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Matematik for viderekomne
Vincent er god til matematik, men tænker for
meget på piger. Det har hans unge
privatlærerinde et effektivt middel imod.
”Det er nok for i dag Vincent, det går fremad, men
næste gang har jeg en lille overraskelse som helt
sikkert vil hjælpe på dine præstationer. ”
”Tak frøken Julia, det glæder jeg mig til.”
Vincent var sytten år og meget intelligent. Han var
også temmelig doven hvilket påvirkede hans
eksamenskarakterer i negativ retning trods hans gode
evner. Matematik var således et problem skønt det
ikke burde være det – et faktum som dog mest
anfægtede hans forældre. Derfor gik han til
privatundervisning hos frøken Julia Prescote, 27 år,
universitetsuddannet og naturligvis fremragende til
matematik. Hun var også usædvanligt smuk hvilket
distraherede Vincent på en behagelig måde.
Da Vincent ringede på Julias dør en uge senere, var
han derfor fyldt med forventninger, og den første
overraskelse viste sig straks han kom indenfor:
Frøken Julia var ikke alene. En anden kvinde på
omkring Julias alder ventede i arbejdsværelset.
”Vincent, det er Patricia. Hun vil hjælpe dig med
din matematik i dag. Patricia er adfærdspsykolog.”
Patricia lo mens hun hilste på Vincent og sendte
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ham vurderende blikke, som frembragte et par
hektiske pletter på Vincents kinder. Det kildede også
under bæltestedet ved synet af endnu en smuk
kvinde. Han var kort sagt overvældet .
”Vincent, i dag vil vi arbejde med din
koncentration. Dine evner for matematik er
fremragende, men det kniber med koncentrationen.”
Vincent nikkede, han havde svært ved at holde
øjenkontakt fordi hans blik hele tiden sank ned til de
to halvkugler, som kæmpede om pladsen i Patricias
halsudskæring.
Patricia forklarede:
”Mine metoder er lidt usædvanlige Vincent, men
jeg kan hjælpe dig til at blive virkelig skrap til
matematik. Julia mener du bare behøver et skub i den
rigtige retning. Det skub vil jeg give dig.”
Vincent nikkede igen, stadig overvældet. Bag sig
hørte han frøken Julia skramle med et bord. Patricias
stemme fik en klang af autoritet.
”Tag tøjet af Vincent, undtagen underbukserne!”
Vincent troede knapt sine egne ører. Det lød
komplet vanvittigt.
”Alt i orden,” sagde Julia. ”Patricia ved hvad hun
gør, det er helt naturligt du er overrasket, sådan er
det med blokeringer, men Patricia har stor erfaring i
at afhjælpe blokeringer. Du kan roligt gøre som hun
siger.”
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Der var en naturlig autoritet ved Patricia, ikke kun
ved hendes stemme, syntes Vincent, eller måske
ønskede han i virkeligheden ubevidst at adlyde. Han
klædte sig af fyldt af modstridende følelser – og med
tiltagende rødmen i kinderne.
”Kom her,” sagde Julia da Vincent stod i
underbukser med hænderne flaksende usikkert foran
sig.
Bordet som Julia havde flyttet rundt på bag Vincent,
stod nu på højkant med langsiden lodret. Det ragede
højere op end Vincent, og pludselig stod Vincent med
ryggen mod bordpladen og hænderne bundet til de
øverste bordben med remme som havde siddet parat
til formålet.
”Hvad i hel … hvad … ?”
Nu var det Julias og Patricias blikke der gled nedad
indtil de standsede ved bulen i Vincents underbukser,
selvom resten af Vincent bestemt også var værd at
kigge på: Sytten år, stramme muskler, kønt ansigt, og
så altså denne øjentiltrækkende bule i underbukserne.
Kvinderne kunne ikke skjule deres fornøjelse eller
deres smil. De forsøgte heller ikke på det.
”Udmærket Vincent, nu skal jeg forklare dig hvad
det går ud på. Julia stiller de matematiske opgaver, og
jeg uddeler belønning eller straf alt efter hvor godt du
klarer at koncentrere dig. Drenge i din alder er jo
meget optaget af sex, så det bedste i din situation er
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at både belønning og straf er af seksuel karakter. Men
du skal ikke tro det er en leg. Det er alvor, og du har
virkelig noget på spil. Vi begynder med et
prøvespørgsmål så du forstår ideen. Det er inden for
geometri.”
Vincent var god til geometri, og spørgsmålet var
nemt, han svarede rigtigt med det samme.
”Godt, Vincent, det var jo også et nemt spørgsmål.
Det næste er lige så nemt, men denne gang er der en
indsats. Svarer du rigtigt går vi videre, men hvis du
svarer forkert, trækker Patricia dine underbukser
ned!”
Vincent gispede, men Julia stillede uden videre
forklaring sit spørgsmål.
”Jeg, det, Pythagoras … ved ikke … ”
”Snak bare videre, Vincent, imens trækker Patricia
bukserne af dig.”
Vincent ville sige mere, men Patricias hænder lå
allerede på hans hofter. Hendes fingre inden for
bukseelastikken fik ham igen til at gå i stå. Straks
efter konstaterede Julia: ”det var jo ikke så godt
Vincent. For dig altså. Men ret underholdende for os.
Du har helt klart koncentrationsproblemer.”
Vincent underbukser sad nu midt på hans lår og
hans pik strittede frem fra en tæt, lys hårdusk. Han
stirrede på Patricia der fornøjet kiggede tilbage uden
at indskrænke blikket til Vincents ansigt.
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”Meget nordisk, Vincent, på trods af dit navn. Jeg
har set flere nøgne drenge end du kan forestille dig.
Du er godt udrustet Vincent, og det er måske
problemet. Sex og matematik er en vanskelig
kombination. Her kommer næste spørgsmål.”
Dette spørgsmål var heller ikke svært, men nu stod
Patricia ganske tæt på Vincent, hun havde lagt en
hånd på hans hoved og så ham i øjnene mens den
anden hånd dovent kærtegnede hans venstre
brystvorte. Hendes mund var tæt ved Vincents.
”Koncentrer dig Vincent, du skal ikke tænke på
mig!”
Ved et eller andet mirakel lykkedes det Vincent at
svare rigtigt denne gang selvom han ikke fik svaret på
hele spørgsmålet, men manglede nogle detaljer.
”Udmærket Vincent, rigtigt svar, men ikke helt
fyldestgørende. Uafgjort kan man sige. Det fører til
både belønning og straf.”
Patricia lagde sig på knæ foran Vincent og tog hans
pikhoved i munden. Hendes adfærdspsykologiske
studier havde ikke kun været teoretiske, og Vincent
opdagede at hun havde usædvanligt gode evner for at
sutte pik. Først ville han trække sig bagud, men så
ville han ikke alligevel. Ret forvirrende. Efter femten
sekunder var han tæt på at at ejakulere, han
forberedte sig på det uundgåelige. I det samme gav
Patricia slip.
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”Det var belønningen Vincent, men du får ingen
udløsning, det er straffen for de manglende svar.”
Vincent stønnede. Uvilkårligt prøvede han at gnide
sine lår mod hinanden for at blive færdig.
”Ydmygende, ikke sandt, Vincent? Men du får en
chance mere, ellers må vi gå over til de mere alvorlige
metoder.”
Julia fortsatte.
”Denne gang behøver du ikke svare på
matematiske spørgsmål. Du skal bare koncentrere
dig.”
Patricia åbnede sin bluse, hun havde ingen bh og
behøvede det heller ikke. De to faste halvkugler
poppede ud, let dirrende, med fremstående niplerne.
”Opgaven er at du kontrollerer din pik og får den til
at slappe af. Hvis ikke så … ”
Vincent genvandt lidt af sin taleevne, ”hvis ikke
… ?”
”Hvis ikke så bliver vi nødt til at se nærmere på
dine testikler, det er muligvis der, problemet er.”
Vincent var som nævnt en særdeles kvik ung mand.
Han fattede, omend ikke i sin fulde udstrækning, at
han nu virkelig havde noget på spil. Patricia vrikkede
en anelse med overkroppen, men rigeligt for Vincent,
han knep krampagtigt øjnene sammen.
”Ikke snyde, Vincent, åbn øjnene, den tid du har
øjnene lukkede, tæller ikke med.”
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Vincent så igen på Patricia. Hans pik pegede
dirrende frem mod hende. Den nægtede stædigt at
dæmpe sin interesse.
Julia så på Patricia.
”Du har nok ret,” sagde hun, ”det er testiklerne
som er problemet.”
Kvinderne satte sig på hver side af Vincent, Patricia
stadig med bare bryster. ”Spred benene Vincent, og
lad os se på det.”
Vincents modstridende følelser kom til fuld
udfoldelse. Med al sin fornuft ønskede han at slippe
væk, men den hemmelige del af ham ønskede noget
andet.
”Kom nu Vincent.”
Patricias stemme var helt naturlig. Selvfølgelig
skulle han gøre som hun sagde, hvad ellers? Han satte
fødderne ud til siden.
”Lad os lige binde hans fødder for en sikkerheds
skyld.”
Der sad også remme om de nederste bordben som
Vincent først bemærkede nu. Derefter befølte Patricia
professionelt Vincents spændte nosser.
”Hvad mener du?” spurgte Julia.
”Det er det,” svarede Patricia, ”veludviklede, jeg
kan godt forstå han har svært ved at koncentrere sig
om matematikken i den tilstand.”
Hun gav den ene testikel et lille rap med
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pegefingeren. Vincent stønnede.
”Kilder det Vincent?”
Mere stønnen.
Patricia gentog proceduren på den anden testikel.
”Også her?”
”Nej, ja, ja … ”
Kan du høre Julia? Tydeligt tegn på hormonalt
betinget tankeforvirring. Han kan ikke koncentrere
sig.”
”Hjælper det hvis han får udløsning?”
Patricia rystede på hovedet.
”Kun ganske kortvarigt. Nogle få timer så er det
galt igen.”
”Men hvis han nu masturberede hver dag?”
Patricia rystede igen på hovedet.
”Det vil tage mange år på den måde inden han
bliver i stand til at koncentrere sig fuldt ud om
matematikken, og det er for længe. Matematikere er
bedst når de er unge.”
”Men hvad så?”
”Han skal kastreres, det giver det bedste resultat,
mange fremragende matematikere er kastrerede.”
Nu fattede Vincent hvad han havde på spil.
”Neeej!” hylede han, ”I må ikke … I må ikke gøre …
noget.”
”Vær nu fornuftig Vincent, dine evner bør ikke gå
til spilde. Du mærker det næsten ikke. Et lille prik og
11

et par snit så jeg kan få kuglerne ud. Du er frisk igen
om et par timer og parat til at kaste dig over
matematikken.
”Lad os tage en test mere,” foreslog Julia, ”måske
er han bare nervøs.”
”Okay, men jeg tvivler, jeg kender typen, det er kun
kniven der hjælper.”
Patricia tog et løst greb nedefra og op om Vincents
pung. ”De her er dit problem Vincent, jeg mener du
bør kastreres for at blive en god matematiker, men lad
os give dem en sidste chance. Du skal bare få pikken
ned, det vil sige ingen erektion så længe jeg holder
om dine testikler. Er det klart? Hvis du kan få den
ned, så har du vundet både matematikken og – senere
– pigerne. Hvis den bliver ved at være stiv, kastrerer
vi dig, og så må du nøjes med matematikken.”
Vincent forstod fuldstændigt hvad der foregik.
Denne gang forhindrede ingen ham i at lukke øjnene,
og han tænkte på matematik så det næsten kunne
høres. På talrækker, på komplekse formler, på
topologi og alle de vanskeligste matematiske emner
som han kendte. Men allermest tænkte han på
Patricias hånd der holdt om hans nosser og på en
blinkende skalpel som hun – i hans forestilling – holdt
i den anden hånd. Det fik hans pik til at stritte vildt,
vedholdende og ukontrolleret. Han ønskede næsten at
Patricia ville …
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”Umuligt,” sagde Patricia lidt efter, ”han tænker for
meget på sex, ikke engang udsigten til at blive
kastreret kan få ham til at koncentrere sig.”
Vincent kom til sig selv. ”Neeej, I må ikke … jeg vil
ikke være matematiker, jeg hader matematik!”
”Vincent, vær nu fornuftig, vi har mere brug for
dygtige matematikere end for liderlige drenge.”
Julia så spørgende på Patricia. ”Måske er det
alligevel bedre at bruge ham som sæddonor i stedet
for at kastrere ham? Hvis han nu virkelig hader
matematik?”
Patricia rystede på hovedet. ”Betyder ingenting,
had er lige så god en motivationsfaktor som
kærlighed.”
Der uddeles ingen nobelpris i matematik. Den
fornemmeste matematiske pris er Fields medalje. Den
gives for, som det hedder, 'fremragende matematiske
præstationer i nuværende arbejde og for lovende
fremtidige præstationer”
To år efter sit rendezvous med Julia og Patricia
modtog Vincent som den yngste matematiker nogen
sinde Fields medalje i guld. Ved den efterfølgende fest
holdt Vincent aftenens ærefulde forelæsning. Da han
var næsten færdig bemærkede han to smukke kvinder
blandt tilhørerne. Det var Julia og Patricia. Han gik i
stå og måtte gentage de sidste sætninger, og mens
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publikums bifald slog op mod ham, tænkte Vincent
ikke på hæder og guldmedalje, men på Patricias to
faste bryster med brune, erigerede nipler. Han
mumlede for sig selv idet han trådte ned fra
talerstolen:
”Jeg hader matematik.”
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Chau
Hvad gør en far når hans kønne trettenårige
datter spørger om hun må prøve at binde ham?
Vi kaldte hende Chau fra den første dag, for det var
hun. Navnet er vietnamesisk og betyder perle eller
ædelsten. Min kone og mig har rejst meget i den del
af verden, og på en varm vietnamesisk strand under
en stjernemønstret himmel for fjorten år side skabte
vi Chau. Vores perle. Eller, for at være ærlig, vi
udførte det fælles fornøjelige forarbejde, men resten
har Chau stort set klaret selv. Chau er vores eneste
barn. Nu da hun er tretten, har vi resigneret og
opgivet håbet om at få flere perler.
Min kone Clara har et krævende karrierejob,
spændende og godt betalt, som tilfredsstiller hendes
ambitioner. Selv har jeg mindre jobs som
softwareudvikler, men har delvist trukket mig tilbage
og arbejder hjemme.
Chau er en pragtfuld, sød og køn pige og, – som jeg
allerede har antydet, – mere end almindeligt
selvstændig; og selv om hun dyrker mange interesser
sammen med venner, holder hun også af at være
alene. Så læser hun. Hun har en bred interesse for
bøger, en interesse som jeg i al beskedenhed tror, hun
har arvet efter mig. I sådanne perioder synes hun at
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være godt tilfreds med sit eget selskab og sine egne
tanker. Originale og overraskende indfald fra hendes
side er ikke sjældne, når lysten til kontemplation har
holdt hende til bøgerne et stykke tid. Men sådan er
det vel med perler.
Alt i alt har vi et godt liv omend ikke specielt
interessant. Der findes sikkert familjer som lever livet
mere vildt end os og kender til større kriser. Derfor
ville der ikke være så meget mere at skrive om hvis
ikke lige Chau en aften hun og mig var alene hjemme
og hyggede os med hver vores læsning, havde set på
mig med et underligt blik og sagt: ”Far, må jeg prøve
at binde dig?”
”Undskyld, hvad var det du sagde?”
Naturligvis havde jeg hørt hendes ord aldeles
præcist, men jeg behøvede tid til at forstå det og give
hende mulighed for at skifte emne eller ændre det til
en eller anden vittighed.
”Du hørte det godt,” returnerede hun kvikt sådan
som hun altid gør, når hun har sat sig noget i hovedet.
”Jeg spurgte om jeg måtte prøve at binde dig.
Bindeleg – du ved godt hvad det er.”
”Det gør jeg måske, men ved du hvad det er?”
Jeg håbede hun ville svare nej, så vi kunne redde os
ud af den pinlige situation, men hun overraskede mig.
”Selvfølgelig ved jeg det. Jeg har læst om det.”
”Jaså, og hvor har du læst det henne?”
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”Hm … i bøger, magasiner, alle mulige steder. Må
jeg?”
Hun så på mig som om hun havde bedt om at blive
en time længere oppe og se Disney Show i TV, og jeg
ville meget gerne vide hvad det var for bøger og
magasiner, hun havde læst. Det var bestemt ikke
nogen der lå og flød i familjens bogreoler. Jeg
indskrænkede mig til at spørge, ”hvorfor mig?”
Chau tænkte et øjeblik inden hun svarede, ”fordi du
er her, og fordi jeg godt kan lide dig. Jeg har nogle
ideer.”
Jeg stirrede intenst på hende i et forsøg på at få
hende til at bakke ud, indrømme at det var en form for
stunt eller et trick for at få mig til at hæve hendes
lommepenge. Hun så på mig uden at blinke. Det måtte
være et bluffnummer. Det kunne være en slags ordleg,
men som trettenårig og læser af klassisk litteratur var
hun ude over børnelegene. Jeg strammede læberne.
”Okay, hvad nu hvis jeg siger ja. Sådan rent
hypotetisk. Du behøver noget at gøre det med og den
slags.”
Jeg talte roligt, men mit hjerte slog tungt. Et tosset
øjeblik troede jeg hun kunne høre det. Chau ser
forbandet godt ud, og en far burde ikke bemærke den
slags hos sin teenagedatter. Men virkeligheden er
anderledes. Hendes Tshirt havde et stykke tid fremvist
tiltrækkende små forhøjninger, talje og hofter havde
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fået et forførende svaj, og hendes måde at bevæge sig
på havde ændret sig, var blevet panteragtig og
årvågen. Ikke sådan at jeg var seksuelt tiltrukket af
hende, men man har vel øjne i hovedet. Hun var under
forvandling fra køn livlig pige til forførende ung
kvinde. Det er svært at indrømme, men jeg har altid
drømt om at blive bundet af en teenagepige. Jeg ved
det lyder sygt, men altså – sådan er det. Mon der er
andre mænd som også har det på den måde? Det er i
hvert fald ikke samtaleemne i bowlingklubben. Jeg
indrømmer også at tanken om at binde en
teenagepige og – hvad skal vi kalde det – indføre
hende i reblegens glæder heller ikke er mig fremmed.
