Frøken Thompson
Frøken Thompson elskede sin bambuspind og
vidste præcist hvor hun skulle slå drengene. I
klassen slog hun dem over fingrene, men når hun
var alene med dem, slog hun dem på pikken.
I frøken Thompsons klasser herskede der streng
disciplin. Hendes foretrukne disciplineringsmiddel var
en lille bambuspind som hun brugte til at slå
drengene over fingrene.
Når en dreng (det var altid drengene det gik ud
over, aldrig pigerne) havde gjort sig skyldig i blot den
mindste forseelse, – eller slet ingen, for frøken
Thompson kunne nemt opfinde en forseelse, –
iværksatte hun sin smæk over fingrene taktik:
”Læg hånden på bordet.”
Efterfulgt af et SMACK. Og når drengen med tårer i
øjnene trak hånden til sig lød det altid. ”Hvem har
givet dig lov til at flytte hånden, knægt? Jeg skal lære
dig ikke at flytte hånden.”
Andet sagde hun ikke, men efter timen fik drengen
besked på at møde på frøken Thompsons kontor. Når
drengen indfandt sig, blev han beordret til at tage
tøjet af undtagen underbukserne. Herefter pegede
frøken Thompson på et bord. ”Læg dig” sagde hun.
Det var ikke altid at beskeden trængte ind med det
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samme, men når drengen havde lagt sig på bordet,
skræmt og usikker, bandt frøken Thompson hans ben
og hans ene hånd til bordbenene. Så viste hun ham
den lille bambuspind som han kendte fra timerne i
klassen. Hun stillede sig ved siden af drengen og
svirpede ham direkte på bulen i hans underbukser.
Drengen reagerede selvfølgelig ved at dække sig med
den fri hånd.
”Nu skal jeg lære dig ikke at flytte hånden,” sagde
frøken Thompson og slog ham hårdt over fingrene.
Hvis drengen flyttede hånden ramte hun ham på
kønsdelene. Drengen lærte efter bare to – måske tre
slag at holde hånden stille for at beskytte sine
kønsdele. Først når drengen holdt hånden stille
uanset hvor hårdt frøken Thompson slog, blev han
sluppet fri.
Alle drengene prøvede at ligge på frøken
Thompsons bord, og alle drengene lærte ikke at flytte
hånden.
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