du tager det blå
på, betyder det, at du vil stoppe her.
Det er helt i orden ;-) Uanset hvad har
det været sjovt at lege. Tak fordi du
ville være med. Men måske bliver det
endnu sjovere …
Be Our Valentine
På bare tæer gik jeg hen til mit skab og åbnede
lågen. Det var sidste gang i aften. Inden jeg var
taget på arbejde i dag, havde jeg tænkt, at det ville
blive ulideligt at se på alle de forelskede par, der
ikke kunne stirre dybt og længe nok i hinandens
øjne. Men jeg var blevet distraheret på sjoveste vis.
Jeg kunne stoppe legen nu, og så var det ikke andet
end en leg, eller også kunne jeg gå linen ud. Min
fornemmelse sagde mig, at jeg udmærket vidste,
hvem der drev gæk med mig, og det gjorde mig på en
og samme gang tryg og opstemt.

Silketørklæderne var kvadratiske og identiske
bortset fra farven. Hvis jeg gik linen ud, kunne jeg
ikke vende om og gå tilbage. Den røde farve drillede
mig, matchede min nederdel og kyssemundene på
min hvide T-shirt. Resolut tog jeg en beslutning og
bandt det røde tørklæde om halsen. Jeg følte, at jeg
lige havde låst mig ind i et escape room og endnu
ikke vidste, om jeg kunne løse gåderne og komme ud.
Det var præcis den her spænding, jeg savnede, og jeg
elskede escape rooms.
***
Musikerne var gået, og de sidste gæster takkede
af. Mine kollegaer og jeg ryddede op. Vi var et godt
team, der altid hjalp hinanden, så ingen hang på den
sidste opvask eller rengøring alene. Romeo havde
allerede aftalt med dem, der ikke var på vagt i aften,
at de skulle komme og tage pynten ned i morgen,
inden vi åbnede. Jeg havde fri og ville sove længe.
Vibrationen var fortsat, men på et drillende
lavt niveau, så jeg hele tiden var opmærksom på
mit begær, men aldrig vippede ud over kanten.
Mærkværdigt nok kunne jeg godt arbejde, men jeg
var ikke fuldt ud fokuseret og lod hele tiden blikket
flakke over mine kollegaer, Romeo og Rafa. Min chef
og hans ven stod i den modsatte ende af baren og
snakkede. Rafa grinte højlydt af et eller andet, som
Romeo havde sagt. I starten, da jeg lige var blevet

ansat, havde jeg været overbevist om, at de var mere
end venner, men nu to år senere, kendte jeg dem
godt nok til at vide, at de begge foretrak kvindelige
partnere. Jeg skrubbede bardisken godt og tørrede
efter med sprit. Hvad så nu? De sidste gæster sagde
farvel til Romeo og Rafa, og mine kollegaer begyndte
også at sive. Jeg kunne ikke opfinde mere at lave,
medmindre jeg begyndte at tage pynten ned, men det
ville virke underligt, hvis jeg begyndte på det. I stedet
for gik jeg ud i personalerummet – en smule slukøret,
men jeg kunne lige så godt skifte tøj og komme hjem
i seng. Bare tanken om min seng fik mig til at gabe.
I skabet fandt jeg mine leggings og sneakers frem,
men inden jeg kunne nå at smække lågen i, blinkede
min telefon med en sms. Vibratoren tog også til inde
i mig.
Ukendt nummer: Du har det røde tørklæde på,
eller har du fortrudt?
Mig: Nej, jeg har ikke fortrudt, men der skete
ikke mere, så jeg troede, det var det xD
Ukendt nummer: Gå ind på Romeos kontor, sluk
lyset, bind tørklædet for øjnene og vent.
Jeg ventede kun få minutter, men i mørket bag
tørklædet trak sekunderne ud i det uendelige.
Romeos kontor var velkendt, og en svag duft af ham
hang i luften. For ikke at snuble rundt i mørket
havde jeg sat mig i hans kontorstol bag skrivebordet.
Døren gik, og selv om jeg var fuldt påklædt, minus

trusserne, følte jeg mig pludselig nøgen.

***
En hånd lagde sig på mit lår og gled en anelse op.
”Du kan stadig nå at ombestemme dig,” hviskede
en stemme bagfra.
Der var to. Hånden på låret strøg ind under min
nederdel og kælede frem og tilbage. Manden bag mig
strøg min fletning til side og kyssede mig på halsen.
”Du er så smuk,” hviskede han med lav, ru stemme.
Mine sanser var skærpede, og alligevel kunne jeg ikke
placere om, det var dem.
”Det eneste, du skal er at sige ja eller nej, sagde
fyren foran mig, og selv om jeg ikke kunne se bag
tørklædet vendte jeg hovedet mod ham. ”Vi lover,
at det kun handler om dig og din nydelse. Du kan
stoppe, når du vil.” Hans stemme var blid og tryg.
”Ja,” svarede jeg med klar og tydelig stemme. I
samme øjeblik mærkede jeg to hænder om mine
bryster. De kærtegnede mig gennem T-shirtens tynde
stof. Jeg lænede mig tilbage i stolen for at komme
tættere på ham. Manden foran mig spredte mine ben,
hvilket fik nederdelen til at kravle op. ”Fuck, hvor er
du flot … og våd.” Han lod en finger glide fra mine
skamlæber og op til klitoris.
”Hvor mange gange vil du komme?” hviskede ham
bag mig, mens han langsomt løftede T-shirten over