Chau grinede som om hun kunne læse mine tanker.
”Jeg har reb, vi kan gøre det med det samme."
Sådan. Ikke så mange omsvøb. Jeg ved ikke hvad
der fik mig til at sige det næste, bortset fra lyst,
liderlighed og spænding, men svaret kom uden at jeg
ville det. ”Okay, så lad os prøve.”
”Fint.” Hun smuttede ud ad døren. Jeg spekulerede
voldsomt over hvad pokker vi havde gang i, og ville
rende efter hende for at sige det hele var for skørt.
Men inden jeg kom op af stolen, var hun tilbage med
hænderne fulde af reb.
Chau udførte et godt job i betragtning af at det var
første gang. For det var det vel? En far bør ikke tænke
for meget over sin teenagedatters gøren og laden.
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Jeg troede hun ville vikle rebet rundt om mig som i
tegnefilm; en masse løkker som falder af, når man
bevæger sig. Men hun kunne mer end det. Jeg sad
stadig i stolen, mens hun kvikt bandt mine hænder på
ryggen og ligeledes mine albuer, idet jeg hjælpsomt
bøjede mig frem. Dernæst kom turen til knæ og
ankler.Hendes håndelag gjorde mig nervøs da hun
lagde en løkke om halsen på mig og trak mit hoved
ned så jeg sad foroverbøjet med overkroppen presset
mod lårene. Løkkens frie ende gjorde hun fast til mine
ankler.
”Chau!” gispede jeg, men hun ignorerede mig. Jeg
havde ikke sagt noget mens hun arbejdede bortset fra
det ene udbrud, men nu protesterede jeg.
”Chau, hør nu, det kan være farligt, og jeg sidder
ubehageligt.”
”Det ved jeg godt,” lo hun, ”men det skal være lidt
ubehageligt.”
”Chau, hold op, tag det af.”
”Ikke endnu, det er ikke farligt hvis du sidder
stille.”
Jeg glødede indvendigt over hendes svar, men var
ikke i position til at gøre noget ved det og nøjedes
med at pruste for at demonstrere min utilfredshed.
Chau var ligeglad
”Har du prøvet at blive kneblet?” spurgte hun
uskyldigt.

Selvfølgelig ikke! Jeg var heller aldrig
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blevet bundet før. Ikke helt sandt: Da jeg var ti år,
havde en ældre fætter bundet mig flere gange. Jeg
gav ham lov fordi han hver gang lovede, at jeg måtte
kigge gennem nøglehullet, når hans storesøster var i
bad. Bobby var god efter almindelig cowboy og
indianer standard, men ikke så god som Chau.
Dengang kunne jeg som regel vikle mig ud af Bobbys
handywork, men dette var anderledes.
”Chau, hør på mig,” begyndte jeg, og følte et
mindre chok da noget stof blev presset mod mine
læber. Husk på at jeg var bukket helt forover med
brystet mod knæene, så jeg ikke kunne se hvad Chau
foretog sig.
Pokkers, hun havde klart nok planlagt det hele.
Først fandt jeg svært at tro det, men på den anden
side var det typisk Chau. Stoffet var et tørklæde, og
Chau havde puttet en lille bold eller sådan noget i det
som hun pressede mod mine læber. Jeg indrømmer at
jeg selv åbnede munden med en gysende
modsætningsfyldt følelse. Og pludselig sad jeg så der
– sammenbøjet, kun i stand til at grynte.
Chau tændte for TV.
”Så jeg ikke kan høre hvis du beklager dig.”
Jeg ærgrede mig over min dumhed, men var glad
for at sidde foroverbøjet, så Chau ikke kunne se min
begyndende erektion.
Jeg håbede at Chaus lyst til at eksperimentere med
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bondage ville være tilfredsstillet ved at binde mig,
men jeg tog fejl. Jeg sad længe, alt for længe. Det
faktum at hun tog sig god tid, bekymrede mig. Vidste
hun virkelig ikke hvor ubehageligt (og ydmygende
ikke at forglemme) det var at sidde på den måde?
Jeg gryntede for at vise at tiden var gået, men
faktisk vidste jeg ikke engang om hun var i rummet
mere. TVet stod på en kanal med popmusik og alt
hvad jeg kunne skimte, når jeg vred hovedet, var en
endeløs række af popvideoer.
Men jeg kunne se uret i bunden af TVbilledet, og
det varede en halv time før jeg så Chau igen.
”Jeg håber du nyder det, dad,” sagde hun efter at
have slukket for TV, ”jeg vil nemlig beholde dig der
lidt endnu.”
Der stak altid noget under når Chau kaldte mig
'dad'. Heldigvis fjernede hun tørklædet fra min mund.
”Tak,” hviskede jeg med tørre læber og ømme
kæber. ”Slip mig fri.”
”Hmm, ikke endnu.”
”Det her er tåbeligt, Chau. Lad os blive færdige.”
”Jeg synes det ser interessant ud.”
Hendes stemme var let og afglidende.
”Måske, men jeg har ondt i skuldrene.”
”Selvfølgelig, det er bondage.”
Jeg mærkede begyndende panik, men prøvede at
skjule det.
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”Hør nu, Chau, Du har gjort det helt OK, men jeg
har altså andet at lave. Hvis nogen ringer skal jeg
over til telefonen.”
”Jeg holder telefonen for dig hvis nogen ringer!”
”Chau!” Jeg snerrede ad hende det bedste jeg
kunne. ” Nu er det nok. Løs rebene.”
Chau kom hen til mig, jeg kunne næsten hører hendes smil da hun
trak tørklædet med gummibolden på plads i munden på mig. Heller
ikke denne gang gjorde jeg helt så megen modstand som jeg vel
burde have gjort.
Tiden forekom uendelig. Jeg kunne høre Chau
bevæge sig omkring som om hun var alene til stede,
og jeg blot var en slags ornament eller et møbel.
Jeg havde næsten opgivet håbet om snarlig
løsladelse da jeg mærkede hendes hånd på ryggen.
Rebet løsnedes så jeg kunne rette mig op. Det gjorde
allerhelvedes ondt, men rebene om albuer og håndled
blev siddende. Det samme gjorde tørklædet i munden.
Jeg stirrede på Chau med mit mest vrede
forældreblik, hun bemærkede det tilsyneladende ikke.
”Okay, dad?” (hun vidste jeg ikke brød mig om at
blive kaldt 'dad'), ”parat til anden del?”
”Anden del?” Eksploderede jeg så godt jeg kunne
bag tørklædet. Jeg var virkelig bekymret nu. Det som
jeg troede var et trods alt ret harmløst eksperiment,
var ved at udvikle sig til et ydmygende mareridt. Til
min rædsel vendte min oprindelige reaktion tilbage:
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Den stive pik som jeg ikke kunne kontrollere, og som
Chau meget nødig skulle opdage. Men jeg var
reduceret til en hjælpeløs fange i hænderne på min
egen fremmelige datter og var måske begyndt at
affinde mig med min skæbne. Er det ikke sådan
fanger reagerer efter en tid sammen med deres
fangevogtere? Jeg har læst noget i den retning.
Chau viftede med en video.
”Jeg har lånt denne her af Donna. Hun fandt den i
deres garage.”

Et grin fulgte: ”Der var så mange

at Donnas far nok ikke savner den foreløbig. Jeg synes
du skal se den.”
Jeg kendte ikke Donnas far specielt godt, men
vidste alt om hvad slags film mænd gemmer i
garagen, så jeg var rimeligt forberedt.
Titlen kom op: ”Kvinder i Bondage.” Jeg gispede,
det var alligevel mere end jeg havde forestillet mig,
men filmen var af god kvalitet: Skarpe billeder, godt
lys og en række smukke kvinder som var bundne,
bøjede, strakt og hængt op i erotiske stillinger. Nogle
helt nøgne andre i let påklædning som fremhævede
deres attributter. Reb krydsede over og under
brysterne og op mellem lårene i kunstneriske
slyngninger. Det var High End bondage, og min pik
frembragte en bule i bukserne helt op til kanten af
livremmen. Hvad helvede havde min trettenårige
datter gang i?
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Klik. Filmen var forbi, Chau stod med hovedet på
skrå. ”Hvad synes du, dad?”
Det kunne jeg af gode grunde ikke svare på, men så
væk og følte mig meget varm i ansigtet for ikke at tale
om bukserne. Pludselig sad Chau på mit skød. Stolen
var smal, det var en køkkenstol, og Chau var hoppet
op med et ben på hver side af mine og ansigtet tæt på
mit. Næsten bryst mod bryst. Hun var betagende
smuk. Hendes mørke øjne så på en gang alvorligt og
skælmsk ind i mine. ”Jeg elsker dig, dad, du er den
bedste far jeg har haft! Derfor vil jeg helst prøve det
sammen med dig!”
Prøve hvad? Hendes ånde kærtegnede mit ansigt.
Jeg var forvirret, næsten overvundet. Chau var i færd
med at forføre mig. Hun øvede sig! Og jeg kunne ikke
stå imod.
”Dad,” fortsatte hun, ”I de der film er det altid
kvinderne som bliver klædt nøgne og bundet, jeg vil
gerne se en mand som er bundet, og så tænkte jeg på
dig. Du må undskylde jeg narrede dig en lille smule.
Er det OK?”
Ja, ja, ja. Det var OK. Jeg elskede Chau og leverede
et lille nik. Modvilligt og medvilligt. Det alvorlige i
Chaus øjne veg for det skæmtsomme. Hun smøg sig
ind til mig, hendes arme lå om min nakke, hendes små
bryster trykkede mod mit bryst, hendes lår klemte om
min talje og hendes mave rørte bulen under min
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livrem!
Hendes kurrende stemme hviskede i mit øre:
”Jeg elsker dig, dad. Jeg er så glad for at du vil gøre
det her for mig! Min egen far, nøgen og bundet. Du er
en fantastisk far!”
Der gik et par sekunder før jeg fattede den fulde
betydning af hendes kærlige ord. I de sekunder trak
Chau noget ned over øjnene på mig, og jeg genkendte
min gamle skihue, men omvendt så den dækkede
øjnene. SÅ vred jeg mig for at slippe fri! (Eller gjorde
jeg?)
Chau skubbede sig bagud på mit skød, min skjorte
blev åbnet, og i næste øjeblik var Chaus hænder på
mit bryst. Hendes fingre legede med krølhårene (som
jeg er ret stolt af) og fandt mine brystvorter! Hvordan
kunne hun vide … ? Den slags bør en trettenårig pige
ikke vide. Det er hun for ung til. Men hun vidste det,
og jeg smeltede under hendes fingres udforskende
berøring.
”Hvordan føles det, dad?”
”Mmmmhh!”
Pludselig var jeg glad for kneblen i munden og
skihuen for øjnene. De beskyttede mig mod
afsløringen af mine følelser for Chau og det hun
gjorde ved mig.
Chau lagde panden mod min hals. Hendes hænder
gled nedad, kærtegnede min mave og fandt
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bukselinningen. Fingrene gled indenfor, og
tommelfingrene landede på bulen under
bæltespændet.
”Dad, du er jo uartig! Det er ikke pænt at være
uartig sammen med sin datter. Jeg er også
mindreårig, har du tænkt på det?”
Jeg havde tænkt en del den sidste time, men ikke
lige på det. Man kan ikke just sige at Chau opførte sig
om en typisk mindreårig.
Hun pillede ved bæltespændet.
”Du skal ikke være genert, dad. Da jeg var lille,
badede vi tit ved stranden uden tøj på. Jeg kan godt
huske hvordan du så ud dengang.”
Bæltespændet gik op, Chau trak ud i elastikken i
mine underbukser, og jeg vidste, VIDSTE, at hun
studerede mit pikhoved. Dernæst mærkede jeg det. To
fingre, en på hver side der klemte som om hun
vurderede hårdheden og kvaliteten. Havde hun gjort
det ti sekunder længere havde jeg sprøjtet op mellem
hendes fingre.
Hun slap efter fem sekunder og hoppede ned fra
mit skød.
”Jeg løser lige dine ben så jeg kan trække bukserne
af dig!”
Ved Gud hun gjorde det. Og allerværst: Jeg hjalp
hende.
”Rejs dig op, dad.”
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Jeg rejste mig, mine åbne bukser gled ned, og Chau
klarede underbukserne. Der stod jeg; nøgen fra livet
og ned, med løst flagrende skjorte, blind og stum, med
en omvendt skihue over øjnene, hænderne bundet på
ryggen og et kønsorgan der struttede af sundhed. Alt
sammen for øjnene af min trettenårige datter.
”Du kan jo lide det, dad! Jeg har læst om det. Jeg
ville bare vide om du var lige som andre mænd.”
Det var da altid noget. I Chaus øjne var jeg ligesom
andre mænd. Men jeg var også hendes far, og det her
kunne hun ikke byde mig. Hun var gået for vidt. Hvad
skulle jeg sige hvis Clara kom hjem nu? At det var
Chaus skyld det hele?
Jeg udstødte et grynt gennem gaggen og foretog
noget der vel må have set ud som en slags rejehop. I
samme øjeblik indså jeg at det blot gjorde situationen
værre, for med bind for øjnene var jeg usikker på
benene, og jeg følte hvordan mine kønsdele svingede
ved bevægelsen. Et fnis fra Chau bekræftede min
fornemmelse.
”Det så sjovt ud, dad. Jeg må hellere hjælpe dig.”
Hun tog mig i armen og hjalp mig til sidde ned
igen.
Gudskelov, tænkte jeg, nu må det være slut.
Det var det ikke, for i næste øjeblik sad Chau igen
med benene rundt om mig og panden hvilende mod
mit bryst. Min pik, nu helt uden det mindste stykke
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stof til at skjule dens tilstand – strittede op mellem os
og jeg vidste det var den hun kiggede på – og rørte
ved – for hendes små fingre greb om skaftet, ikke
usikkert, men fast og kompetent.
”Dad, jeg vil gerne, – du ved , lære hvordan man får
en mand til at ejakulere!”
Hun bevægede allerede hånden blidt op og ned.
”MMMnn . . . noo!” Protesterede jeg. Hun klemte
lidt.
”Dad, må jeg ikke godt prøve? Så er du sød!”
Chau spurgte sgu' om lov til at spille pik på mig!
På dette tidspunkt opgav jeg videre modstand.
Chau mærkede det og hendes anden hånd kom den
første til hjælp.
Jeg har aldrig lidt af ukontrolleret sædafgang og
troede aldrig jeg skulle opleve det. Men efter mindre
end ti sekunder sprøjtede jeg op mellem Chaus fingre
og – tror jeg – helt op på halsen af hende. Hun gav et
overrasket ryk.
”Jeg gjorde det! Jeg kunne! Tak dad! Du er verdens
bedste far!”
Hun hoppede ned og begyndte straks at befri mig
for rebene. De sidste måtte jeg selv klare hvilket tog
mig måske ti sekunder, jeg rev skihuen af, og der stod
Chau! Ret op og ned kun iført undertøj og med
hovedet ydmygt bøjet.
”Undskyld far, jeg ved godt jeg narrede dig.”
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Jeg var vred. Hun var gået for vidt, men hun så
bedårende ud som hun stod der i undertøj og lignede
en genert skolepige – hvad hun jo faktisk også var.
”Chau, for helvede,” begyndte jeg. Så kom jeg i
tanke om min egen manglende påklædning og rodede
en tid med underbukser og jeans. Sømmeligt påklædt
ville jeg genoptage tråden, da Chau rødmende sagde:
”Du må godt hvis du vil!”
Vil hvad? Stum satte jeg mig, men da jeg omsider
fik mælet tilbage vidste jeg hvad jeg ville.
”Kom her,” sagde jeg strengt. Chau kom helt hen til
mig.
”Læg dig.”
Chau lagde sig lydigt på mit skød med enden i
vejret. Hvor er hun dog let, tænkte jeg.
”Hænderne på ryggen.” Min stemme forblev
streng. Chau adlød. Følelsen da jeg greb Chaus
håndled, var vel den bedste jeg nogen sinde havde
haft, måske bortset fra den just overståede orgasme
forårsaget af Chaus lærenemme fingre. Jeg trak
hendes trusser ned. Omsider var det mig som sad i
førstepilotens sæde.
Ved det første slag rykkede Chau sig, ved det næste
vred hun sig, men forsøgte ikke at slippe fri. Efter det
sjette var hendes ende lige så rød som hendes kinder.
Jeg standsede, løftede hende og stillede hende på
gulvet foran mig. Hendes trusser faldt af sig selv det
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sidste stykke til gulvet. Stående i undertrøje og nøgen
fra livet var hun det frækkeste jeg nogen sinde havde
set.
”Sæt dig,” sagde jeg. Hun forstod det straks. Hun
trådte ud af trusserne og satte sig på mit skød
nøjagtig som hun tidligere havde siddet med benene
rundt om mig, men nu var det hende som var nøgen,
Hun lagde armene om min nakke og hovedet mod min
skulder.
Nu var det mig som ikke havde travlt. Med den
voksne mands erfaring masturberede jeg hende til
orgasme. En gang, tre gange, indtil jeg løftede hendes
ansigt og kyssede hende blidt på næsen som tak for
godt samarbejde. Hun så op på mig med det velkendte
skæmtsomme blik. Et øjeblik endnu – det sidste i
hendes liv – var hun en lille pige der sad på sin fars
skød.
Vi gjorde det aldrig mere og talte heller ikke om det.
