
 
 

Vanavond is het game night.                                                          (1) heeft wat 

vrienden uitgenodigd en ik houd me een beetje afzijdig in de  

                                                         (2)  met mijn laptop. Rond een uur of  

                                                         (3)  merk ik dat ze behoorlijk aangeschoten 

zijn. Ik trakteer mezelf op een                                                          (4) +  

                                                         (5)  en ik moet bekennen dat ik het ook wel 

voel. Af en toe gluur ik over mijn laptop naar het  

                                                  (6)  +                                                 (7) van  

                                                         (8)  de beste vriend van  

                                                     (1).                                                        (8) , 

is niet mijn type, maar het is wel een hele                                                    (9)  man. 

Groot, gespierd, volle                                                          (10)  en een  

                                                         (11) huid. Zijn  

                                                  (12)  +                                                (13) 

maken hem bijna onmenselijk knap. Dat is denk ik waarom hij mijn type niet is, hij is té 

mooi. Om                                                          (14)  zijn alle vrienden naar huis, 

alleen                                                          (8) ,  is er nog. Mijn vriend en hij kennen 

elkaar al                                                          (15)   maanden en hij heeft me ooit 

verteld dat ze wel eens samen een trio hebben gehad tijdens het  

                                                         (16). Nu ze daar samen op de bank zitten kan 

ik er niks aan doen, maar ik moest er steeds aan denken.. een trio met mijn vriend, een  

                                                         (17), knappe man, gladgeschoren, een grote 

bos                                                          (18) krullen, atletisch maar  

                                                         (19)  gebouwd, en zijn beste vriend; de brede, 

ruige bad guy… No way dat                                                          (1)  dat zou 

willen, daar is hij veel te                                                          (20)voor. Maar hey, 

een meid mag fantaseren toch? Ik besloot dat het tijd was om een beetje af te koelen dus 



 
ik vertel de heren dat ik naar even ga douchen en dan naar  

                                                         (21) ga. 

Terwijl ik onder de douche sta fantaseer ik onbewust nog verder over het trio met de twee 

mannen die beneden op de                                                          (22)  zitten tot de 

badkamerdeur ineens opengaat.                                                          (1)  trekt 

zonder wat te zeggen zijn kleren uit en stapt bij mij in de douche, masseert mijn  

                                                         (23)  en zoent mijn  

                                                         (24). Dan hoor ik de deur weer opengaan. Het 

is                                                          (8) ! Hij blijft                                (25)  +  

                                                         (26) staan en bekijkt mij vanaf mijn  

                                                         (27) tot mijn  

                                                 (28) , mijn                                                  (29) , 

mijn                                                          (30) en hij laat zijn blik hangen bij 

mijn                                                          (31) . We kijken elkaar lang aan. Pas na 

2                                                          (32) wat lijkt op minuten- haal ik weer adem 

en besef me wat er gebeurt.                                                          (33) , komt  

                                                         (8)  langzaam naar ons toe terwijl hij zich 

uitkleedt. Ik kijk mijn                                                          (34) +  

                                                         (35) vragend aan en hij knikt en gaat  

                                                         (36) . Dan duwt hij me langzaam richting  

                                                         (1), die inmiddels naast ons is gaan staan. Dit 

gaat gewoon echt gebeuren! Als                                                          (8) , zijn 

lippen de mijne raken krijg ik een schok door mijn hele  

                                                         (37) . Ik voel hoe ik direct ontzettend nat word. 

Na de korte, maar intense kus knielt                                                          (8) , voor 

mij neer en zet mijn linker                                                          (38)  op zijn 

gespierde schouder en begint me gretig te  

                                                         (39) . Ondertussen komt   



 
                                                   (1) +                                            (40) me staan 

en terwijl hij zich langzaam bij mij naar binnen brengt 

denk ik                                                                          (41) . Is dit                                                          

(42) ? 

 

  



 
1. Opmerkelijke  jongensnaam  

2. Plek in huis  

3. Getal  

4. Bijvoeglijk naamwoord  

5. Alcoholische versnapering  

6. Bijvoeglijk naamwoord  

7. Lichaamsdeel  

8. Mannelijke celebrity crush  

9. Bijvoeglijk naamwoord  

10. Lichaamsdeel  

11. Kleur  

12. Kleur  

13. Gezichtskenmerk  

14. Tijdstip  

15. Getal  

16. Een activiteit of hobby  

17. Persoonlijke karaktereigenschap  

18. Bijvoeglijk naamwoord  

19. Lichaamsbouw  

20. Gemoedstoestand  

21. Plaats waar je naartoe kunt gaan  

22. Iets waar je op kunt zitten  



 
23. Lichaamsdeel  

24. Lichaamsdeel  

25. Getal  

26. Tijdseenheid  

27. Vrouwelijk geslachtskenmerk  

28. Mannelijk geslachtskenmerk  

29. Lichaamsdeel  

30. Lichaamsdeel  

31. Iets wat je in de douche gebruikt  

32. Tijdsaanduiding  

33. Manier van voortbewegen  

34. Exotisch dier  

35. Naam van een celebrity  

36. Handeling  

37. Lichaamsdeel  

38. Iets wat je bij/met iemand kunt 

doen 

 

39. Voorzetsel (naast, voor, achter, 

onder, etc) 

 

40. Gekke kreet/one-liner  

41. Mythisch wezen of een dier  

 