mit hoved.
”Så mange som muligt,” stønnede jeg. Fyren
mellem mine ben lagde et pres på min pulserende
klitoris med sin tunge. Vibratoren blev skruet op,
og jeg kunne næsten ikke tænke. Bh’ens hægte blev
løsnet og stropperne trukket ned over mine skuldre.
”Vi skal have hende op på bordet,” sagde fyren bag
mig.
”Mmm, lige om lidt. Hun smager vidunderligt.”
Hans tunge fortsatte ihærdigt der, hvor det var
allerbedst, og jeg kunne mærke orgasmen bygge op.
”Jeg tager den første,” svarede han sin ven, og jeg
vred mig i stolen i et forsøg på at komme tættere
på hans mund. Vennen lo bag mig og fortsatte
sin mission med at drive mig til vanvid med sin
berøring på mine sensitive bryster. Der gik ikke
lang tid, før jeg detonerede i bølger af orgasme og
kortvarigt tabte jordforbindelsen, mens jeg faldt.
Sammentrækningerne blev ved. Fyren, der havde
slikket mig til mine drømmes orgasme, fjernede
vibratorægget. ”Vi skal lige gøre plads.” Han kyssede
mig på inderlåret og rejste sig. ”Rydder du lige til side
på bordet,” sagde han henvendt til sin ven. ”Du roder
over det hele,” grinte han.
Mens jeg kom tilbage til overfladen, hørte jeg dem
skramle omkring mig. Efter lidt tid løftede et par
stærke arme mig op på bordet. Jeg kunne genkende
duften og puttede mig ind til ham. Bordets overflade

var kold mod min bare hud, og en kuldegysning løb
gennem mig. ”Fryser du?” spurgte han bekymret og
placerede en pude under mit hoved.
Jeg rystede på hovedet, for selv om det var lidt
køligt, vidste jeg, at jeg snart ville få varmen igen.
En mund fandt mine læber. Kysset var først blidt
og prøvende, som om han afventede, at jeg var okay
med det. Jeg løftede hovedet op mod ham, og det
var invitation nok til, at hans tunge søgte adgang
og flettede sig med min i et dybt og inderligt kys.
Følelser, jeg aldrig før havde haft, strømmede
igennem min krop. Nydelse og begær var overalt. ”Vil
du have os?” spurgte han mod mine læber.
”Begge på én gang?” min stemme var lav og
spørgende.
”Ja, hvis du har lyst,” svarede han. ”Vi skal nok
gøre dig klar.”
En hånd aede nænsomt op og ned ad mit inderlår.
Hans finger søgte mig og gled ind.
”Mere,” stønnede jeg og spredte benene for ham.
”Jeg vil gerne mærke jer begge, men først en ad
gangen.”
”Kondom?” spurgte fyren mellem mine ben. Jeg
kunne mærke, at de udvekslede den lille foliepakke,
som jeg hørte knitre, da den blev åbnet.
Ham, der havde kysset mig, lænede sig ned mod
min mund igen, og jeg lod mig rive med af følelsen.
Aldrig havde jeg følt mig så begæret og forgudet af en

fyr … to fyre. Jeg kunne mærke en ved min indgang,
og hans pik, der langsomt gled ind i mig. ”Så våd og
klar,” sagde han og pressede sig helt ind i mig. Han
fyldte mig ud, og jeg måtte gispe efter vejret et par
gange.
”Fuck, I er frække, og jeg er misundelig.” Ham, der
ikke havde sin pik langt oppe i mig, kælede for mine
bryster og suttede på mine brystvorter.
”Det bliver din tur … lige om lidt. Jeg skal bare.”
Deres venskab varmede mig, og selv, når de var
opslugt af lyst, havde de overskud til at tænke på
hinanden.
”Knep mig, hårdt, bare gør det. Hvis der skal gå
to år, før jeg har sex igen, skal jeg også kunne huske
det,” kommanderede jeg og mødte min elsker stød
for stød. Han ramte mig, hvor jeg aldrig før var blevet
ramt, og efter få minutter kom orgasmen skyllende
ind over mig i stød. Jeg mærkede ham følge efter
mig og råbe sit eget klimaks ud i rummet. Min krop
summede efter de to orgasmer, men jeg var klar
til mere. Det var tydeligt, at ham, der havde kysset
mig, ikke havde gjort andet en kysse mig og kæle for
mine bryster. Jeg vendte mig mod ham: ”Din tur,”
hviskede jeg.
”Er du sikker på, at du kan mere?” Han var sød og
omsorgsfuld. ”Det handler om dig ikke om os.”
”Jeg er sikker på, at du kan gøre det mere end godt
for mig, mens du stadig selv får noget ud af det.” Min