Naturligt nok ændredes vores forhold, skønt vi holdt
lige så meget af hinanden som vi altid havde gjort.
Men Chau var blevet voksen den aften, og jeg var
blevet – tja, jeg ved ikke rigtig, – klogere måske.
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Alle har brug for et socialt liv
Den smukke, men sadistiske, sygeplejerske er ny
i byen.
"Hvordan går det?" spørger den ældre anæstisygeplejerske sin veninde. De har vagt på hospitalets
skadestue og får tiden til at gå med lidt hyggesnak.
"Det er som om du har været i perlehumør hele
dagen, er du ved at falde til her i byen?"
"Jo tak," svarer den smukke, men sadistiske, sygeplejerske som er veninde med anæstisygeplejersken,
"nu synes jeg virkelig jeg er ved at få styr på det, det
var jo lidt ensomt i starten." Hun smiler distræt frem
for sig.
"Er du begyndt at gøre bekendtskaber?"
"Mmmh."
"Du har måske fundet dig en fyr?
"Måske, det er lidt for tidligt at sige noget om
endnu."
"Det lyder lovende! Der er kønne, unge læger her
på hospitalet. Er det noget i den retning?"
"Slet ikke."
"De har ellers er godt øje til de nye, jeg har set
flere af dem kigge langt efter dig. Du er jo nærmest
en konkurrent til os andre."
"Jeg er jo lidt genert," svarer den smukke, men
sadistiske, sygeplejerske, "det ved du godt."
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"Du kan da få hvem som helst, og så genert er du
åbenbart heller ikke."
"Åh, du smigrer, men okay, vi havde en pragtfuld
nat!"
Den smukke, men sadistiske, sygeplejerske smiler
endnu mere og får hektiske pletter på kinderne, "men
jeg er lidt flov over det."
"Hvorfor dog det?"
"Jeg gik i en klub for singler i går og fandt en fyr,
det har jeg aldrig gjort før."
"Pragtfuldt, det er da ikke noget at være flov over.
Hvordan er han?"
"Utroligt sød og utroligt flot. Han er høj, med
krøllet hår, faktisk ligner han Robert Redford. Vi tog
hjem til mig og det var vidunderligt. Han lovede at
holde sig i nærheden."
Den ældre sygeplejerske fløjter stille, "heldige dig,
så heldig har jeg aldrig været den slags steder.
Fortæl!"
Men i det samme bliver de afbrudt af alarmklokken.
En ambulance er på vej ind, og de to sygeplejersker
løber til ankomstterminalen. Ambulancefolkene er
allerede ved at køre båren ind. På båren ligger en
nøgen mand og vrider sig i smerte.
"Hvad har I her?"
"Ved ikke," svarer ambulancemanden, "politiet
fandt ham, han kravlede rundt i en sidegade, ingen
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tøj, ingen ID, vi kan ikke få noget fornuftigt ud af
ham."
Manden har røde mærker om håndled og ankler og
røde striber overalt på kroppen. Han må have fået en
ordentlig omgang smæk. Hans pubeshår er brændt
væk, og hans inderlår er pyntet med et mønster af
små runde brændmærker.
"Du store," mumler anæstesisygeplejersken,
"cigaretter, – folk er ikke rigtig kloge nu om dage."
Den tilskadekomne slår om sig, og de prøver at
berolige ham, for at han ikke skal trille ned fra båren.
Manden ser op på den smukke, men sadistiske,
sygeplejerske med forvirrede øjne. Et udtryk af
forfærdelse overtrumfer hans udtryk af smerte:
"NEJ, NEJ, IKKE MERE!!!"
Med en kraftanstrengelse trimler han ned fra båren
og slår sig mod cementen, men rejser sig fortumlet og
flygter nøgen mod døren. Derpå forsvinder han ned ad
gaden med et angstfyldt skrig:
"IKKE MERE!, IKKE MERE!"
Sygeplejerskerne og ambulancefolkene stirrer
forbløffede efter ham.
"Det er utroligt, hvad folk indlader sig på," siger
anæstesisygeplejersken senere til sin veninde, da de
går gennem hospitalets foyer på vej hjem. "Den fyr
var godt pyntet, skal du i klubben i aften med Robert
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Redford?"
"Ved ikke rigtig," svarer den smukke, men sadistiske, sygeplejerske, "tror ikke han kommer, cykler
lige en aftentur."
På vej over mod cykelstativerne har den smukke,
men sadistiske, sygeplejerske et tænksomt udtryk i
ansigtet.
Jeg fatter det ikke,” mumler hun for sig selv,
”hvordan pokker slap han fri?”
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Klinikken
Carl Lewitt har meldt sig til en klinik som frivillig
sæddonor. Det kommer han til at fortryde da det
viser sig, at hans kønne steddatter arbejder
samme sted.
Kapitel 1
Carl Lewitt lå på et smalt laboratoriebord i et rum
med hvide vægge, flisebelagt gulv og rustfri
stålskabe. Lyset, som lige nu var dæmpet, kom fra en
stor operationslampe over bordet. Der var ingen
vinduer. På en høj, forkromet laboratoriestol ved siden
af Carl sad doktor Chrisp med benene over kors og en
skriveblok på skødet. Hun tillod sig et lille smil mens
hun betragtede Carl.
"Kan De beskrive hvordan De har det lige nu?"
spurgte hun.
"Doktor Chrisp, jeg er vanvittigt ophidset, er vi
snart færdige?"
"Heldigvis ikke hr. Lewitt."
"Doktor, vær venlig! Jeg bliver skør af det her."
"Slet ikke," sagde doktor Chrisp med en let
pludrende klang i stemmen. "Det er helt normalt med
erektion på dette tidspunkt. Deres parringsinstinkter
fungerer fint."
Det vidste Carl Lewitt godt. Han var nemlig frivillig
sæddonor og havde som ved tidligere lejligheder taget
35

fri fredag formiddag for at stå i videnskabens tjeneste,
men i dag lod det til at skulle vare betydeligt længere.
"Åh gud, doktor, før i tiden blev jeg bare sat ind i et
lille rum med en stabel pornohæfter og klarede selv
resten, hvad foregår der?"
"Det er vores nye kvalitetssikringsprogram."
"Men jeg er allerede ved at komme."
"Bare rolig, det sker ikke, og jo længere tid De er
seksuelt ophidset, og jo mere ophidset De er uden at
ejakulere, jo bedre sædkvalitet."
Carl nikkede. Efter en måneds afholdenhed føltes
hans testikler som en kriblende myretue, og den
grønne hospitalsskjorte som lige nu var hans eneste
påklædning, stod op som et telt over hans erigerede
pik.
Doktor åbnede topskuffen i et stålkabinet. "Og nu
er det tid at øge Deres ophidselsesniveau."
Hun fremtog et par injektionssprøjter og to små
brune flasker. Carls øjne bulnede ud mens han så,
hvorledes hun stak nålene i flaskerne og fyldte
sprøjterne.
"Hvad er det?" spurgte han med tynd stemme.
"Det ene er et nervemiddel som forhindrer
ejakulation. Det andet er en kraftig Viagra. Virkningen
bygger op over de næste timer."
"Timer! De sagde ikke noget om timer."
Carl stred imod remmene der holdt ham fast til
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bordet, og hvis funktion først nu rigtigt gik op for
ham.
"Det vil nok vare længere end det," svarede doktor
Chrisp. "Jeg forventer at vi får en interessant dag
sammen."
"Dag! Hvad mener De?" Carls pik vrikkede
hjælpeløst under skjortens tynde stof.
"Det stod i Deres samtykkeerklæring," svarede
doktor Chrisp og lagde hovedet på skrå. "Forskningen
har virkelig brug for kvalitetssperm fra mænd som
Dem. Men De skal ikke være nervøs. De vil blot blive
ekstra seksuelt ophidset."
Et lille prik i armen fulgte doktorens ord –og et
mere.
"Jeg kan nu godt have medfølelse med jer flinke
fyre der stiller sig til rådighed for forskningen.
Stakkels liderlige mandfolk."
"Jeg har skiftet mening, jeg vil ikke være med
mere."
"Det går ikke hr. Lewitt, vi er nødt til beholde Dem
så længe indsprøjtningerne virker, ellers kan det være
farligt."
Sveddråber brød frem på Carls pande, han syntes
laboratoriet antog en varm glød. Doktor Chrisp blev
pludselig vanvittig tiltrækkende, og Carl fandt sig selv
i gang med at række ud efter hende. Helt umuligt
naturligvis. Det eneste Carl kunne bevæge, var
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pikken.
"Hvor længe?" hviskede han.
Doktor Chrisp bøjede sig frem. Hendes ånde var
hed mod Carls øregang.
"Længe," hviskede hun. "Spermen skal modne nu."
Doktor Chrisp rejste sig og gik mod døren. Carl
syntes hendes læber kurvede op til et liderligt smil.
"Der kommer en masturbationsassistent om lidt."
"Hjælp! De kan ikke efterlade mig på den måde,"
hylede Carl.
"Hun kommer om lidt, nyd oplevelsen," lo doktor
Chrisp. "Lad nu være med at ejakulere imens, OK?"
Hun sendte Carl et fingerkys og efterlod ham alene
med sin grasserende liderlighed.
Kapitel 2
Carl ventede i en uendelighed, sådan oplevede han
det, mens hans pik pulserede vredt. Under virkningen
af det kraftige Viagra syntes svage luftstrømme at
kilde ham som hundrede små fjer eller som tusind
insekter der kravlede rundt under hospitalsskjorten.
Han var forvandlet til en liderbasse og spekulerede
på, hvad en masturbationsassistent var for noget.
Omsider lød der et forsigtigt bank på døren. En
fiks, lille sygeplejerske trådte ind.
"Godmorgen, mit navn er Jennifer Parker, jeg er
masturbationsassistent, det er mig som skal bringe
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Dem i stemning de næste par timer. Hvis der er noget,
jeg kan gøre så De ligger bedre, inden vi begynder, vil
jeg gerne … – … Hej Carl! … De fortalte mig ikke at
det var dig! Jeg vidste ikke du deltog i dette program.
Har du fortalt mor det? Tænk at mors kæreste
donerer sæd til videnskaben. Jeg kunne have lavet et
specielt arrangement for dig hvis jeg havde vidst, du
kom. Eller kommer!" Jennifer lo.
"Jeg har udført laboratoriearbejde her i sædbanken
det sidste årstid."
Det vidste Carl ikke. I så fald havde han ganske
afgjort valgt en anden klinik eller slet ingen, men i
hver fald ikke det sted hvor hans kønne unge
steddatter arbejdede. Jennifers øjne fulgte silhuetten
af Carls skjorte.
"Jeg kan se doktor Chrisp har lavet det indledende
arbejde," fnisede hun.
"Jennifer, jeg er frygtelig flov over det her, det er
meget ydmygende, måske kunne du finde en anden
assistent eller slippe mig fri, jeg mener …"
"Absolut ikke!"
Jennifers øjne strålede. ”Det skal netop være
ydmygende. Har doktor Chrisp ikke fortalt dig det? Vi
er begyndt at bruge sextortur her på klinikken.”
"Sextortur? Hvad helvede taler du om?" gispede
Carl.
"Fortalte doktor Chrisp dig heller ikke det?"
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Jennifer lød overrasket. "Når ejakulationen forsinkes,
samtidig med at manden holdes maksimalt seksuelt
ophidset gennem længere tid ved hjælp af sextortur,
stimuleres produktionen af levedygtige sædceller. Det
er sådan vi arbejder nu."
Carl Lewitt opgav at forstå, og selv uden drugs i
blodet var hans steddatter blændende smuk. Hun var
resultatet af en hurtig affære mellem Aurora, hans
nuværende kæreste, og en ukendt asiat på en
fremmed strand for seksten år siden. Jennifers
mystiske asiatiske øjne og jeg-kommer-og-tager-dig
smil fik Carls nosser til krible som et bæger fuldt af
sodavand. Under indflydelse af drugget var hans
eneste tanke at holde Jennifer fast mod gulvet og
gennembolle hende.
"Hvis du vidste hvor meget jeg har drømt om at
have dig på denne måde," pludrede Jennifer med
nuttet pigestemme. Hun spandt som en lille kat og
kom nærmere. Hendes duft fik Carls hoved til at
spinde med.
"Ingen andre end mig skal tage sig af din sperm."
Hun åbnede hans hospitalsskjorte.
"Jeg skal få dig tændt så meget at du leverer årets
største portion sperm første gang du ejakulerer,
måske også anden gang!" kurrede hun videre mens
hun nappede Carls brystvorter.
"Jeg skal drille helvede op på jorden til dig. Dine
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kugler bliver som modne blommer før jeg lader dig
sprøjte. Måske vil jeg slet ikke lade dig sprøjte. Du
kan ikke forestille dig, hvor god din steddatter er til
sextortur – rent professionelt naturligvis."
Jennifer kurrede videre, "mor vil grine når jeg
fortæller hende om dit besøg her."
"Jennifer, hjælp mig fri!" bad Carl. "Det er en
misforståelse. Du må ikke sige noget til Aurora"
Han tænkte på Auroras reaktion hvis hun fik at
vide, at han var blevet masturberet af hendes datter,
professionelt eller ej. Han så op på Jennifer og
ønskede at kysse hendes liderlige læber.
"Vi skal ikke gøre det Jennifer, OK? Slip mig fri."
"Under ingen omstændigheder Carl, jeg har
masturberet et halvt dusin pikke i denne uge og jeg
har ikke tænkt mig lade din slippe, bare fordi vi er i
familie med hinanden."
Hun satte hænderne i siden på sin laboratoriekittel.
"Iøvrigt har du ikke noget rigtigt valg. Du vil blive
tvangsmasturberet med spermbankens nyeste
teknikker, og tro mig, det bliver en fornøjelse at lege
med mors kæreste. Jeg vil masturbere dig så alle
helvedes små djævle klapper i hænderne af
benovelse.”
Der lød en snurrende lyd idet laboratoriebordets
nederste halvdel skiltes i to som drejede ud til siden
til Yform og spredte Carls ben maximalt.
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"Smart ikke? Fuld kontrol og fri adgang. Nu skal
jeg først se hvad det er for en pik, mor kan lide at lege
med."
"Jennifer, jeg..."
Men hospitalsskjorten var væk, og Carl fremviste
alt hvad han havde, hvilket var en hel del. Carl havde
altid været stolt af sin mandlige udrustning, men lige
nu ønskede han at den ikke var så fremtrædende.
"Pæne sager Carl, jeg kan godt forstå at mor kan
lide dig."
Jennifer tog en injektionssprøjte fra skuffen.
"Jeg giver dig lige en dosis af det her."
"Vent, Jennifer!" Carls stemme lød ægte bange da
han så Jennifer fylde sprøjten fra samme brune flaske
som Doktor Chrisp havde brugt. "Doktor Chrisp har
allerede givet mig en sprøjte!"
”Søde Carl, det nummer prøver alle fyrene at lave
med mig, og det virker aldrig!"
Jennifer drejede nålen foran Carls øjne.
"Hvor kan du tænke dig et lille prik, daddybaby? I
skulderen? Det er ikke så slemt. Hoften eller en
endeballe er også fint. Eller hvad med pikken?"
Carls stive pik strittede lige op, hård og tyk med
fremstående årer. Jennifer kom nærmere med den
glimtende nål.
"Hvad tænker du daddy. Vil du have den i pikken?"
"Neeej, Jenny, vær sød!"
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I stedet satte Jennifer nålen mod en af Carls
spændte testikler.
"Så kuglerne. Du vil helst have den i kuglerne! Så
går det lige ind, hvor det skal være."
"Neej!"
Jennifer pressede nålen mod en af Carls testikler og
prikkede gennem huden. En enkelt dråbe undslap
nålespidsen. Det medførte et øjeblikkeligt lyn af lyst
fra underlivet og op til Carls hjerne.
"Neej! Oh, ikke i kuglerne!"
Carl stred i remmene ude af stand til andet.
"Det var bare for sjov Carl, du får den i hoften."
Kapitel 3
Suset fra den anden injektion ramte Carl som en
flammekaster. Ilden spurtede langs hans rygrad og
eksploderede som klyngebomber af liderlighed i hans
hjerne.
"Jenny, jeg kan ikke holde det ud."
"Det siger I allesammen, men det passer ikke."
Jennifer fremtog en væmmeligt udseende lille pisk
og svirpede Carl en enkelt gang på inderlåret.
"Ooooh! Jenny, ikke mer."
"Du må godt vride dig Carl, det gør mig liderlig."
Hun svirpede Carl med pisken.
"Noooh!" hylede han og sprællede latterligt. "Ikke
mer."
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Jennifer holdt inde.
"Du har stiv pik Carl, du kan jo lide det. Skal jeg
fortælle mor hvad du godt kan lide?"
"Neej, Jenny, please, nej."
"Skal vi sige ti slag, og så holder vi mor uden for
dette her?"
"Ja … Jenny … jeg … "
"Tal tydeligere Carl."
"Ti slag."
"Udmærket, Carl."
Jennifer løftede pisken og placerede ti hårde slag
højt oppe på Carls vidtspredte inderlår faretruende
nær ved hans nosser. Så lagde hun pisken fra sig, men
inden for synsvidde. Med smidige fingre kærtegnede
hun de små hår i Carls nakke, og hendes læber
trykkede sig mod hans øre. Stemmen blev igen
drillende og kurrende.
"Undskyld daddy," hviskede hun. "Men jeg bliver så
utroligt liderlig af at piske en mand."
Kapitel 4
Hurtig som en missekat hoppede Jennifer væk fra
bordet. Et par hurtige ryk i sløjferne som holdt hendes
laboratoriekittel på plads, fik kitlen til at dale mod
gulvet. Hun tog simpelthen tøjet af. Under virkningen
af serummet var Carls øjne på vej mod overstørrelse
ved synet af Jennifers næsten nøgne syttenårige krop.
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Nu var hun kun iført sorte trusser og BH. Carls pik
spjættede i den tomme luft mens Jennifer bøjede og
strakte sig foran ham.
