Blondanett - en massagepiges dagbog (Ekstrabladets forlag 2005)
Uddrag fra bogen, Blondanett:
S. 55:
Nina gik ud og åbnede. Jeg genkendte præstens stemme ude fra entreen, og jeg gjorde mig klar.
Da jeg kom ind i værelset, sad de begge på sengen, men de rejste sig begge og gav mig hånden. De havde været ude at spise og
havde drukket en flaske eller to som opvarmning, men de var slet ikke berusede.
- Velkommen, sagde jeg og gav præsten et knus. - Det er hyggeligt at se dig igen.
- Det er så min mand, sagde hun. Han rakte mig hånden og præsenterede sig med både fornavn og efternavn. De var begge meget
velklædte. Præsten var klassisk klædt på, med nederdel og jakke, mens han var i jakkesæt og slips. Han var som hende nydelig af
udseende, med en meget velproportioneret krop. Jeg kunne ikke lade være med at spekulere over hvad en kvindelig præsts
ægtemand mon havde af arbejde. Han kunne ligne en lektor på universitetet eller en journalist, det var ikke til at sige. Jeg ville ikke
spørge.
Præsten åbnede sin taske og rakte mig pengene. Hun forsøgte at gøre det diskret, som om det var noget der slet ikke skete. Jeg tog
dem og sagde at de bare skulle lægge tøjet, så ville jeg komme om et øjeblik.
Jeg besluttede mig for at spille noget meget roligt jazz på anlægget, og da jeg kom tilbage til dem, havde jeg stadig min kjole på. Jeg
fornemmede at de havde brug for at det hele skete langsomt, at de selv bestemte hvordan seancen skulle udvikle sig.
Præsten havde en corsage på da jeg kom ind. Hun sad på sengekanten og kiggede op på mig. Han havde taget jakken og skjorten af,
men var stadig iført sine bukser. Han sad i lænestolen ved siden af sengen. Jeg gik hen til det lille bord, tændte et stearinlys og satte
mig så ved siden af præsten.
Jeg lod mine fingre glide ned ad hendes ene arm. Hun kiggede på mig og smilede. Så førte jeg hendes hånd op til min kjolestrop.
Hun skubbede den ned og kjolestoffet gled ned over min krop og blottede brysterne. Jeg rejste mig for at lade kjolen glide ned på
gulvet og lagde mig helt nøgen på sengen. Mine hænder kærtegnede hendes ryg, først med fingerspidserne, og så med neglene.
Hun lagde sig ved siden af mig. Hendes ene hånd nærmede sig mit ene bryste og hun begyndte at stryge det forsigtigt, så
brystvorten blev stiv og hård. Hun kærtegnede mine brysterne i lang tid. Manden blev siddende i stolen uden at bevæge sig og
iagttog vores leg. Hun blev mere modig og lod hånden glide ned gennem kavalergangen, ned over min mave og ned mellem mine
ben. Vi lå længe og rørte hinanden, forsigtigt, næsten som to nyforelskede piger der for første gang opdager hinandens kroppe.
Manden rejste sig fra stolen og satte sig ved siden af os. Han begyndte at kærtegne sin kone over hele kroppen. Jeg kunne se at hun
nød det. Hun var blevet våd, kunne jeg mærke. Jeg lagde mig på alle fire over hende, så hun kunne røre mine bryster. Manden rejste
sig, og øjeblikket efter mærkede jeg at han trængte op i mig bagfra. Han lod sin pik glide frem og tilbage i mig, mens hun lod
hænderne røre mine bryster i cirklende bevægelser.
Jeg ved ikke hvor længe der gik, men efter nogen tid trak han sig ud af mig og lagde sig tæt op ad sin kone. Han tog kondomet af og
spredte hendes ben og førte pikken op i hende. Mens de elskede, kælede jeg for dem begge.
Det gjorde mig glad at se dem. Jeg var uden for, mens de to fandt sammen i hvad der så ud til at være meget intens nydelse. Det var
en af de bedste oplevelser jeg har haft som massagepige; at være vidne til et ægtepars erotiske lykkelige øjeblik.
Jeg lod dem være alene et godt stykke tid i værelset inden jeg gik ind til dem igen. Da jeg kom tilbage, havde de fået alt deres tøj på.
De skinnede og smilede til mig. Præsten gav mig et knus og takkede for oplevelsen, og også han gav mig et klem da jeg lukkede dem
ud.
S. 136
Senere havde jeg en af de mere kedelige oplevelser med en kunde. Ikke at der var noget galt med ham som person, men det var bare
ikke den mest delikate oplevelse. Han var på min egen alder, omkring de 180 centimeter høj, lille topmave og alt for meget voks i
håret. Han havde helt klart været i byen hele natten og havde siddet på et morgenværtshus indtil nu.
Han havde jakkesæt på, men den hvide skjorte var blevet nusset i løbet af natten og slipset havde han taget af. Skægstubbene var
vokset frem, og det så ikke råt ud som når mænd lader stubbene stå med vilje, men gav indtryk af at han bare ikke havde været
hjemme i over et døgn og ikke havde vasket sig. Allerede på afstand kunne jeg mærke hvidløgsånden bølge imod mig. Og stanken af
værtshus, øl, røg, skodder, træthed og urin efter de mange gange på toilettet i løbet af natten.
Jeg overvejede et øjeblik at afvise ham. Det gør jeg ofte når kunderne virker usoignerede, men det kommer an på hvor mange kunder
jeg har haft den dag. Hvis jeg ikke har haft tilstrækkeligt med kunder, er jeg nødt til at tage dem for at få det til at løbe rundt. Jeg
havde ikke haft ret mange kunder i dag, så jeg følte ikke jeg kunne tillade mig at afvise ham.

Da jeg var ude for at aflevere pengene til Nina, tog jeg en masse parfume på hænderne. Det dæmpede stanken af urin når jeg holdt
en parfumeret finger foran næsen. Jeg kom også parfume ud over brysterne og på halsen. Det ville dufte så stærkt et stykke tid at han
ikke ville få lyst til at komme for tæt på mig, og hvis han prøvede at slikke på mine bryster, ville det smage grimt.
Jeg gik tilbage til ham. Han havde taget alt tøjet af og lå klar på sengen. Han var heldigvis allerede så ophidset at jeg kunne rulle
kondomet på med det samme. Allerede kort efter at han var trængt op i mig, begyndte jeg at fake at jeg var tæt på at få en orgasme.
Det får som regel en kunde til at komme ret hurtigt, men manden havde åbenbart tænkt sig at skulle igennem forskellige stillinger
inden han ville slutte. Jeg trak vejret gennem munden hele tiden for at indgå stanken af hvidløg og øl.