hånd rakte ud efter ham, og han lænede sin ind mod
min berøring. ”Jeg tror bare ikke, at jeg er klar til jer
begge på én gang.”
”Din nydelse, smukke. Det er kun for dig,” svarede
han, som lige var kommet. ”Du bestemmer. Vi er i
din magt.”
”Tag mig. Vil du ikke nok?” bønfaldt jeg, og
mærkede begæret tage til igen. Der var noget over
ham, som gjorde mig blød og havde lyst til mere med
ham.
”Rid mig,” mumlede han mod mit øre.
Jeg nikkede, og igen blev jeg flyttet. ”Sæt hende
overskrævs på mig,” sagde min nye elsker.
”Kondom?” spurgte jeg.
”Er på. Hop op.” Han hjalp mig med at holde
balancen, og jeg tog ham ind i mig. Jeg måtte læne
mig frem og lagde mit hoved på hans skulder.
”Du er stor, åhh, jeg skal lige vænne mig til dig.”
Aldrig havde jeg følt noget lignende, mens jeg trak
vejret dybt et par gange og slappede af, aede han mig
på ryggen.
”Jeg ved det, tag dig tid, smukke.” Hans stemme
var blid og varm mod min hals.
Med et stød satte jeg fra mod hans bryst og
løftede mig op, så han næsten forsvandt ud af mig.
Jeg sænkede mig igen ned og blev fyldt vidunderligt
dejligt ud. Det var mig, der styrede og var i kontrol.
En svimlende følelse af samhørighed overtog mine

bevægelser, og snart bevægede vi os sammen. ”Cass,”
stønnede han og mødte mig med sine bevægelser,
når jeg var på vej ned. Den anden fyr stillede sig bag
mig og kærtegnede hele min krop. Uden forvarsel
kom jeg i en stor rystelse om ham, der var i mig. Han
stoppede ikke sine bevægelser, men pumpede sig
ind og ud af mig igennem hele orgasmen. Jeg kom
og kom og kom, inden jeg mærkede ham følge efter
mig med et råt, gutturalt råb. Langsomt svævede vi
sammen tilbage mod jorden igen, og jeg sank ind
mod ham. ”Tak,” hviskede jeg mod hans hals, hvor
jeg også plantede et kys.
”Det er os, der takker, smukke,” svarede han og
kyssede mig på håret. ”Vi lader dig være alene nu, så
du kan tage bindet af øjnene og klæde om.
”Din goodiebag er i dit skab. Der er en æske med
hjertechokolader. Hvis du har lyst til at gøre det her
igen, så læg to chokolader på kasseapparatet i baren.
Hvis det bare skal være denne ene gang, så læg et
stykke i stedet for.”
***
Baren var tom, da jeg omklædt kom ud fra
personalestuen. Jeg havde før haft lukkevagt, så det
gjorde mig ikke noget at være alene. Min goodiebag
var fyldt med lækkerier – ikke bare chokoladerne –
men også bodyolie, biografbilletter og et gavekort
til en spabehandling. Romeo var gået all in på

personalepleje. Jeg smilte ad min egen tanke. ”Også
i den grad,” sagde jeg ud i luften. Min krop sitrede
efter de tre orgasmer og de to fyres berøring. Jeg ville
gerne have mere … meget mere, men de behøvede
ikke være anonyme. Ved kasseapparatet stoppede
jeg. Mon de altid delte kvinder, eller var det bare
mig? Jeg var ikke færdig med dem, men selv om
det var dejligt med dem begge to, var det især den
ene, jeg kunne mærke, at jeg gerne ville mere med.
Uden jeg kunne nå at overtænke det, lagde jeg to
hjertechokolader på kasseapparatet. De var begge
drømmefyre.
Ude ved min cykel bukkede jeg mig ned for at låse
den op. Et stykke papir flagrede til jorden, men jeg
vidste ikke, hvor det kom fra. Jeg så op, men gaden
var tom. De måtte have lagt det i min bukselomme,
da jeg sad og ventede på kontoret. Jeg samlede det op
og læste:

Tak fordi du ville lege med. Vi håber,
at du har nydt det lige så meget, som
vi har. Hvis det var denne ene gang,
så tak fordi du gav dig hen til os. Alt
er i skønneste orden. Men hvis du har
lagt to chokolader,vil vi sørge for din
nydelse igen og igen og igen.
Romeo og Rafa, tak fordi du var vores
Valentine.