"Pæne piger bruger hvidt, men jeg er ikke nogen
pæn pige," sagde hun og sparkede laboratoriekitlen til
side. Carl stirrede hjælpeløst på Jennifers fantastiske
skikkelse.
"Slemme piger bruger sort," smilede hun og
fjernede BHen. Hendes bryster var faste og åh så
lillepigefrække. Brystvorterne strittede som om de
sad på små fjedre.
"Jeg er kun lidt slem," fortsatte hun idet hun satte
fingrene i de sorte trusser og trak dem ned.
Hendes trekant var mørk og perfekt. Hun nærmede
sig Carl, og lige så hurtigt som før sad hun pludselig
overskrævs på Carls mave med et knæ på hver side og
hænderne tæt ved hans ansigt.
"Kan du lide små bryster, Carl?"
Carl lignede en rød ballon i ansigtet. Jennifer
bøjede sig frem så hendes brystvorter strejfede hans
læber.
"Kan du også lide små piger?"
"Jenny, jeg … nej, du må ikke … "
Jennifers brystvorter kærtegnede Carls kinder
indtil de gled ned og trykkede sig fjerlet mod hans
bryst. Hun flyttede sig på Carls mave til hendes
numse stødte mod hans pik. Så løftede hun numsen og
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gled hen over pikhovedet til det rørte hendes kusse.
Hun standsede, trykkede sig lidt ned og tog
pikhovedet ind mellem det yderste af skamlæberne.
Hendes kusse var meget stram. Hun kyssede og
kærtegnede Carl, elskede med ham på
laboratoriebordet, men han fik aldrig pikken rigtig
indenfor. Hendes fingre gjorde dejlige ting ved ham
mens hun pressede sin krop imod hans, og hendes
skamlæber klemte hans pikhovede. Hun talte tæt ved
hans øre, stemmen var sagte pludrende.
"Har du lyst til at bolle mig daddy? Har du lyst til at
bolle din steddatter?"
"Ååh, Jenny … lad mig … " Carl svajede af al kraft
opad med underlivet for at nå hende, men Jennifer
hævede sig tilsvarende.
"Fy, daddy, nu er du uartig. Svar mig, har du lyst til
at bolle mig?"
"Ja, ja!"
"Det kommer du ikke til. Har du nogen sinde før
haft lyst til at bolle mig?"
"Nnnej, jeg … "
"Du lyver daddy, jeg kan huske da jeg var tolv år, og
du hele tiden ville have mig til at sidde på dit skød."
"Nej … ja?"
"Du krammede mig og kaldte mig en uartig lille
pige. Du havde også erektion?"
"Jen … , jeg havde ikke … "
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"Jeg kunne mærke din begejstring gennem tøjet.
Jeg var vild med dig! Jeg ønskede du ville gøre det
samme med mig, som du gjorde med mor. Jeg er
stadig lidt vild med dig, men jeg er også vred fordi du
ikke kunne tage dig sammen og bolle mig, selvom du
havde lyst. Hvis du havde spurgt, havde du fået lov."
"Jenny, jeg elskede dig. Jeg tænkte ikke på at … "
Jennifer hoppede ned på gulvet. Hun fandt sin
laboratoriekittel og tog den på igen. Hun var pludselig
forandret og lige så kold som doktor Chrisp. Hun greb
pisken.
"Nu lyver du igen daddy."
"Nej, Jenny, ikke pisken, jeg kan ikke holde det ud."
"Det bliver du nødt til daddy. Lad os sige sige ti slag
på pikken for at lyve."
Hun holdt Carls pikhovede med to fingre, så pikken
lå op ad hans mave. Carl hylede da det første slag
ramte undersiden af pikken.
"Ikke mer, ikke mer."
"Desværre daddy." Jennifer placerede alle ti slag på
Carls pik. Carl skreg for hvert slag.
"Ikke mer … "
”Men daddy, du kan jo lide det, din pik bliver ved
med at være stiv. Husker du bedre nu? Havde du lyst
til at bolle mig dengang?"
”Ja, jeg elskede dig, jeg var vild med dig, jeg ville
bolle dig."
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"Man må ikke bolle små piger. Du var meget slem
daddy. Hvordan har dine nosser det? Ifølge doktor
Chrisps program skal nosserne piskes."
"Neeej!"
"Jo."
Naturligvis blev det som Jennifer sagde, og snart
var Carls nosser som gloende supernovaer, men
pikken var stadig stiv.
Kapitel 5
Jennifer satte sig på den høje laboratoriestol ved siden
af Carl.
"Nu skal du høre noget frækt daddy. Noget som er
meget hemmeligt. Somme tider får vi mænd fra
fængslet her til sædbanken. Det er helt uofficielt,
næsten ingen ved de er her. Vi binder dem til bordet
her ligesom dig. Så giver vi dem dobbelt dosis serum.
De bliver så liderlige at de ikke ved hvilken planet, de
er på, det eneste de kan tænke på, er at ejakulere, og
det kan de ikke. Alle pigerne kommer herind og
masturberer dem. Vi bruger dem til undervisning. Det
står på i flere dage. Serummetholder dem lysvågne
hele tiden. Vi masturberer dem i dagevis, og
serummet holder dem liderlige selv om de ikke kan
sprøjte. De bliver vanvittige. Nogen gange tigger de
om at få pikken skåret af så de kan slippe for
liderligheden. Vi pisker deres nosser. Jeg kan få en
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mand til ejakulerer ved at piske hans nosser. Skal jeg
gøre det med dig, daddy? Jeg kan piske dine nosser så
du producerer præmiesæd! Når vi har haft sådan en
fyr under behandling, er jeg så liderlig at jeg må bolle
eller falde død om eller voldtage en vores rigtige
kunder. Sådan en som dig."
Jennifers stemme var varm og ivrig.
"Pikken, daddy, jeg vil have din pik," fortsatte hun.
Carl troede at Jennifer tilbød ham en mulighed.
"Slip mig fri, så skal du få pik," gispede han.
"Ikke på den måde daddy, jeg vil have din pik, men
ikke dig."
"Hvad mener du?"
"I sidste uge var jeg med til at skære pikken af en
liderlig fyr."
"Neeeej, Jenny, please … "
Kapitel 6
Jennifer sad et stykke tid uden at sige noget. Så lyste
hun op i et grin. Fra skuffen tog hun en rulle tape.
"Jeg har faktisk en bedre ide."
Carl kunne intet stille op for at undgå tapen selvom
han drejede hovedet fra side til side. Et øjeblik efter
var han effektivt afskåret fra at sige andet end,
"Hhmmrrff … "
"Du skal ud på en lang rejse, Carl. Mor kommer til
at savne dig, men hun skal nok klare det. Ingen ved
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hvor du er rejst hen. Doktor Chrisp har et hemmeligt
forskningsprogram hvor hun studerer kønsdrift hos
mænd, som tænder på små piger. Sådan nogen som
dig. Jeg vil tale med doktor Chrisp om dine
tilbøjeligheder. Hendes eksperimenter er desværre ret
destruktive, men jeg tror ikke hun skærer pikken af
dig med det samme. Der går mindst en uge før hun
kommer så langt … "
Jennifer checkede remmene der holdt Carl inden
hun gik mod døren.
"Farvel Carl, jeg skal nok hilse mor."
"HHHmmmmrrrff . . ." sagde Carl, men døren var
allerede lukket.

50

Spejderpige
En ældre herre betaler en spejderpige penge for
at få sex. Det kommer han til at fortryde.
En ældre mand (eller, som han ynder at kalde sig selv:
Ældre herre) forfølger gennem længere tid en køn,
fjortenårig spejderpige med tilbud om sex. Til hans
overraskelse siger pigen en dag ja, for selv om hun
kun er fjorten år gammel, er hun en moderne pige
som kender til den slags. De aftaler at mødes sent på
dagen ved en gammel grusgrav uden for byen hvor
der sjældent kommer mennesker, men hvor der er et
lille skur som egner sig til formålet.
Da manden (den pæne ældre herre) kommer ud til
grusgraven, står pigen i døren og venter på ham; hun
har glat, lyst hår og et frejdigt ansigt, hendes
spejderuniform er nystrøget. I bæltet, der sidder
perfekt om hendes talje, har hun sin spejderkniv.
”Goddag," siger manden, "er det her man kan få sex
med en spejderpige?”
”Ja, hvis du har penge med,” svarer pigen. Manden
giver hende de aftalte penge.
” Det er i orden, værs'go at gå ind.”
Indenfor er alt gjort klar. Pigen har ryddet op i
skuret, og i loftet har hun fastgjort solide reb.
”Tag dit tøj af,” siger hun, ”vi begynder med det
samme, du skal hænges op i rebene.”
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Manden tager hurtigt tøjet af, og lidt efter hænger
han med hovedet nedad og hænderne bundet på
ryggen.
”Det er nemmere for mig på den her måde," siger
pigen, "det er også sjovere.”
Manden indser at 'den her måde' er mere avanceret
og mindre sjov, end han havde tænkt sig. Han siger
han ikke vil alligevel, og at pigen godt må beholde
pengene hvis hun slipper ham fri, men pigen svarer at
manden skal have, hvad han har betalt for.
”Hvad vil du gøre?” spørger han nervøst.
” Først skal du ydmyges, så får du tortur. Derefter
skærer jeg pikken af dig!”
Med spejderkniven, som er skarp og velholdt, går
hun til angreb på mandens buskede kønshår. Først
fjerner hårene på nosserne dernæst omkring pikken
og på maven.
Pigen tager fat omkring pikken. Hendes skarpe
negle glider langs skaftet; op ned, op ned. Hun tager
pikhovedet i munden og driller det med tungen, drille,
drille, drille. Manden blir fuldstændig vild, for hun gør
det på en måde så det er umuligt for ham at sprøjte.
” Åh, det kilder forfærdeligt, vil du ikke nok holde
op,” tigger han.
"Nej,” svarer pigen, ”du skal være liderlig hele
tiden, indtil jeg skærer pikken af dig,”
Pigen tager sit spejderbælte af, og manden får rap
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på rap. Hun er god til at ramme både pikken og
nosserne så de danser -. højre venstre – højre venstre.
”AV, AV, må jeg ikke godt slippe.”
”Nej, du er en uartig lille dreng.”
”AV, AV, AV, jeg er sød nu,”
Manden har tårer i øjnene fordi det er ret
ydmygende at være en pæn ældre herre, som får
smæk på pikken af en køn pige i spejderuniform..
Pigen standser. Hun forsvinder ud ad døren, og
manden får nogle minutters pause, inden hans
plageånd kommer igen.
“Jeg har plukket blomster!” siger hun og holder et
bundt brændenælder ned til mandens næse, “det er
så romantisk med blomster, synes du ikke?”
Derpå gnider hun mandens pik med de hotte planter,
til den er lige så rød som hans nosser (og hans kinder;
hvilket kan skyldes, at han hænger med hovedet
nedad, men nok mest kan tilskrives de usædvanlige
omstændigheder hvorunder han gør det).
Manden hyler højt:
”Åh, det brænder, det brænder, jeg kan ikke holde
det ud.”
”Det blir du nødt til,” siger pigen, “du har betalt for
det."
Hun fortsætter, “det går heller ikke du er så
højrøstet, for nu er vi nået til sidste del.”
Med et hurtigt tag giver hun manden en knebel i
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munden. Hun griber sin kniv og holder den mod
mandens pik.
“Jeg skal hjem nu, men om et øjeblik ved du hvad
spejderpiger gør med liderlige gamle mænd, de
skærer pikken af dem.”
Da pigen næste dag cykler forbi grusgraven på vej til
skole, er der biler og mennesker omkring skuret.
Manden står med et tæppe om skuldrene og omgivet
af personer der holder mikrofoner op foran ham. Det
lader ikke til han har særlig lyst til at tale, men han
ser rask ud, og det virker ikke som om han mangler
vitale legemsdele. Han kom også i avisen, og siden
den begivenhed er der ingen af byens spejderpiger
som er blevet generet af tilnærmelser fra den pæne
ældre herre.
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Myreprinsessen
En liderlig missionær bliver ædt af myrer – de
blødeste dele først …
Missionæren løb nøgen gennem junglen med en
vældig erektion på jagt efter myreprinsessen. Bag sig
hørte han hvorledes en horde af kæmpemyrer jagede
ham. Deres kindbakker klikkede højt. En uhyggelig
knebren der kom nærmere. Han løb hurtigere end
nogen sinde før i sit trediveårige liv, men jo nærmere
han kom til prinsessen, jo tungere føltes hans ben.
Han greb ud efter prinsessen som vendte sig om mod
ham. Han ville …
Han løb nøgen gennem junglen på jagt efter
myreprinsessen. Bag sig hørte han . . . indtil han . . .
besluttede at vågne.
Han blinkede mod det flimrende sollys. Junglen
udenom var virkelig nok. Han forsøgte at bevæge sine
ben. De flyttede sig ikke. Han kiggede ned og så han
stod begravet i sand til over midten af lårene. Han var
nøgen og havde erektion. På det punkt passede
drømmen. Hans nosser rørte ved sandet.
Han prøvede at bevæge armene, men nogen havde
bundet hans håndled til en pæl, som stod solidt bag
hans ryg. Forvirret løftede han hovedet. Der stod hun!
Myreprinsessen som var årsagen til hans erektion.
Sidst han så hende, havde hun skreget og var løbet
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ind i junglen hvilket yderligere havde stimuleret hans
lyster. Derefter havde noget ramt ham hårdt i
hovedet.
Nu lo hun sammen med de andre indfødte som stod
et stykke væk; kvinder med bastskørter og svingende
bryster, mænd med penishylstre, vilde bemalinger og
lange spyd, At være missionær blandt indfødte i Ny
Guineas jungle kan byde på overraskelser. Især hvis
man ikke kan holde fingrene fra høvdingens datter.
Hun blev kaldt myreprinsessen. Han forstod ikke
meningen med det navn. Han forstod heller ikke
hvorfor de indfødte stod så langt væk, når det nu
tydeligt nok var ham, som var festens midtpunkt.
En tromme dunkede inciterende.
Under lyden af trommen hørte han en anden lyd.
En knitren. Ikke så højt som i drømmen, men alligevel
tydelig. Mellem ham og det nærmeste junglekrat var
jorden dækket af visne blade, og bladene bevægede
sig. Bølgede som om de var levende. Han mærkede
noget bide sig i nosserne, en gang, to gange, fire
gange. Han så ned og skreg ved synet af de første
myrer. Nu vidste han hvorfor de indfødte stod så langt
væk: hærmyrer er meget aggressive.
I begyndelsen kom de langsomt, men måske bredte
rygtet sig bagud til myretuen som måtte befinde sig et
sted i krattet: 'Hvid mand med store nosser klar til at
blive spist, send forstærkninger.' Eller hvordan
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hærmyrer nu ellers kommunikerer. For det virkede.
Efter en halv time myldrede de overalt. De bed og bed
og udvalgte de blødeste steder først; kønsdelene – bed
hans forhud i stykker og slæbte af med den, kravlede
ind i urinrøret, bed huden af nosserne og numsehullet.
De små dyr nåede hans ansigt. Kravlede op i næsen
og bed sig fast. De kunne ikke pustes ud. De bed ham
i læberne, og han blev nødt til at åbne munden. Nogle
få blev knust mellem tænderne, men det var
rædselsfuld panik og der kom hele tiden flere. Tungen
var besat med krybet der satte sig fast langt ned i
svælget. Det blev ved og ved. Rundt om stod
ophidsede indfødte som råbende fulgte med i
skuespillet. De pegede grinende på missionærens
kønsdele der vrimlede med myrer. Kun en gang kom
to indfødte hurtigt hen til ham. De skar hans øjenlåg
af og flygtede derpå grinende mens de bankede
hærmyrer af fødderne.
Efter yderligere en time var hans øjne spist, og
snart efter var hans mund så fulgt af myrer at han
blev kvalt. Hans sidste tanke gik til høvdingedatteren.
Nu vidste han hvorfor hun blev kaldt for
myreprinsessen.
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En rig adelsmands skrækkelige
skæbne
Dette er historien om en rig adelsmands
skrækkelige skæbne i hænderne på to små
piratpiger sådan som onkel Timm plejede at
fortælle den til sin niece Eliza.
"Onkel Tiiiiimm! Jeg er fææærdig! Kom og puuut
mig!"
"Har du børstet tænder Eliza?" råbte onkel Timm
nede fra stuen.
"Ja, kom nu, du skal læse godnathistorie."
"Put dig under dynen, så kommer jeg."
Eliza hoppede i seng, trak dynen over sig og
ventede utålmodigt på onkel Timm. Onkel Timm rejste
sig fra sin plads ved kaminen. Han tog den
læderindbundne eventyrbog og en stor gåsefjer fra
reolen inden han gik op ad trappen.
"Nå, hvad skal jeg så læse for dig i dag?"
"Den om adelsmanden som bliver kildet på pikken!"
"Den har du jo hørt før."
"Ikke det hele, du skal læse hele historien.
"Ja ja, så siger vi det."
Onkel Timm satte sig på sengen og åbnede bogen.
"Altså, der var engang . . ."
"Vent lidt onkel."
"Hvad er der?"
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"Du skal tage dine bukser af først!"
Onkel Timm tog bukserne af, og Eliza krøb ind til
ham med dynen omkring dem begge og en hånd om
onkel Timms pik.
Onkel Timm læste:
"Der var engang en adelsmand som var så liderlig
at det halve var for meget. Han var ung og smuk og
meget rig, men liderlig hele tiden. Det fik hans
tjenestepiger at mærke hver eneste dag.
Borgmesteren som styrede byen hvor adelsmanden
boede, var en gammel piratkaptajn. Han holdt meget
af de andre mennesker i byen som alle sammen var
pirater. Derfor ville han straffe den liderlige
adelsmand for hans dårlige opførsel. Først anklagede
han adelsmanden for foræderi, derpå konfiskerede
han alle adelsmandens godser og alle hans penge.
