Indianerleg
En velhavende forretningsmand har betalt en
spejderpige for at få seksuel tortur.
Pigen kender et sted der egner sig til formålet. Det er
en gammel lejrplads for pigespejdere som ligger langt
væk fra befærdede stier, og efter forskellige
forberedelser tager pigen og manden en dag i stor
hemmelighed på lejrtur.
Da de er ankommet til lejrpladsen, får manden et
stykke tape for munden hvorefter pigen beordrer ham
til at tage tøjet af, hvilket han straks gør. Da han er
nøgen, bliver han bundet til et træ. Hans pik er
allerede stiv og stritter frem mod pigen. Pigen
begynder at masturbere ham. Hun er god til det, og
mandens pik dirrer mellem hendes hænder, men hver
gang han er lige ved at komme, standser hun.
Det sker mange gange, indtil manden giver det
aftalte signal til pigen om at hun skal gøre arbejdet
færdigt. Det gør pigen imidlertid ikke. I stedet tager
hun noget brænde, som ligger ved siden af træet, og
stikker det ind under mandens fødder. Manden tror
det er en ekstra leg, som pigen har fundet på, og det
er det på en måde også.
Da der ikke kan være mere brænde under hans
fødder, tager hun en flaske fra sin rygsæk og hælder
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indholdet ud over brændet. Fra mandens bukser tager
hun hans cigaretter og lighter og tænder en cigaret.
Manden venter mens pigen sidder på en træstamme
og ryger. Da hun er færdig med cigaretten, tager hun
et sidste kraftigt sug hvorpå hun stikker den glødende
cigaret ind i brændet under mandens fødder.
Flammerne slår op med det samme. Pigen bliver
siddende og ser på hvorledes mandens fødder
brænder. Huden bobler op, bliver brun, derpå sort og
falder af. Fedtet drypper sydende ned i flammerne.
Manden skriger bag tapen, men det kan ikke høres
uden for lejrpladsen, og pigen ved der vil gå mange
måneder, før der kommer andre mennesker på dette
sted – måske endda helt til næste forår. Til den tid er
sporet efter spejderpigen for længst blevet koldt.
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