Forhør i Shangai
I kælderen under det hemmelige politis
hovedkvarter i Shanghai regerede oberst Anna
Peretz. Mistress Anna Peretz som alle i bygningen
kaldte hende. Hun var specialist i sextortur af
drenge og unge mænd.
”Please . . . Mistress . . . ikke mer . . . ikke der!”
bønfaldt den nøgne dreng, (han hed Thomas),
som hang mellem to stolper og bevægede
hofterne som om han bollede den tomme luft.
Frem - tilbage, frem - tilbage . . .
Den sjofle effekt forstærkedes af at han hang
med fødderne frit svævende en meter over gulvet
og vidt spredte ben. Hans knæ var trukket helt ud
til stolperne og bundet så hans pik og nosser
dinglede frit under ham.
Thomas var 17 år. Han tilhørte – måske – en
eller anden ligegyldig politisk fraktion og havde
været lidt for åbenmundet om sine politiske
anskuelser. Derfor var han nu i kælderen hos
Anna Peretz, som havde sat metalklemmer på
hans pikhoved, på pikskaftet og på begge sider af
nosserne. Ledninger førte fra klemmerne til en
strømgenerator med drejeknap.
Anna Peretz sad behageligt tilbagelænet i en

stol foran Thomas. Hun havde venstre hånd inden
for uniformsskjorten og kærtegnede sin højre
brystvorte. Den anden hånd hvilede på
generatorens drejeknap. Med små strømstød
holdt hun drengen på kanten af orgasme. Han
ville naturligvis ikke få orgasme. Kun lige ved – i
timevis.
”Please . . . ikke mer . . .”
”Du skal bare fortælle mig alt hvad du ved, om
jeres små venstredrejede konspirationer.”
”Jeg vil ikke . . .”
”Jo, Thomas, du vil godt, du er bare genert!
Anna drejede på knappen, og Thomas kastede
kroppen frem så hans pik og nosser dansede en
meter fra Anna Peretz grinende ansigt. Den første
dråbe viste sig for enden af pikhovedet som var
blankt, glat og hårdt.
”Hvem er med i jeres lille gruppe af
ballademagere?”
”Ikke nogen . . . please, ikke mer . . . ikke der!”
”Du skal bare fortælle alt hvad du ved, om
jeres venstresnoede konspirationer.”
”Jeg vil ikke . . . AAH . . .”
Thomas' protest blev til et støn da Lui skruede
op for strømmen. Han vred sig som en orm på en
krog.
I virkeligheden var Anna Peretz ligeglad med
med hvad drengene kunne fortælle, de vidste

alligevel ikke noget som det hemmelige politi
ikke vidste i forvejen, men hun elskede at tortere
unge mænd. Det gjorde hende mere seksuelt
ophidset end noget andet en mand kunne tilbyde
hende.
Et øjeblik tænkte hun tilbage på forløbet med
Thomas.
Da vagterne havde hængt ham op på den
foreskrevne måde, havde hun sendt dem bort.
Alene med knægten havde hun den næste halve
time leget med hans genitalier; masturberet ham,
kælet for pikskaftet. Kommet spyt på pikhovedet
og kælet, kælet, kælet.
Hun havde kildet hans nosser til han pressede
kroppen frem i søgen efter mere kontakt - som
han naturligvis ikke fik. Han opnåede kun at
nosserne hang som saftspændte frugter klar til at
blive plukket - helt tæt på det klimaks han ikke
kunne nå. Og heller aldrig ville nå, for Anna
sluttede altid torturen med at fjerne drengens
nosser inden de blev sendt til en hemmelig
arbejdslejr i junglen
Thomas havde buklet og twistet mod remmene
i et desperat forsøg på at kneppe Annas fingre
som hele tiden undveg hans tilnærmelser, mens
hun havde hvisket sjofle udfordringer i øret på
ham: »Kom så Big Boy, vis hvad du kan, knep mig,
tag mig.”

Og så det bedste: Den dejlige kriblen i kussen
da hun viste ham metalklemmerne og
observerede angsten i hans ansigt, mens hun
omhyggeligt satte klemmerne hvor hun ønskede
det: På siden af nosserne, på pikhovedet og på
pikskaftet.
Thomas havde dirret af angst, men pikken
havde afsløret hvad han virkelig følte. Anna
Peretz havde set det før; liderlige teenagedrenge
som drømte om smukke kvindelige guerillaer der
slæbte dem ud i junglen og skar nosserne af dem.
Langsomt. Og fik stiv pik ved tanken.
Anna Peretz mærkede den vidunderlige
kildrende orgasme sprede sig fra klitoris og opad
til hjernen hvor den eksploderede som en
supernova af liderlighed, så hun udstødte et
forløsende skrig.
Thomas fik ikke orgasme, men skreg alligevel
da den elektriske strøm langsomt gjorde hans
nosser varmere - og varmere – og varmere . . .