Men ikke nok med det for nu kommer det bedste.
Adelsmand blev ført til domhuset for at høre sin
endelige dom. Alle byens borgere var til stede. De
gispede da de hørte den gamle piratkaptajns ord.
Sådan en dom var aldrig før blevet afsagt.
Piratkaptajnen bestemte nemlig at adelsmanden
skulle klædes nøgen, og derpå bindes til stævnen på
et piratskib så hans stive pik hele tiden viste hvad vej
skibet sejlede. Alle hårene skulle barberes af pikken
så folk bedre kunne se den. Adelsmanden var tæt på
at besvime da han hørte dette, men der var ikke noget
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han kunne gøre ved det.
Han blev straks klædt af. Da han var nøgen
barberede et par af hans tidligere tjenestepiger
hårene af hans pik. De gav også pikken et ordentligt
klem.
”Sådan her?”
Eliza gav onkel Tims pik et dejligt klem under
dynen.
”Uhhm, meget værre, Eliza. Men nu skal du høre
videre.”
”Stærke pirater løftede den nøgne adelsmand på
deres skuldre og bar ham ud af domhuset. I det klare
solskin kom flere folk til så de dannede en lang
procession. Adelsmanden hylede mer og mer jo
nærmere de kom til piratskibet med den store sorte
skibsstævn som skulle være hans nye hjem. Hans pik
havde allerede rejste sig og viste vej til skibet.
"Se! Han kan lide det!” råbte folk.
”Kan du også lide det onkel Timm?”
”Ja Eliza. Jeg elsker når du klemmer min pik. Du er
den bedste i hele verden til at klemme pik”
”Videre, onkel.”
Adelsmandens blev bundet til skibsstævnen.
Skibsstævnens skrå vinkel fik hans krop til at bue så
hans pik strittede fremad. En lille kahytsdreng, som
adelsmanden engang havde pryglet, fik til opgave at
kilde adelsmanden på pikken med en gåsefjer så han
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hele tiden havde stiv pik.
”Uhm bare det var mig onkel, jeg ville kilde hans
pik til han døde af kild!”
”Bedre, Eliza. Når skibet anløb en havn stimlede
folk sammen for at se den nøgne adelsmand med den
stive pik. I de varme tropenætter mens andre
mennesker svalede sig under moskitonet blev han
stukket af hundredvis af sultne moskitoer.
Men den største ydmygelse skete hver gang skibet
vendte hjem til adelsmandens egen by. Så snart skibet
havde lagt til kaj, stod den lille kahytsdreng parat
under skibets stævn med gåsefjeren og kildede
adelsmanden på pikken så han var liderlig hele tiden.
Flere folk kom til indtil hele byen stod på kajen.
"Ret som du har fortjent!” råbte de.
Pigerne viste deres bryster frem og råbte: "Her er
noget du aldrig får. Elsk fjeren, det er alt hvad du
får!"
Selv i sin dybe skam kunne adelsmanden ikke lade
være med række efter fjeren med sin pik i håb om
udløsning.
Ved disse festlige lejligheder plejede den gamle
piratkaptajn at bringe sin hustru og sine to døtre ned
til havnen. De bredte en dug ud som de dækkede med
de lækreste retter.
”Hvor gamle var de onkel Timm, døtrene? Sig det.
Jeg elsker når du siger det.”
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”De var otte år lige som dig Eliza.”
”Videre onkel.”
”De spiste velfornøjede mens de blev underholdt af
den nøgne adelsmand som hele tiden prøvede at nå
fjeren med pikken fordi han var så liderlig. Alle lo af
hans anstrengelser, især piratkaptajnens to døtre.
Om efteråret kom piratskibet tilbage fra endnu et
godt togt. Skibets lastrum bugnede af skatte, og
adelsmandens nosser bugnede af sæd. Ikke en eneste
orgasme havde han fået, men masser af lige-ved-ognæsten så enkelte dråber sæd var undsluppet hans
kåde pik og blandet med havets salte bølger,
Efter losning af skibets mange kostbarheder,
begyndte den sædvanlige fest. Men denne gang fik
den gamle piratkaptajn en ny ide.
”Vi løser en af hans hænder, så han kan underholde
os med at spille pik.”
"Please, daddy," sagde piratdøtrene. " Gør det, vi
vil se det!"
Adelsmanden fik den ene hånd fri og et reb bundet
om håndleddet. Straks greb han om sin pik, men hver
gang han var lige ved at få udløsning trak de to
piratdøtre, som havde fat i rebets anden ende, hans
hånd væk. Et dusin gange eller mere bragte han sig
selv til kanten af udløsning, men hver gang skete det
samme: Piratpigerne trak hans hånd væk i sidste
sekund.
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Men den sidste gang gjorde de ikke noget!
Adelsmanden gned alt hvad han kunne og omsider fik
han orgasme efter de mange måneder på havet. Han
hvinede som en lille gris mens hans pik udsendte
sprøjt efter sprøjt af tyk sæd. Et halvt dusin sprøjt
som landede på kajen foran piratkaptajnens døtre.
"Aaadd, han er ulækker!" jublede de.
Adelsmandens arm faldt udmattet ned. Det samme
gjorde hans pik. Hans bryst hævede og sænkede sig,
mens han snøftede af skam over det han havde gjort
lige for øjnene af de to små piger. Piratkaptajnen og
hans kone kunne næsten ikke tale så meget grinede
de.
Adelsmanden blev igen bundet. Den lille
kahytsdreng brugte igen gåsefjeren, og snart var
adelsmanden lige så liderlig som før.
Næste morgen stævnede skibet igen ud på et langt
togt til fremmede lande, og adelsmanden vidste der
ville gå mange måneder, før han igen kunne gnide sin
pik - måske - hvis piratpigerne gav ham lov.”
Onkel Timm lukkede den store bog.
"Wauw!" grinede Eliza, der havde puttet sig mer og
mer op ad onkel Timm, mens han læste. Hun klemte
hans pik som - måske - var lige så stor og lige så stiv
som den stakkels adelsmands.
"Nu har du hørt hele historien, Eliza, det er mange
år siden. Men historien er sand, for jeg var den lille
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kahytsdreng som kildede adelsmanden på pikken. Se
jeg har stadig gåsefjeren."
"Du har også stiv pik onkel Timm. Giv mig fjeren så
skal jeg kilde din pik, til du tigger lige som
adelsmanden!"
"Eliza, du er den dejligste pige jeg kender."
Onkel Timm rakte Eliza den store gåsefjer og
ganske rigtigt: lidt efter tiggede onkel Timm.
”Åh, Eliza, bliv ved, hårdere . . . ”
Men det er en anden historie.
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Abu Graib
Nancy Gold var forhørsleder i Abu Graib
fængslet. Under hendes ledelse blev fjendtlige
angreb forhindret og terroristledere kastreret.
Kapitel 1
”Hvor har I skjult våbnene?” spurgte major Nancy
Gold på næsten perfekt arabisk. Manden hun talte til,
var en ung fyr, araber, som under andre
omstændigheder godt kunne have matchet major
Nancy Gold. Men uheldigvis stod han på tæer på en
trækasse i forhørsrum nr. 9 i Abu Graib fængslet –
Saddam Husseins foretrukne torturfængsel, men nu
overtaget af koalitionen. Han havde stået der i fire
timer, og hans hænder var blodige fordi han hele tiden
prøvede at gribe om en tynd pianotråd. Tråden gik fra
en trisse på væggen til en talje i loftet og ned forbi
hans ansigt og endte i en stram løkke omkring hans
kønsdele. Det var derfor han stod på tæer, mens han
prøvede at holde balancen på den vakkelvorne
trækasse. Og det var derfor han blev ved at gribe om
den tynde pianotråd, selvom den skar i hans hænder.
Hvis han mistede balancen, eller rettere når han
mistede balancen, ville han hænge i sine kønsdele ti
centimeter over gulvet.
Sølle ti centimeter. Ikke noget at tale om.
”Du må vide noget, Anan,” fortsatte Nancy Gold.
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”Det ville være synd at sådan en pæn manddom som
din bliver adskilt fra sin ejermand.”
”Jeg ved ikke noget, please miss,” græd manden.
Hans ansigt var strimet af tårer.
”Hvornår har du sidst bollet din søster?”
”Jeg ved det ikke, please.”
”Hvad med din mor?”
”Jeg ved ikke noget. Jeg er bare en frugthandler.”
Majoren henvendte sig til den anden kvindelige
officer som var til stede i forhørsrum nr. 9: ”Hvad
mener du, kaptajn Calsoe?”
”Han ved ikke en skid. Bare endnu en fucking dum
araber,” svarede kaptajn Linda Calsoe.
”Så må vi vel lade dig slippe, Anan.”
”Må Allah velsigne dem, miss.”
Major Nancy trådte et skridt nærmere.
”Ups,” sagde hun idet hun sparkede til kassen
under Anans fødder. Anan skreg da han mærkede
pianotråden stramme til. Hans hænder mistede
grebet, og han gled bagover. Hans tæer slap kassen,
men pianotråden standsede faldet, så han hang i
kønsdelene et par sekunder, inden tråden skar
igennem og lod ham falde de sidste ti centimeter. Han
skreg i flere minutter inden han besvimede.
”Slemt griseri,” sagde majoren, ”få fangerne til at
rydde op og få ham smidt i ovnen.”
”Hvad skal jeg skrive som dødsårsag?”
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”Skriv svage nødder. Alle arabere har svage nødder.
Det må være noget i drikkevandet. Kan du huske ham
talebaneren? Han havde stærke nødder. Vi blev nødt
til at skære dem af.”
”Ja, han var en sej lille Bin Laden. Hans nødder var
i hvert fald.”
Kapitel 2
Da Major Nancy på vej til sit kontor åbnede døren til
forhørsrum nummer 8, var major Louise Treeholt ved
at aftage sine blodindsmurte latexhandsker.
”Hun sang,” sagde hun henvendt til Nancy. ”Det
gør de altid.”
Major Treeholt refererede til den nøgne unge pige,
som lå fastspændt til et rustfri stålbord midt i lokalet.
Pigens ben var løftede og anbragt i bøjler. Under
bordet stod en bakke med friske organer. Major
Nancy bemærkede et nydeligt sammensyet snit i
pigens mave fra navlen ned til venusbjerget.
”Er teamet sendt ud?” spurgte Nancy.
”Så snart hun havde sunget.”
”Pænt syarbejde.” Major Nancy kommenterede
rækken af tråde i pigens mave.
”Drengene har renset varehuset,” sagde sergent
Mary Shelley, som stod ved vinduet med en radio og
et sæt høretelefoner. ”Der er håndvåben,
selvmordsveste og et lager af sprængstoffer.”
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”Det var altså ikke en fælde?”
”Jeg lovede at jeg ville åbne hende igen og fjerne
resten, hvis hun løj,” sagde Louise Treeholt og
nikkede mod den ligblege irakiske pige.
Major Nancy Gold kiggede ned i bakken med
organer.
”Det er altså sådan mine kvindelige indre dele ser
ud?”
”Livmoder og ovarier, en fuldstændig hysterectomy
lige efter lærebogen bortset fra bedøvelsen, som jeg
glemte.”
Rum nr. 8 havde et moderne operationsudstyr
efterladt af Saddam Husseins hemmelige politi, og
Major Treeholts speciale var kirurgiske eksperimenter
på fangernes kønsorganer. Hendes eksperimenter
havde vist sig meget succesfulde i
efterretningsarbejdet; de irakiske kvinder var nemlig
vilde med at angive deres mænd, deres brødre og
deres egne børn, når kaptajn Treeholt metodisk
fjernede deres kønsorganer i små stykker uden
bedøvelse. Den første halve snes kvinder var døde af
det, men kaptajn Treeholt havde forbedret teknikken,
og alle de senere patienter havde overlevet, dog uden
ret meget efterladt af det man normalt forstår ved at
være kvinde.
”Holdet er på vej hjem,” sagde sergent Mary henne
fra vinduet. ”De fik fem fanger. Point til the good
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guys.”
Nancy Gold og sergent Shelley overlod Treeholt til
hendes videre studier og gik tilbage til Nancys kontor.
Over radioen kom endnu en glædelig meddelelse: de
fem mænd fra varehuset var Abdul Parchai og fire af
hans kommandanter. Dermed var områdets sidste
terrorcelle udraderet.
”Hvordan mon det er at ligge på stålbordet, mens
major Treeholt fjerner ens kvindelige attributter?”
”Ikke morsomt. Hun skærer et snit fra navlen til
kussen, lukker blødningerne med klemmer og lægger
flapperne ud til siden. Så går hun ind med skalpellen,
og presto viser hun dig din venstre ovarie. Hvis du
ikke taler hurtigt, viser hun hun dig din højre. Snip
snap, slut med babydrømmene.”
”Du tager gas på mig.”
”Du så selv delene i bakken.”
”Hvad hvis de ikke vil tale?”
”Så ryger klitten og skamlæberne samme vej.”
”Ingen klit ingen sjov. Er der nogen som ikke
taler?”
”To gange.”
”Hvis jeg nogen sinde får brug for en kirurg,
hedder hun ikke major Treeholt.”
”Treeholt har bedt om tilladelse til at arbejde med
mandlige fanger.”
”Vil du lade Treeholt operere på dem?”
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”Ja, hun er dygtig.”
"Hvad vil hun med dem?"
”Kastrere dem antager jeg, hvad ellers?”
”Hun er skør.”
”Men effektiv. Kan du lide pikke? Påstå ikke du
aldrig har suttet pik.”
”Jeg fik rigeligt som barn.”
”Hvis?”
”Bedstefars.”
”Mænd er noget afskum. Hør bare de patetiske
lyde, de kommer med, når de har nødderne i
strikken.”
Nancy smilede til Shelley: "vi har ti minutter."
Hun gled ned på sofaen ved siden af Shelley, mens
hun åbnede Shelleys uniformsskjorte og fandt hendes
bryst.
Kapitel 3
Det tog lidt mere end ti minutter inden major Nancy
ordnede sit tøj og med ny energi gik tilbage til
afhøringsrum nr. 9. Gulvet skinnede nyspulet, og Anan
var borte. Til gengæld var de nye gæster ankommet:
fem splitternøgne arabere hang på række med
hovedet nedad i reb der holdt deres fødder fast til et
vandrør i loftet. Hver fanges fødder befandt sig cirka
en meter fra hinanden – rigeligt til at give plads til
major Treeholts hænder som ikke var ret store. Indtil
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videre var det kun fangernes tommelfingre og ikke
deres kønsdele som var bundet med pianotråd.
Major Treeholt var iført grøn operationskittel og
stod bag en araber med masser af mørke kønshår og
stort gråt skæg. Hendes latexbehandskede hånd
klemte om mandens nosser så de bulede frem. Hun
havde en skalpel i den anden hånd. Foran den ældre
mand sad sergent Shelley, som var gået fra Nancys
kontor lidt før Nancy, på en stol og grinede.
”Er du Sheik Abdul Parchai?”
Manden med det grå skæg og nosserne i klemme
mellem major Treeholts fingre gryntede
rædselsslagen nede fra gulvhøjde hvor hans hoved
befandt sig. ”J . . . jeg er leder af klanen.”
"Det kræver nosser at lede en klan, det har du ikke
om lidt."
"Ple … please, miss, jeg vil fortælle alt."
"Vi ved allerede alt, vi mangler bare at skære
nosserne af jer inden I ryger i ovnen. Du kan få lov til
at følges med dine sønner og din datter."
"Please, ikke min datter, skån min datter."
"Det er lidt sent at bede om. Major Treeholt har
haft skalpellen i hende."
Araberen kom med et forfærdeligt støn efterfulgt af
et støn mere da Treeholt prikkede til hans nosser med
skalpellen. Hans pik voksede.
"Svinet bliver sgu liderlig af at blive kastreret."
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bemærkede Nancy ved synet af den halvt erigerede
pik. "Jeg arbejdede i et bordel før jeg meldte mig til
hæren, jeg ved hvad der gør de svin liderlige. De kan
slet ikke modstå en fast kvindehånd og en skalpel.”
Araberen sitrede, men kunne ikke undslippe major
Treeholts håndelag.
”Ved du hvor mange irakere vi har kastreret, siden
vi kom til Bagdad?”
”Nnno.”
”Det gør jeg heller ikke. Vi tæller dem ikke.”
Treeholt vred Abduls Parchais nosser og snittede to
hurtige snit – pop – pop. To blege kugler dukkede frem
mellem hendes fingre som var hun tryllekunstner. Der
kom næsten ikke noget blod. En klemme om
forbindelserne og derpå – snip, snap – lå kuglerne i en
lille skål foran næsen på Abdul Parchai.
Sergent Shelley satte sig på hug og vippede skålen
så araberen kunne se indholdet.
"Det var da ikke så slemt vel? Ikke noget særligt.
Dårligt værd at samle på. Nu skal vi se om dine
sønner er bedre udrustet."
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Fars lille pige
En lille pige gør sin far til sexslave og skærer
pikken af ham.
Karen boede alene med sin far. Karens mor var død
for mange år siden, men far havde aldrig gjort noget
alvorligt for at finde en ny kvinde. Han var nemlig
hemmeligt forelsket i Karen.
Da Karen var ti år gammel, gik far en aften ind på
hendes værelse efter hun var faldet i søvn, og lagde
sig i sengen ved siden af hende. Han holdt hende i
sine arme, og Karen krøllede sig ind til ham. Andet
skete der ikke.
Selvfølgelig burde far ikke lægge sig i sengen hos
sin egen tiårige datter, men ved aftensbordet havde
de småskændtes, og far havde reageret som enhver
normal far med en rebelsk næsten-teenagedatter, –
lidt for stivsindet og lidt for ubøjelig. Så på en måde
havde de begge to brug for en smule trøst.
