Slutty Sarah

SPOT-serien – en række letlæste bøger
for unge i aldersgruppen 13-17 år om
vedkommende og aktuelle emner. De er
fortalt i et enkelt og mundret sprog med lavt
lix-tal. Spændende og medrivende historier,
som får dig til at sige WOW!
Se flere bøger på alvilda.dk.
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(Sarah fortæller)

Jeg ved, jeg vil fortryde det.
Musikken dunker inde ved siden af.
De andre fester stadig.
Øllen summer i mit blod.
Den sløver mine tanker.
Tobias’ hænder glider ned ad min krop.
Men jeg er jo ikke vild med ham.
Det er Gustav, jeg vil have – men han slog op.
Og jeg ville ikke være alene.
Tobias ville gerne snakke.
Han virkede sød.
Men nu vil han have sex.
Han prøver at åbne mine bukser.
”Nej …” siger jeg.
Han grynter surt.
Det var jo mig, der kyssede ham.
Mig, der lagde op til ham.
”Jeg kan give dig et blowjob,” siger jeg.
Det virker som en god ide.
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Så vil det hurtigt være overstået.
Han smiler og åbner sine bukser.
Så tager jeg hans pik i munden.
Han stønner.
Jeg sutter.
Bare han bliver hurtigt færdig.
Så hører jeg et lille klik.
Han har taget et foto med sin mobil.
Mens jeg lå der med ham i munden.
Han griner.
”Slet det,” siger jeg og rækker ud efter mobilen.
”Hey, det er jo bare et lille minde,” siger han.
”Nej, slet det!” Min stemme ryster.
”Lad nu være med at være så sur …”
Jeg rejser mig op.
Forsøger igen at tage mobilen.
Men jeg kan ikke få den fra ham.
”Fuck dig!” siger jeg og går hen til døren.
”Hey!” råber han.
”Du blev ikke færdig …”
Jeg svarer ikke.
Smækker bare døren op.
Og så får han travlt med at pakke sin diller væk.
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(Gustav fortæller)

Jeg bunder endnu en øl.
”Har du hørt det?”
Mads ser på mig.
”Om Sarah og Tobias.”
Jeg ryster på hovedet.
”De har knaldet …”
Hans ord svier.
Det her er den første fest, siden vi slog op.
Og det første, hun gør, er at knalde Tobias.
Fuck hende.
Mads stirrer på mig.
Han venter på, at jeg siger noget.
”Hun er en billig so,” siger jeg.
”Det var derfor, jeg slog op.”
Mads smiler skævt.
Så kigger han på noget bag mig.
”Hey, Tobias!” råber han.
Tobias kommer hen til os.
Han griner.
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Jeg har lyst til at slå ham.
Men han skal ikke vide det.
Hvis hun vil knalde andre, kan hun da bare gøre
det.
”Er det rigtigt, du har knaldet Sarah?” spørger
Mads.
”Knald og knald,” siger han.
”Jeg fik da et sut.”
Han vifter med mobilen.
Der er Sarah med hans pik i munden.
Fotoet brænder sig fast i mig.
”Hun er en kæmpe luder …” siger jeg.