Men nogle nætter senere skete det igen; far listede
ind til Karen efter hun var gået i seng, og holdt om
hende til hun sov. Snart blev det en vane for dem
begge to. Karen vidste godt hvad voksne mænd
ønsker af små piger, men hun var tiltrukket af det
forbudte og fornemmede at det gav hende en særlig
magt over far.
En nat begyndte far at kæle Karen, og lidt efter
mærkede hun fars pik mod sin hofte. Det var et nyt
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fænomen for hende. Hun kunne sagtens have forlangt
han holdt op, men hun lå helt stille.
Far lagde Karens hånd på sin pik. Da Karen klemte
om den, åndede far dybt. Lidt efter gav hun slip, og
far drejede sig bort. Et stykke tid rystede sengen
inden far tilsyneladende faldt i søvn.
Derefter kom far ind til Karen næsten hver nat, og
Karen lod hver gang som om hun sov. Det morede
hende at opdage fars hemmelige lyster, desuden
begyndte hun at kunne lide det som far gjorde. Han
befølte hende, og Karen bevægede sig som om hun
var lige ved at vågne, men hun drejede sig altid sådan
at far fik nye muligheder for at røre ved hende.
Far blev mere modig. Han lagde sin hånd på Karens
kusse uden på pyjamassen. Karen syntes det var
lækkert når far følte på hendes kusse gennem det
tynde stof. Hun kunne mærke hvor usikker far var.
Når far lagde Karens hånd på sin pik, klemte Karen
om pikken indtil far åndede dybt. Nogle gange holdt
hun fast, men andre gange flyttede hun hånden væk
for at drille ham. Så hviskede far; "åh Karen, jeg
elsker dig."
Efter nogle uger ønskede Karen at bringe deres
hemmelige natteliv videre. Hun spekulerede over
hvordan det skulle gøres, og en aften ved
middagsbordet plumpede hun ud i det. Hun spurgte
far hvad det egentlig var, han lavede, når han sov i
hendes seng. Far sagde han ikke vidste, hvad Karen
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snakkede om, men Karen beskrev begivenhederne i
detaljer. Dernæst ville hun have en fornuftig
forklaring. Hun kunne lide rollen som vred lille pige.
Far sagde at han elskede Karen, og for et øjeblik
havde en dæmon overmandet ham og krævet sex.
"Men det er jo sket mere en gang," svarede Karen,
"det var meget forkert af dig, jeg melder det til
politiet."
Far tiggede hende om ikke at gøre det fordi det
ville ødelægge livet for dem begge to. Karen forstod
udmærket far, iøvrigt kunne hun godt lide fars
tilnærmelser, for hun følte at det i virkeligheden var
hende, som bestemte.
"Jeg skal tænkte over det," svarede hun og stak
næsen i sky som en fornærmet lille pige. Men tanken
om at straffe far for det han gjorde, tiltalte hende.
I nogle dage kommanderede Karen mere rundt med
far, end hun plejede, og lod ham ordne alle mulige
småting. Den fjerde nat kom far igen ind til Karen.
"Hvad vil du?" spurgte hun. Far bad ydmygt om
tilladelse til at komme op i sengen. Karen havde stor
fornøjelse af fars ydmyge anmodning. Far knælede
ved fodenden. Karen så ned på ham og tog en rask
beslutning.
"Hvad er det værd?" spurgte hun.
"Hvad som helst du vil," svarede far.
Dermed var kontrakten en realitet. Karen gjorde
det klart for far at hvis han ville have adgang til
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hendes seng, skulle han adlyde hende. Det
accepterede far. Karen beordrede far til at tage alt sit
tøj af. Genert gjorde han som befalet og stod nøgen
foran sin lille pige. Dernæst beordrede Karen far til
også at klæde hende af. Han gjorde det og afslørede
hendes lille krop. Karen havde ganske små
forhøjninger som engang ville vokse til bryster, samt
et glat venusbjerg. Hun var ikke genert, men følte sig
i fuld kontrol med situationen. Hun vinkede far op i
sengen. Far lagde sig ved siden af hende. Han kyssede
hendes ører, læber og små bryster. Derefter
bevægede han sig ned til hendes hårløse kusse.
Først var det oprørende for Karen at far kyssede
hende der. Alligevel lod hun ham gøre det. Far fandt
Karens klitoris med tungen, for han var trods alt en
voksen mand der vidste, hvordan man betjener
kvinder. Karen svajede opad, så far kunne nå længere
ind. Næsten uden varsel vældede en orgasme over
hende, – derefter flere ind til hun tilfreds krøllede sig
bort.
Karen vågnede flere timer senere med far liggende
ved siden af sig. Han var vågen, men hun var sikker
på han ikke havde rørt hende, mens hun sov. Hun trak
dynen af ham. Der lå han nøgen uden at turde skjule
sig. Hans kinder brændte af generthed.
Karen fik lyst til at smage hans pik. Hun tog pikken
i munden. Dirrende voksede den, og Karen følte sig
magtfuld fordi hun kendte fars hemmelige lyster. Kort
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efter skød fars sæd voldsomt ind i hendes mund. Med
afsky trak hun hovedet til sig.
"Aaddd!" gispede hun. "Det må du ikke!"
Samtidig med hun sagde det, forstod hun at det var
hende selv, som kontrollerede, hvad far gjorde.
En tid lå de med hver deres tanker. Karen indså at
nye muligheder havde åbnet sig for hende. Fra i
morgen ville hun tage fuld kontrol over far. Far
tænkte for sit vedkommende at dette var en ny
begyndelse for ham. Han elskede sin datter og ville
gøre alt hvad hun forlangte. De havde begge
overskredet en grænse omend fra hver sin side; Karen
var på vej til at blive mester, og han var på vej til et liv
som lydig sexslave for en 10 årig pige.
Da Karen vågnede næste morgen, lå der nyvasket
skoletøj parat til hende, og fra køkkenet duftede det af
friskbagt morgenbrød. Inden Karen tog af sted til
skole, gav hun far besked på at ordne huset.
Fra den dag tog Karen sig nye friheder over far som
blev mere afhængig af hendes befalinger.
Karen var fantasifuld. Hun brugte internettet flittigt
og søgte på pornosider. De almindelige pornosider
tabte hun hurtigt interessen for, i stedet fandt hun de
specielle sider med feminin dominans som hun viste
til far. Det morede hende at se far slå øjnene ned af
generthed. Hun blev hele tiden mere bevidst om
karakteren af deres forhold, og far havde ikke anden
mulighed end at adlyde. Han havde heller ikke lyst til
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andet. Jo længere tid der gik, jo mer umuligt var det
for ham at undslippe sin datters fortryllelse. Hun
krævede sex næsten hver aften, og hans tunge stod
til rådighed når hun ønskede det.
Karen købte en pisk.
"Du skal have smæk," lo hun idet hun svirpede med
pisken i luften. Far rødmede dybt, han ville godt have
smæk af Karen.
Det fik han allerede sammen aften. De lå i sengen,
og Karen kravlede rundt på far, som havde fået ordre
til at ligge stille. Hun satte sig overskrævs på ham
med enden over hans ansigt. "Slik mig," sagde hun
mens hun svirpede hans lår med pisken. Far slikkede
det bedste han kunne.
Dette blev deres foretrukne måde at dyrke sex på.
Karen sad på knæ over fars ansigt og sænkede sig
ned så han kunne slikke hendes kusse, – eller hun
hævede sig, så han måtte nøjes med at se kussen lige
over sit ansigt. Når Karen syntes far slikkede godt,
piskede hun hans inderlår. Far tiggede hende om også
at piske pikken og nosserne, men det gjorde hun kun,
når han slikkede ekstra godt.
"Du får kun smæk når du er sød," sagde hun.
"Hvad skal jeg gøre?" spurgte far, for hans største
ønske var at Karen piskede hans kønsdele. Det vidste
Karen naturligvis, og derfor gjorde hun det ikke. Det
var alt sammen meget raffineret regnet ud af en pige
på ti år.
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En aften fik Karen lyst til at give far rigtige smæk.
Ved aftensbordet tog hun kanden med mælk, og mens
hun så smilende på far, hældte hun langsomt mælken
ud på bordet. Hun kiggede ned i den tomme
mælkekande.
"Daddy," sagde hun med kølig stemme, "du har
glemt at købe mælk, hvad skal vi gøre ved det?"
"Men Karen, du har jo lige … " Far tav stille.
"Tag tøjet af daddy."
Far vidste at når Karen kaldte ham 'daddy', var hun
ude på noget alvorligt. Hun plejede nemlig kun at
kalde ham daddy når hun var vred. Lydigt tog han
tøjet af. Hans pik voksede.
"Hvad er nu det, daddy, først glemmer du at købe
mælk, og så får du stiv pik uden jeg har givet dig lov."
Karen rejste sig med pisken i hånden.
"Bøj dig over bordet."
Far bøjede sig over køkkenbordet til han lå med
brystet i den spildte mælk hvorefter Karen gav ham
det hårdeste slag hun kunne, på bagsiden af lårene.
Far havde aldrig fået sådan et slag før.
"Karen, jeg … "
Det næste slag fulgte midt i sætningen. Det fik ham
til at elske hende endnu højere. Karen talte ikke
slagene, men brugte alle sine kræfter indtil fars tårer
blandede sig med mælken på bordet.
Hver aften læste Karen om feminin dominans. Det
var især det ydmygende element ved at straffe far
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som tiltalte hende, og om natten lå far ikke mere i
hendes seng, men på gulvet. Men han var lykkelig
fordi han stadig fik lov at stå til rådighed med sin
tunge, når Karen ønskede det.
Af og til suttede Karen fars pik, men hun stoppede
altid lige inden han sprøjtede. Hun kunne drille ham i
timevis på den måde.
Far fik aldrig lov til at bolle Karen. Han måtte kun
slikke hende, og en aften sagde hun. "Du har slet ikke
brug for en pik, daddy, du kan sagtens slikke mig
selvom du ingen pik har!"
"Hvad mener du?" spurgte far. Han blev bange,
fordi Karen kaldte ham 'daddy'.
"Det tænker jeg over," svarede hun.
Men det næste stykke tid gjorde far sig særlig
umage, når han slikkede Karen.
Sådan gik vinteren til det blev forår. Karens krop
ændrede sig. Hendes bryster voksede til små faste
pigebryster. Hun prøvede at lege med dem og
erfarede hvorledes brystvorterne blev hårde. Hun
holdt af at nappe dem med den ene hånd, mens hun
havde den anden hånd mellem benene. Det løftede
hendes orgasmer til nye højder.
Da sommerferien nærmede sig, foreslog Karens
klasselærer at Karen tog på sommerlejr sammen med
de andre børn i stedet for at være hjemme hele
sommerferien. Med nogen betænkelighed tog Karen
af sted. Hun vidste hun ikke havde nogen interesse i
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jævnaldrende drenge, de var for umodne til hende, for
hun var langt bedre vant. Hun havde jo en voksen
mand som adlød alle hendes befalinger. Ingen andre
små piger havde deres far som lydig sexslave.
Far savnede Karen, og sommerferien føltes lang
selv om hun ringede hver dag med små beskeder til
ham. Han talte dagene til hun skulle komme hjem, for
mere end noget andet savnede han at føle hendes
kusse mod sit ansigt og pisken mellem sine ben, mens
han ydmygt betjene hende. Derfor kom han til at gøre
en alvorlig fejl. Karen kom nemlig en dag for tidligt.
Da hun smuttede ind ad døren, hørte hun pigelatter. I
sit værelse blev hun mødt af et utroligt syn. Naboens
datter Vera som var jævnaldrende med Karen, stod
halvt afklædt foran spejlet, mens far sad på sengen
med pikken fremme. Far blev forfærdet ved Karens
tilsynekomst. Han faldt på knæ.
"Undskyld Karen, tilgiv mig, jeg savnede dig så
meget. Jeg vidste ikke du kom i dag. Jeg gør det aldrig
mere."
Og mere af samme slags.
Karen ville ikke acceptere fars undskyldning, men
besluttede at hans opførsel krævede en meget alvorlig
straf.
Vera troede Karen var vred på hende, men Karen
forklarede at hun kun var vred på far. Vera fortalte at
far havde inviteret hende til at prøve noget af Karens
gamle tøj, og Vera havde indvilget. Imens hun prøvede
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tøjet havde far taget sin pik frem.
Karen fortalte til gengæld Vera hvad hun lavede
med sin far om natten, og Veras øjne lyste ved tanken
om at have en voksen mand som sexslave.
"Han fortjener en lærestreg,” sagde hun. ”Din far
er lidt for glad for små piger!"
I samme øjebllik Vera sagde sådan vidste Karen
hvordan far skulle straffes. Han skulle have pikken
skåret af! Hun brugte den jo ikke selv til noget, og far
kunne blive ved med at betjene hende med sin tunge
selv om han ikke havde nogen pik.
Karen foreslog det til Vera som også syntes det var
en god ide at skære fars pik af. Begge piger blev
ophidsede ved tanken. De lagde sig på Karens seng
mund mod mund, bryst mod bryst og kusse mod kusse
indtil de eksploderede i orgasme.
Imens lå far på knæ og hørte og så alt hvad pigerne
foretog sig. Han kunne dårligt tro, hans 11 årige
datter ville skære pikken af ham.
Men Karen var ubøjelig.
”Hvornår?” spurgte far.
”Snart,” svarede Karen.
En hel uge betjente far begge piger, sådan som han
plejede at betjene Karen. Hver nat slikkede han kusse
på de to små piger. Han var lige ved at tro Karen
havde tilgivet ham, men om lørdagen stod der en
taburet foran sengen. På taburetten lå elastikker, et
snørebånd fra en af fars vinterstøvler og en kniv. Far
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vidste hvad det betød. Karen og Vera sad på sengen.
De havde taget pyjamas på efter at far havde slikket
dem. Han så bedende på dem, men pigerne rystede på
hovedet. Ydmygt kravlede far på knæ hen til
taburetten.
”Læg den op,” sagde Karen.
Far lagde sin pik på taburetten.
"Sæt elastikkerne på," sagde Karen. Far satte
elastikkerne stramt om pikskaftet helt oppe ved
maven.
"Snørebåndet," fortsatte Karen. Far bandt
snørebåndet om pikhovedet og tværs over taburetten,
så pikken lå stramt udstrakt.
"Kys kniven, Daddy," sagde Karen, "og sig farvel til
din pik."
Far kyssede kniven og sagde farvel til sin pik.
"Skær den af."
Far skar sin pik af, mens pigerne sad med
hænderne nede i pyjamassen og masturberede.
"Tag hen på hospitalet," sagde Karen.
Far tog på hospitalet og fortalte lægerne at han
selv havde skåret sin pik af. Andet ville han ikke sige,
og han forsøgte aldrig mere at være utro over for
Karen og Vera.
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Suite 512
En ung mand sælges til en rig kvinde som
interesserer sig for kastration.
eg bankede på døren til suite 512. Der lød trin, og en
kvinde omkring 35 år gammel klædt i sort åbnede
døren. Jeg introducerede mig selv som jeg havde lært
at gøre det:
”Hej, jeg hedder Bryan … Agenturet har sendt
mig.”
Agenturet er en veldreven organisation der betjener
velhavende kunder med specielle seksuelle
interesser. Det ejes af Miss Santorini.
”Hej Bryan. Kom ind.”
Kvinden gik foran mig til suitens største rum.
”Hvor gammel er du knægt?” Hun stod med ryggen
til mig mens hun skænkede en drink.
”Jeg er nitten Madame.”
”Kald mig Carla.”
”Ja, miss Carla.”
Hun vendte sig mod mig.
”Strip,” sagde hun.
Jeg foldede hvert enkelt klædningsstykke og lagde
det over en stol efterhånden som jeg tog dem af.
Trods omhuen varede det mindre end et minut til jeg
stod nøgen foran hende. Min pik vippede i takt med
mit hjerteslag.
”Ved du hvorfor du er her Bryan?”
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”F … For at stå til rådighed for Dem … dig, miss
Carla.”
”Ved du hvad der forventes af dig?”
”Jeg er trænet i at betjene kvinder. Hvis du har
særlige ønsker, vil jeg være glad for at opfylde dem.”
”Virkelig? Det tvivler jeg nu på."
Hun havde sat sig i en af suitens elegante stole og
nippede til sin drink.
”Jeg er interesseret i dine genitalier.”
”Min krop står til din tjeneste miss Carla, jeg … jeg
vil være glad hvis du kan bruge mig … min … mine …”
”Hvad du ved om piktortur?”
Min hjerne ræsede afsted.
”Vel miss, det mest almindelige er slag, der kan
også være tale om elektrisk stimulering. I yderste fald
afskæring af … ”
Jeg sitrede af angst, selv om min pik nu stod fuldt
erigeret.
”Hvad med testikeltortur?
”D … det samme Miss. Slag, elektrisk stimulering
… og kastra … ”
Miss Carla fuldendte sætningen for mig.
”Kastration Bryan. Jeg spekulerer på om mænd
græder når de bliver kastreret. Hvad mener du? På
den ene side vil en mand jo nok prøve at at bevare
værdigheden, på den anden side har han meget at
miste.”
”Mi … miss Carla, jeg ved ikke … kontrakten med
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miss Santorini, er De … du sikker på at … ”
”Vi har ingen kontrakt – endnu.”
”Jeg … det … det er dyrt, jeg tror, jeg kan betjene
Dem bedre på andre måder, hvis De … du tillader det
miss Carla.”
Hun hørte kun halvt efter og snakkede videre. ”Det
skulle være ret underholdende at kastrere en mand. ”
Jeg stirrede ned på min erigerede pik.
”Det lader til at din pik også underholder sig ved
tanken Bryan.”
Jeg vidste ikke hvad jeg skulle svare.
”Kom herhen.”
Jeg trådte helt hen til Miss Carla som tog et let
greb om min pik. Betragtede den køligt nærmest
ligegyldigt. Med en anstrengelse lykkedes det mig at
stå stille. miss Carla løftede pikken og berørte mine
testikler så pungen trak sig gysende sammen. ”Du har
meget at miste Bryan,” kommenterede hun idet hun
kort klemte om pikken, inden hun gav slip på den lige
så nonchalant, som hun havde grebet den. ”Du kan
bruges,” sagde hun.
”Miss Carla … ønsker De … du … at ka … ?”
Hun lo.
”Det afhænger af prisen. Jeg skal tale med Miss
Santorini. Du kan gå nu.”
Det er to dage siden. I morges tilkaldte miss
Santorini mig til sit kontor. Hun beordrede mig til at
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pakke mine få ejendele og opsøge den adresse som
jeg ikke kan glemme. Jeg har lige banket på døren til
suite 512 og hører skridt der nærmer sig. I det stille
repeterer jeg for mig selv hvad jeg har lært: ”Hej, jeg
hedder Bryan, Agenturet har sendt mig.”
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Mikes sidste dag som rigtig mand
Mike kan ikke lade være med at masturbere
selvom han kender straffen.
Mike var en smuk ung mand på sytten år, han løftede
vægte og havde faste muskler placeret de rigtige
steder. Han havde også mange seksuelle behov og
elskede at masturbere. Uheldigvis så statens
lovgivning meget alvorligt på masturbation: drenge
som masturberede fik pikken skåret af. For få
måneder siden var Mikes ældre bror, Jim, blevet taget
i at masturbere. Byens Kvinderåd havde straks
indkaldt til Pikfest, og Mikes og Jims to stedsøstre,
Tara og Sandra, havde skåret pikken af Jim. Det vidste
Mike alt om, alligevel kunne han ikke lade være med
at masturbere.
Jim, som Mike holdt meget af, selv om han havde
mistet sin pik til pigerne, advarede Mike om at Sandra
og Tara længe havde talt om at score hans pik. ”Pas
på,” sagde Jim, ”hvis vores stedmoder opdager dig
med bukserne nede, så hvæsser Sandra og Tara deres
knive.” Det vidste Mike godt, for tøserne flirtede med
ham, de kiggede ugenert på bulen i hans bukser, - som
var pænt stor, - og fnisede; ”har du noget du gerne vil
beholde?”, ”er den lige så stor som din brors?”
Alligevel kunne Mike ikke lade være med at
masturbere. Når han fik lysten, og det gjorde han tit,
gik han til en gammel lade tæt ved byen. Her spillede
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han sine ynglings CDer mens han strøg sin
velproportionerede pik. Alt i alt mente han at det var
hans pik, og at han måtte gøre med den, som han
havde lyst til.
En sommeraften skete det uundgåelige.
Stedmoderen og en veninde som hed Debbie, gik
aftentur og hørte musik fra den gamle lade. Gennem
et vindue så de hvorledes Mike legede med sin pik. De
listede ind og tog Mike på fersk gerning. Med et ryk
trak han sine shorts op, men det var naturligvis for
sent.
”Du er advaret Mike. Jeg troede du havde lært
lektien af din bror. Jeg indkalder pigerne til Pikfest.
Debbie bliver her imens.”
Så snart Mikes stedmoder havde forladt laden,
satte Debbie sig på en kasse foran Mike. Hun var 28
år og Mikes foretrukne fantasipige, – med flotte
bryster, brunt hår og en krop der var trænet i det
samme workout-center som Mike trænede i.
”Det er min heldige dag Mike.”
Hun trak Mikes shorts ned.
”Flotte sager, Mike. Synd du ikke kunne holde
fingrene væk.”
Debbie skruede op for musikken som spillede Mikes
favoritCD … ’coo coo ca choo, coo coo ca choo, stroke
that cock baby, stroke it like you wanna do. Spare me
no mercy, bite my big dick, bite my dick, make it
suffer, lick the prick.”
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Debbie gjorde som i sangen, og efter tre minutters
tortur af Debbies hvide tænder gav Mikes pik det
velkendte voldsomme sprøjt. ”Aldrig mere, Mike,”
grinede Debbie.
Snart efter kom Mikes stedmor tilbage til laden.
Sammen med hende var Mikes stedsøstre, Sandra og
Tara, og seks af deres veninder. Pigerne kiggede
grinende på Mike. Det var første gang de så Mike
nøgen. De kunne næsten ikke vendte med at komme i
gang med Pikfesten, men Mikes stedmor meddelte at
Mike først skulle have en retfærdig retssag.
”Mike, du er anklaget for at lege med din pik. Du
ved at det er forbudt. Jeg har personligt set det, og
Debbie er mit vidne. Er der noget du vil sige?”
”Please, ikke ligesom med Jim, jeg gør det aldrig
mere …”
”Det er for sent Mike. Loven er klar. Din pik skal
skæres af.”
Pigerne jublede, og musikken startede igen . . .
’Give me a boy with a big big cock … tie his hands and
make him talk … suck his prick until he screams …
bite his dong until he creams … make the fucker pay
the price … suck his cock and make it rock … make
him suffer like he should … then cut off his cock slow
and good.”
Pigerne tog deres T-shirts af og viste Mike deres
små bryster. Nogle af dem gned sig kælent op ad ham,
mens de andre sang:
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"Giv os en dreng med en stor stiv pik. Bind hans pik
og se ham lide. Skær den af og hør ham græde.”
Stedmoderen og Debbie satte Mike på en gammel
savbuk. De bandt hans fødder til savbukkens ben og
hans pik til toppen af savbukken. Kniven blev lagt
parat lige for øjnene af Mike.
Pigerne dansede rundt indtil stedmoderen
bestemte, at det var på tide, Mike sagde farvel til sin
pik.
”Stop! Please, stop!” Skreg Mike. ”Ikke min pik,
ikke lige som Jim.”
Men Tara greb kniven. De andre piger heppede på
Tara; ”skær den af, Tara, tag hans pik. Han skal lide.”
Det tog fem minutters lidelse for Mike og fem
minutters fornøjelse for pigerne at se Mike blive gjort
pikløs. Imens sang de deres sang: "Giv os en dreng
med en stor stiv pik. Bind hans pik og se ham lide.
Skær den af og hør ham græde.”
Sådan endte pigernes Pikfest, i laMikes sidste dag
som rigtig mand

Mike kan ikke lade være med at masturbere
selvom han kender straffen.
Mike var en smuk ung mand på sytten år, han løftede
vægte og havde faste muskler placeret de rigtige
steder. Han havde også mange seksuelle behov og
elskede at masturbere. Uheldigvis så statens
lovgivning meget alvorligt på masturbation: drenge
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som masturberede fik pikken skåret af. For få
måneder siden var Mikes ældre bror, Jim, blevet taget
i at masturbere. Byens Kvinderåd havde straks
indkaldt til Pikfest, og Mikes og Jims to stedsøstre,
Tara og Sandra, havde skåret pikken af Jim. Det vidste
Mike alt om, alligevel kunne han ikke lade være med
at masturbere.
Jim, som Mike holdt meget af, selv om han havde
mistet sin pik til pigerne, advarede Mike om at Sandra
og Tara længe havde talt om at score hans pik. ”Pas
på,” sagde Jim, ”hvis vores stedmoder opdager dig
med bukserne nede, så hvæsser Sandra og Tara deres
knive.” Det vidste Mike godt, for tøserne flirtede med
ham, de kiggede ugenert på bulen i hans bukser, - som
var pænt stor, - og fnisede; ”har du noget du gerne vil
beholde?”, ”er den lige så stor som din brors?”
Alligevel kunne Mike ikke lade være med at
masturbere. Når han fik lysten, og det gjorde han tit,
gik han til en gammel lade tæt ved byen. Her spillede
han sine ynglings CDer mens han strøg sin
velproportionerede pik. Alt i alt mente han at det var
hans pik, og at han måtte gøre med den, som han
havde lyst til.
En sommeraften skete det uundgåelige.
Stedmoderen og en veninde som hed Debbie, gik
aftentur og hørte musik fra den gamle lade. Gennem
et vindue så de hvorledes Mike legede med sin pik. De
listede ind og tog Mike på fersk gerning. Med et ryk
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trak han sine shorts op, men det var naturligvis for
sent.
”Du er advaret Mike. Jeg troede du havde lært
lektien af din bror. Jeg indkalder pigerne til Pikfest.
Debbie bliver her imens.”
Så snart Mikes stedmoder havde forladt laden,
satte Debbie sig på en kasse foran Mike. Hun var 28
år og Mikes foretrukne fantasipige, – med flotte
bryster, brunt hår og en krop der var trænet i det
samme workout-center som Mike trænede i.
”Det er min heldige dag Mike.”
Hun trak Mikes shorts ned.
”Flotte sager, Mike. Synd du ikke kunne holde
fingrene væk.”
Debbie skruede op for musikken som spillede Mikes
favoritCD … ’coo coo ca choo, coo coo ca choo, stroke
that cock baby, stroke it like you wanna do. Spare me
no mercy, bite my big dick, bite my dick, make it
suffer, lick the prick.”
Debbie gjorde som i sangen, og efter tre minutters
tortur af Debbies hvide tænder gav Mikes pik det
velkendte voldsomme sprøjt. ”Aldrig mere, Mike,”
grinede Debbie.
Snart efter kom Mikes stedmor tilbage til laden.
Sammen med hende var Mikes stedsøstre, Sandra og
Tara, og seks af deres veninder. Pigerne kiggede
grinende på Mike. Det var første gang de så Mike
nøgen. De kunne næsten ikke vendte med at komme i
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gang med Pikfesten, men Mikes stedmor meddelte at
Mike først skulle have en retfærdig retssag.
”Mike, du er anklaget for at lege med din pik. Du
ved at det er forbudt. Jeg har personligt set det, og
Debbie er mit vidne. Er der noget du vil sige?”
”Please, ikke ligesom med Jim, jeg gør det aldrig
mere …”
”Det er for sent Mike. Loven er klar. Din pik skal
skæres af.”
Pigerne jublede, og musikken startede igen . . .
’Give me a boy with a big big cock … tie his hands and
make him talk … suck his prick until he screams …
bite his dong until he creams … make the fucker pay
the price … suck his cock and make it rock … make
him suffer like he should … then cut off his cock slow
and good.”
Pigerne tog deres T-shirts af og viste Mike deres
små bryster. Nogle af dem gned sig kælent op ad ham,
mens de andre sang:
"Giv os en dreng med en stor stiv pik. Bind hans pik
og se ham lide. Skær den af og hør ham græde.”
Stedmoderen og Debbie satte Mike på en gammel
savbuk. De bandt hans fødder til savbukkens ben og
hans pik til toppen af savbukken. Kniven blev lagt
parat lige for øjnene af Mike.
Pigerne dansede rundt indtil stedmoderen
bestemte, at det var på tide, Mike sagde farvel til sin
pik.
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”Stop! Please, stop!” Skreg Mike. ”Ikke min pik,
ikke lige som Jim.”
Men Tara greb kniven. De andre piger heppede på
Tara; ”skær den af, Tara, tag hans pik. Han skal lide.”
Det tog fem minutters lidelse for Mike og fem
minutters fornøjelse for pigerne at se Mike blive gjort
pikløs. Imens sang de deres sang: "Giv os en dreng
med en stor stiv pik. Bind hans pik og se ham lide.
Skær den af og hør ham græde.”
Sådan endte pigernes Pikfest, i lang tid derefter
græd Mike over sin tabte pik, og i skolen fnisede
pigerne når de mødte ham. ”Hej Mike!” råbte de, ”er
der noget du savner?”
Til sidst forstod Mike at pigerne var de klogeste. De
havde ret til at skære pikken af ham fordi han
masturberede.
ng tid derefter græd Mike over sin tabte pik, og i
skolen fnisede pigerne når de mødte ham. ”Hej Mike!”
råbte de, ”er der noget du savner?”
Til sidst forstod Mike at pigerne var de klogeste. De
havde ret til at skære pikken af ham fordi han
masturberede.
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En lille pige skærer pikken af en
ældre mand.
En ældre mand drømte i mange år om at få tortur af
en lille pige. Hans dybeste ønske var at pigen skar
hans pik af. Til sidst tog han mod til sig og spurgte en
pige han kendte, om hun ville hjælpe ham. Det ville
pigen godt. Hun var ni år gammel og syntes det lød
spændende. Derfor tog de en dag ud til et hus som
manden ejede tæt ved byen. Her skulle manden have
pikken skåret af.
Så snart de var kommet ind i huset, sagde pigen:
"Tag dit tøj af, vi begynder med det samme."
Manden adlød straks.
"Jeg er så bange," hviskede han da han stod nøgen
foran pigen.
"Det er fordi din pik skal skæres af," svarede hun.
"Åh, nej, må jeg ikke godt slippe," bad han.
"Nej," svarede pigen, "det er for sent."
Pigens ord fik pikken til at vokse. Da den var blevet
stiv satte pigen et gummibånd om pikken helt oppe
hvor den var tykkest. Med en kniv skar hun en ridse i
pikken hele vejen rundt tæt ved gummibåndet.
Dybere og dybere skar hun, og det blødte næsten ikke
fordi gummibåndet var meget stramt. Til sidst kom
pikken helt af.
"Så, nu har du ingen pik mere, er du glad nu?"
Jo, manden var meget glad.
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"Hvis du er glad, hvorfor græder du så?"
Det vidste manden ikke.
”Måske dør du,” sagde pigen.
Manden håbede at han døde snart.
"Jeg har altså ikke mere tid, jeg skal være hjemme
inden det bliver mørkt, så kommer jeg i morgen og ser
om du er død."
Næste dag løb pigen igen ud til huset, men der var
en masse fremmede mennesker derude, og hun sagde
ikke noget til dem om at det var hendes ven, som
boede i huset. Hun var lidt ked af at hendes ven var
død, og hun savnede ham lidt, men så tænkte hun at
hun nok snart fik nye venner.
Mange år senere læste pigen i en gammel avis om
sin døde ven, men da var hun selv blevet gammel.
Hun havde haft mange andre venner og vidste meget
mere om menneskesindets krinkelkroge. Men hun
tænkte tit på sin første rigtige ven og syntes på en
måde at han var den bedste.
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Smagen af hævn
Hævnen smager sødt, siger man, men den kan
også smage af grill.
Jenny så sig omkring. Hun stod i en lille lysning i
skoven som rummede hendes campingvogn og udstyr
af den slags campister omgiver sig med; klapbord,
stole, udendørs køkken, tørrestativ osv. Desuden et
gammelt gyngestativ som lod til at have stået længe
på pladsen. Gyngen var borte og erstattet med et
system af reb og drejehjul. Alt i alt var Jenny tilfreds.
Hun havde købt stedet for nogle måneder siden og
indrettet det efter sine særlige behov.
På jorden mellem gyngestativets stolper lå Martin
og sov. Af og til gav han et lille ryk som tegn på at han
var ved at vågne.
Jenny flyttede klapbordet hen til gyngestativet. Hun
dækkede bordet med en ren, hvid dug. På dugen
lagde hun de instrumenter hun skulle bruge når
Martin vågnede. Alt blev arrangeret pertentligt. Hun
tændte gasblusset og satte en lille gryde med
olivenolie over flammen.
Martin mumlede lidt, mens Jenny ordnede de sidste
ting. Hun fornemmede Martins blik på sig og følte et
gys af forventning lige som ved sin første date med
Martin.
”Hej Martin, rart du kunne blive til middag.”
Jenny greb om et drejehjul. Hjulet hvinede en smule
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da rebene strammedes og løftede Martin fra hans
liggende position. Forvirret fulgte han med i hvad der
skete indtil han hang mellem gyngestativets stolper
med arme og ben spredt vidt ud. Martin var stor. Hans
hænder kunne næsten nå gyngestativets øverste
hjørner og hans fødder var tæt på stativets stolper.
Kun hans tæer rørte jorden. Han ville have skreget
hvis ikke det var for den effektive læderkugle der sad
stramt mellem hans kæber. Jenny smilede lidt distræt
og mest til sig selv da hun med en saks klippede
Martins tøj i strimler, som faldt ned omkring ham.
Jenny var sky af sig. Hun blussede når hun modtog
komplimenter fra sine arbejdskolleger. Hendes
foretrukne sport var at svømme om natten med
klubveninder. Det havde gjort hende adræt trods
hendes beskedne størrelse, og hun var hemmeligt
stolt af sin veltrimmede krop. Eller hun havde været
det indtil den nat på stranden.
Mens hun klippede Martins tøj, nynnede hun en
lille melodi for sig selv. Et øjeblik tænkte Jenny at hun
måske overdrev en smule, men da det sidste stykke
stof faldt fra Martin, og hun betragtede det
torturinstrument som havde pint hende så
ubarmhjertigt den nat, vidste hun, at hun gjorde det
rigtige. Otte tommer lang, tyk og tung hang den
mellem Martins ben, obskønt anmassende. Jenny
huskede smagen af den da han pressede den mod
hendes gane, så hun troede hun skulle kvæles. Hans
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store kugler havde dasket som modne frugter mod
hendes ansigt inden de udtømte deres kvalmende
indhold i hendes mund.
Jenny kæmpede sig fri af mindet. Med en
barberkniv fjernede hun Martins kønshår. Hun tog sig
god tid, pertentlig som hun var. Martins pik, nosser og
maveskind blev glatte som på en tiårig spejderdreng.
Pikken reagerede ved behandlingen - parat til
morskab. Min morskab denne gang, tænkte Jenny.
Martins pik vippede yderligere da Jenny hjalp den på
vej med et par strygninger. I tyve sekunder trykkede
hun den fast mod hans maveskind. Her forblev den da
hun gav slip. 'Limer alt på tyve sekunder' stod der på
den hurtigtørrende cyanolim hun havde købt til
formålet. Det passede, og nu var der fri adgang til det
egentlige mål: Martins nosser.
Næste fase krævede en rolig hånd. Med en spids
brodersaks stak Jenny hul i pungen øverst i den ene
side og klippede hele vejen rundt indtil hun forsigtigt
kunne krænge huden af og frigøre indholdet. Det
blødte næsten ikke da Martins kronjuveler hang frit
under ham i blodkar, nerver og sædledere. Blege,
blanke og fugtige. Frisk luft er godt for helbredet,
tænkte Jenny. Det var længe siden hun sidst havde
følt sig så glad.
Med vilje havde Jenny ikke spist hele dagen. Hun
løftede messingskålen af gasblusset. Det sydede da
Martins nosser forsvandt ned i den kogende olie, og
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Jenny følte en svag skuffelse over at det snart var
forbi, men følelsen afløstes af stolthed over at hun var
lykkedes med projektet. Da æggeuret ringede
fjernede Jenny gryden. Med saksen klippede hun de
stegte, rygende kugler af og lagde dem på en
tallerkenen. Hun hældte et glas vin op - dyr vin - og
løftede glasset.
”Skål Martin, jeg er glad for du kunne komme.”
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Kvindeuniversitetet
Udsigten til at få nødderne skåret af af en
billedskøn studine kan nok få enhver mand til at
styre sine lyster. Men de studerende ved
Kvindeuniversitets Center for Eksperimentel
Seksualitet er dygtige og tager gerne imod en
udfordring.
Okay, denne gang fik de mig. Jeg vil ikke kede læseren
med detaljer, men bare anføre at dommeren (den
dumme kælling) og hendes skide nævninge fandt mig
skyldig i at have introduceret en ung pige til sexlivets
mystiske verden. Jeg forsvarede mig med at jeg ikke
kendte pigens nøjagtige alder, men dommeren mente
at tilstedeværelsen af pigens skoletaske såvel som
hendes yndlingsdukker på gerningsstedet burde have
afholdt mig fra at udøve min alternative
missionsvirksomhed.
Straffen for den slags uheldig opførsel var velkendt:
'Korrektiv nulstilling'. Det var en eufemisme for at
overføre mig til Kvindeuniversitetets Center for
Eksperimentel Seksualitet og tvangsmasturbere hver
eneste dråbe sperm ud af mig. Når der ikke var mere
at komme efter, ville jeg blive kastreret som led i
undervisningen. Det kaldte de for korrektiv nulstilling.
Jeg kan stadig huske dommerens ansigtsudtryk da
hun oplæste dommen. Hun havde et glimt i øjnene
næsten som om hun blev liderlig af det, men jeg fik
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ikke yderligere mulighed for at dvæle ved indtrykket
da jeg umiddelbart efter blev ført ud til den ventende
bil – en hvid van med reklame på siden:
'Kvindeuniversitetet – Center for Eksperimentel
Seksualitet'.
Man kan ikke sige det var en særlig anonym
overførsel.
Chaufføren var en tiltrækkende brunette på
omtrent min alder – det vil sige midt i trediverne, og
da jeg var lænket fast til sædet ved siden af hende,
drejede hun sig mod mig og spurgte:
"Dit første besøg på centeret?"
"Meget morsomt," svarede jeg fladt. Mens jeg talte
skete en anden morsom ting. Jeg mærkede at min
penis voksede, når hun så på mig. Måske var det på
grund af følelsen af at være låst fast til sædet eller
måske som følge af min viden om, at kvinden ville
aflevere mig til 'korrektiv nulstilling', men pludselig
havde jeg en stærk lyst til at spille den af lige her og
nu.
Da vi svingede ud, sagde hun:
”Mange mænd får ståpik af det her. Nogle af dem
endda så meget at de beder mig om at hjælpe dem til
at få den ned. Det kan der naturligvis ikke være tale
om – firmapolitik."
Fandens. Min stådreng var tydelig i de tynde
bomuldsbukser, som fængslet havde udstyret mig
med, og kvinden havde sans for humor. Hver gang
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min erektion begyndte at skrumpe, slikkede hun sine
læber forførende eller kom med en provokerende
bemærkning der fik den til at springe op igen.
Efter en times kørsel på den måde nåede vi til
Kvindeuniversitetet og kørte ind i en underjordisk
ankomstcentral. Et par enorme lebbere i vagtuniform
tog mig ud af van'en.
"Nå, der har vi pigerne," sagde min chauffør, "ser
jeg dig igen om et par dage sportsmand?"
Hun tilføjede blødt, "jeg håber, vi kan have lige så
meget sjov på turen tilbage."
Hun havde virkelig sans for humor.
'Pigerne' lempede mig ned ad gangen til et
flisebelagt rum som var tomt undtagen for et smalt
bord. Jeg bemærkede desuden gulvafløbet og
vandslangen på væggen. En ældre sygeplejerske med
myndig fremtræden og orientalsk udseende tog imod.
"Goddag, jeg hedder Cindy Wong, jeg er din
administrator, har du nogle særlige
helbredsproblemer som vi bør kende til? Allergi,
hjerte eller andet som vi skal tage i betragtning?"
Jeg rystede på hovedet lettere lamslået af hendes
hurtige spørgsmål og professionelle optræden.
"Udmærket, så kan vi begynde med det samme,"
sagde hun samtidig med at hun tog kappen af en
injektionssprøjte. "Det er bare et beroligende middel
som afholder dig fra at blive vanskelig.
Hun stak uden videre smalltalk nålen i armen på
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mig og skubbede stemplet i bund. Det havde hun ikke
behøvet. Jeg havde ikke den mindste trang til at være
voldelig over for de to lebbere der begge var et hoved
højere end mig. Efter nogle minutter følte jeg mig
svag – som om mine arme og ben var belemret med
tunge vægte.
Cindy Wong mumlede (forekom det mig).
"Du ser ud til at være klar til forberedelsen."
Jeg kunne kun bevæge mig i slowmotion, og den
tydeligt nok erfarne Cindy klædte mig uden videre af.
Lebberne løftede mig op på eksaminationsbordet som
var jeg en kludedukke, og femten sekunder senere var
jeg effektivt fikseret med armene trukket ned under
bordet, anklerne krydsede og knæene holdt ud til
siden. De to lebbere traskede ud af lokalet. For dem
var det vel bare endnu en dag på kontoret.
Cindy Wong nærmede sig med en barberkniv.
"Rolig," sagde hun."Jeg skal bare fjerne dine
kønshår, det er de studerende der foretager
kastrationerne."
Jeg tænkte at det jo altid er godt med redelig
oplysning fra det offentlige.
Min pik blev nok en gang godt stiv da den mærkede
Cindy Wongs erfarne fingre, mens den kolde
barberkniv skrabede mine testikler.
"Hvordan føles det cowboy?" drillede hun, og jeg
måtte indrømme at hun virkelig fik mig tændt. Det lod
til hun kunne lide det, for hun fortsatte.
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"Jeg kunne godt have lyst til at skære dem af selv."
Hun gav mine kugler et fortroligt klem.
"Beklager," sagde hun og gav slip med et grin. "Vi
er nødt til lade de unge komme til. Det kunne ellers
være sjovt."
Jeg var tæt på at eksplodere, men der var ikke
noget jeg kunne gøre for at lette spændingen. Cindy
bevægede sig mod døren.
"For resten, selvom jeg ikke deltager direkte, så vil
jeg være der. Så tænk på at jeg får en pragtfuld
orgasme, når du gør det – særligt den sidste gang!"
Dermed steppede hun ud af rummet.
"Hvad nu?" tænkte jeg som jeg lå der ubevægelig
og alene. Jeg så mig lidt rundt og bemærkede at flere
af væggene var store spejle.

"Må være envejs,"

sagde jeg halvhøjt til mig selv.
"Helt rigtigt partner."
Jeg løftede hovedet og kunne dårligt tro hvad jeg
så! Ind i rummet trådte en totalt nøgen, vanvittigt
velskabt pige. Hun var naturligt rødhåret, med frisk
hud, naturlige fregner og små, meget naturlige
bryster. Hun kunne højst være 15 – 16 år gamme. Et
lille vred i hofterne når hun skred frem, og den
fleksible kurve i hendes ryg hviskede, 'kom og tag mig
hvis du kan, din gamle gris', hvilket lå en del uden for
min formåen på det tidspunkt. Dernæst observerede
jeg hendes hænder; smalle, med lange fingre og
veltrimmede negle. Mine pung strammede voldsomt
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op da jeg overvejede, hvor mange mænd disse
velmanicurerede hænder havde kastreret. Min penis
voksede ukontrollabelt, men jeg kunne ikke tage
øjnene fra hendes flade mave og små koniske bryster.
"Hej, jeg hedder Amanda, jeg er
førsteårsstuderende," sagde hun med kurrende
stemme, men samtidig i en forretningspræget tone.
"Wauw!” udbrød jeg idet jeg for et øjeblik glemte,
at denne lille yndighed var kommet for at foretage en
korrektiv nulstilling, "er det meningen jeg skal bolle
dig?"
"Jeg tror ikke du helt forstår situationen,"
returnerede Amanda. "Du skal ikke bolle nogen som
helst. Du skal sprøjte sperm så din hjerne går i
selvsving, og når jeg vurderer du ikke har mere at
handle med, skærer jeg nødderne af dig. Desuden er
der forsamlet en del andre interesserede bag ruderne
som vil overvære proceduren."
Det fik min penis til igen at tabe gejsten. Hendes
smil videde sig ud til et grin, "nu tror jeg at vi forstår
hinanden."
Hun checkede remmene mens jeg tænkte, Shit!
Den bitch vil virkelig kastrere mig!
Tanken kvalte effektiv enhver lyst som jeg eventuelt
havde haft for lidt siden, og min hjerne racede afsted
for at finde en udvej. Jeg kom til at tænke på hvad
Amanda lige havde sagt om at have noget at handle
med. Hvad nu hvis Centeret ikke kunne opfylde alle
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de krav som retten havde stillet. Hvis Amanda ikke
kunne få mig til at levere det krævede materiale, altså
hvis jeg nægtede at fyre kanonen af, ville hun så
undlade at kastrere mig?
"Hvad hvis du ikke kan få mig til at sprøjte?"
spurgte jeg. Amandas øjne glimtede, og hendes
stemme blev lysere.
"O la la, så du tror ikke jeg kan få dig til at sprøjte?
Du er ikke den første mand som har fået den ide. Men
vi skal følge reglementet her på centeret, og der er
faktisk en mulighed for dig. Hvis jeg ikke kan få dig til
at sprøjte to gange, to orgasmer, så løser jeg
remmene, og du er fri til at gå herfra, – intakt
cowboy."
"Hvis du ikke kan få mig til at levere to portioner
sperm, så er jeg altså ude?"
"Sådan er det."
Prima! tænkte jeg, det bliver piece of cake. Alt hvad
jeg behøver er at forholde mig rolig. Jeg kan sgu godt
kontrollere mit sexliv! På dette punkt følte jeg mig
sikker. End ikke tilstedeværelsen af den lille
mejeririgtige skønhed ville være nok til at jeg mistede
nødderne.
"Men inden det er din tur," fortsatte hun. "Så er der
en anden fyr som også skal nulstilles. Når det er
muligt, giver vi jer fyre chancen for at se hele
proceduren inden I selv skal optræde. Derfor får du
lov at se på at jeg ordner din meddonor."
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Amanda drejede mig hen mod det andet spejl så jeg
havde frit udsyn, derpå dæmpede hun lyset og skred
ud ad døren. Lyset i det tilstødende rum blændede op.
Jeg kunne klart se igennem spejlet. Rummet var
magen til mit. Døren gik op og Amanda skubbede et
eksaminationsbord ind med en fyr midt i trediverne
(lige som mig) og fastgjort til bordet på samme måde
som mig. Bordet blev placeret midt rummet over
afløbet og så jeg havde frit udsyn til mandens
genitalier. Amanda trak et rullebord frem med et pænt
udvalg af kirurgiske instrumenter som inkluderede
skalpeller, plastikstrips, diverse klemmer og dildoer.
Hun løftede en skalpel. Hendes fascination af
instrumentet bekymrede mig. Så vidt jeg kunne se,
var hendes brystvorter blevet mere fremstående og
hendes kinder blussede. Jeg var tæt nok på til at
bemærke en rytmisk dunken i hendes halspulsåre da
hun så direkte på den bundne mand, og jeg tror
faktisk hun slikkede sine læber. Min penis blev
tykkere ved synet af hendes elegante greb om
skalpellen.
"Uh! Det er ikke noget godt tegn," tænkte jeg idet
jeg følte hendes seksuelle udstråling gennembore mig
tværs gennem glasset. Amanda begyndte at gnide
fyrens allerede halvstive lem. Da hun var tilfreds med
resultatet, bøjede hun sig ind over ham så hendes
lange røde hår strøg over hans mave. Hun åbnede sin
kønne mund og drillede kanten af penishoved med
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tungespidsen. Derpå sænkede munden ned over
lemmet. Manden fik et sjovt udtryk i ansigtet da hun
tog hans lem dybt ned i halsen.
Efter en passende tid trak hun sig lidt tilbage, men
beholdt penishovedet i munden. Hun lavede
øjenkontakt med manden mens hun lod tungen spille
over penishovedet, og tog ham derpå igen langt ned i
halsen. Denne gang klemte hun mandens kugler
rytmisk imens lemmet gled ned i hendes hals. Mit
eget lem glødede, og min pung trak sig helt op under
maven.
Anden gang var for meget for manden. Da Amandas
næse pressede ned i området lige over penis, stivnede
hans krop, og hans hofter bøjede op den smule
remmene tillod. Amanda trak sig tilbage til kun
penishovedet var mellem hendes læber. Hun ændrede
grebet om mandens pung så hendes tommel og
pegefinger holdt testiklerne og fortsatte med at
slikke penishovedet, mens hun nappede testiklerne
med præcise små nap . Med en voldsom rysten
splattede fyren en eksplosion af sæd mod hendes
ansigtet. Efter flere sekunder slap hun. Hun tørrede
spermen af ansigtet og kiggede ind mod mig med
hånden strakt op. Jeg kunne ikke høre, om hun sagde
noget, men meningen var klar nok; det var første
gang.
Med øvet hånd tog hun fat igen med at stryge penis
til fuld aktion. Hendes slanke fingre og faste
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håndflader manipulerede det glinsende penishoved til
det lignede en moden blomme. Hun sagde noget til
manden og da han løftede hovedet, satte hun en dildo
mod hans numsehul. Uden at tage hensyn til manden
greb hun hans kugler, satte neglene hårdt i og stødte
dildoen op med den anden hånd. Manden kæmpede i
remmene. Amanda masturberede ham med den ene
hånd og tog en kabelstrip med den anden. Hun
strammede kabelstrippen om pungen. Derpå skiftede
hun fra masturbation til slikning af penishovedet
imens hun yderligere trak hud ned gennem
kabelstrippen for at sikre at kuglerne var lokaliseret
under kabelstrippen.
Det var tid for sidste akt, point of no return.
Manden svajede op i ryggen. Amanda holdt
penishovedet mellem læberne, med tungespidsen
kunne hun nøjagtigt føle hvor tæt manden var på at
ejakulere.
Ophidselsen nåede sin top, og manden begyndte at
vise tegn på at han snart ville ejakulere for sidste
gang. Amanda tog skalpellen der lå parat. Hun havde
røde pletter på kinderne nu da målet var inden for
rækkevidde; et par spændte nødder overladt til
hendes fornøjelse. Hun blev ved at holde penishovedet
mellem læberne, mens hun klemte testiklerne frem og
satte skalpellen mod den stramme hud. Hun vidste at
manden kunne mærke det kolde stål.
Amanda klemte rytmisk om testiklerne. Hendes
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øjne var rettet mod skalpellen. Den lette prikken af
skalpellens spids var det som skubbede manden ud
over kanten. Med et vældigt ryk i kroppen rullede
hans øjne bagover samtidig med at en massiv strøm af
sperm ramte rødhårede Amandas mund og flød ud
over hendes læber. Amanda ventede til det første
voldsomme sprøjt var ovre, så trak hun kniven ned
over den spændte pung fra basis af penis til bagsiden
af pungen. Skalpellen lavede et rent snit. Det
vedholdende pres med den anden hånd tvang snittet
til at åbne sig og afsløre pungens indhold af blodårer,
nerver og – selvfølgelig – de to nødder klar til at blive
løftet ud.
Amanda var en mester i timing. Smerten ved at få
pungen skåret op – og utvivlsomt også smerten over
at sige farvel til kronjuvelerne – var perfekt timet
med mandens anden eksplosion som bragte ham til
orgasme med større intensitet end hvad der havde
været muligt med andre midler. Der var ingen
usikkerhed eller nåde i Amandas håndværksmæssige
færdigheder. Med et liderligt glimt i øjnene pressede
hun testiklerne ud af pungen og skar dem af. Der kom
ikke meget blod. Kabelstrippen gjorde sit job, og
Amanda rejste sig med mandens testikler i hånden.
Hun vendte sig mod spejlet som jeg betaget stirrede
igennem, løftede hånden og vinkede til mig.
Ti minutter efter kom Amanda ind til mig
skubbende rullebordet med instrumenter foran sig.
112

"Nå," spurgte hun."Hvad syntes du om
forestillingen?"
Jeg surmulede.
"Er man nu pludselig kommet i det tavse hjørne,"
fortsatte hun da jeg opretholdt min fornærmede
tavshed. "Det er det sædvanlige med jer gutter, I vil
aldrig tale om jeres følelser."
Amanda klirrede med instrumenterne på
rullebordet.
"Så er det din tur cowboy, det ligner en nem
opgave."
Jeg mærkede Amandas læber lukke sig om hovedet
på min penis.
Næste gang hun sagde noget, var det henvendt til
samtaleanlægget ved døren.
"Hej piger, gider I rydde op herinde, så mødes vi i
kantinen når I er færdige. For resten – skal I noget i
aften?"
Jeg indså at dette blot havde været en helt
almindelig dag i Center for Eksperimentel Seksualitet.

113

