Lady Elizabeth
En ung dreng står nøgen foran to ældre
adelsdamer, mens en femtenårig pige kilder hans
nosser med en ridepisk. Den ene af damerne
overtager pisken, og hun nøjes ikke med at
kilde. . .
"Discipliiin, kære Collette, er det eneste liderlige
drenge forstår."
Lady Elizabeth udtalte 'discipliiin' med en
langtrukken efterklang.
Lady Elizabeth Chantelle var en rig mæcen som gav
store bidrag til Sankt Augustines Kostskole. Skolens
leder, mistress Collette, havde derfor inviteret hende
til at overvære afstraffelsen af en dreng som var
blevet grebet i at onanere. Drengen hed Renè de
Rochel. Han var femten år gammel.
Det bankede på døren, og en høj lys dreng trådte
ind fulgt af en smuk ung pige som nejede høfligt for
de to damer. Drengen var ligeledes smuk, hans klæder
var fornemme. Hans generte fremtræden gav løfter
om den slags sadistiske glæder Lady Elizabeth betalte
for. Hun følte allerede trang til at onanere. Onani var
nemlig en fornøjelse hun gerne tilstod sig selv i
forbindelse med afstraffelse af drenge for den samme
forseelse.

1

"Lad os høre Juliette, hvad er problemet med
Renè?"
Juliette var Mistress Collettes yngste guvernante.
Hun var ligeledes femten år gammel.
"Det samme som sidst. Jeg så ham bag buskene i
haven, han havde trukket bukserne ned og . . .”
"Tak det er nok Juliette. Hvad mener du Elizabeth?
Juliette er dygtig, men selvom hun spanker Renè flere
gange om ugen, onanerer han stadigvæk. Juliette
mener at ydmygelsen ved at blive spanket nøgen af en
jævnaldrende pige stimulerer ham seksuelt. Har du
nogen forslag Elizabeth?
”Som jeg sagde, disciplin er hemmeligheden bag al
opdragelse."
”Mere spanking?”
”Spanking er pjank. Jeg mener pisk. Rigtige pisk.”
"Men vil det hjælpe?"
Lady Elizabeth bøjede sig frem i en fortrolig
attitude.
"Kære Collette, lad Juliette vise os hvad hun kan, så
skal jeg vise jer hvad jeg kan.”
”God ide, - Juliette, tag Renè ned i Straffesalen.”
Straffesalen var et langt smalt rum med lavt til loftet
og smalle vinduer. Lydene derfra kunne høres over
hele Sankt Augustine Kostskole når guvernanterne
spankede liderlige drenge.
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Da Collette og Lady Elisabeth kom ind i salen, stod
Renè mellem to stolper på en lille forhøjning med
løftede arme og håndleddene bundet til toppen af
stolperne. Han havde nøgen overkrop, men var stadig
iført silkebenklæder med sin families våbenskjold
broderet på forsiden. Han lignede en ung uskyldig
page (en 'page' var i gamle dage en dreng af adelig
familie under uddannelse til ridder).
Collette sagde:
"Juliette, måske vil du vise Renè noget han aldrig
får?"
"Ja!" grinede Juliette. Hun åbnede sin bluse og
blottede sine femtenårige bryster.
Renè stirrede på Juliettes fantastiske overkrop, - og
Lady Elisabeth kunne ikke tage øjnene fra den
voksende bule som drengens pik frembragte i hans
bukser bag det broderede våbenskjold.
Juliette gik frem mod Renè med brysterne koket
vippende. Da hun stod foran ham, lagde hun en hånd
på hans bukser lige på det grevelige våbenskjold.
"Juliette, du må ikke . . . "
"Det hedder Miss Juliette. Har du glemt det?"
"Undskyld, . . . Miss . . . De må ikke . . ."
Juliette gav Renès pik et lille klem gennem
silkestoffet..
"Jeg må alt, har du også glemt det?"
"U - undskyld Miss. Du - De må godt . . . "
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"Hvad er straffen for at glemme?"
"S - spanking."
Juliette løsnede Renès bukser, åbnede dem og trak
dem ned, så pikken vippede frem mellem hans
sammenpressede lår. Kønshårene var lyse, og
nosserne trukket stramt op - helt som Lady Elizabeth
havde forestillet sig det. Renè prøvede at skjule sine
forplantningsorganer for de ældre damers blikke, men
især prøvede han at skjule dem for Juliettes muntre
øjekast.
"Ikke så genert, unge mand," sagde Collette.
"Spred benene og vis Lady Elizabeth dit syndige
organ.”
Med rødplettede kinder flyttede Renè fødderne fra
hinanden.
”Bind ham,” sagde Collette da Renès fødder ikke
kunne komme længere på grund af stolperne. Renè så
ulykkeligt på Juliette, mens hun fastgjorde hans
ankler.
”Please, Julie – Miss, hjælp mig, jeg - elsker dig Dem!”
Juliette lo. ”Naturligvis gør du det, Renè. Det gør
alle de andre drenge også.”
Hun stillede sig bag Renè og trykkede sig kælent
op ad ham med fingrene fremme på hans brystvorter.
Renès pik vippede helt op så hans nosser hang frit
mellem hans spredte lår.
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"Vil du straks lægge den ned Renè," sagde Juliette
med streng stemme mens hun klemte hans
brystvorter. "Mistress Collette har fornemme gæster,
det der er uanstændigt."
"U - undskyld Ju . . . Miss, j - jeg kan ikke . . ."
"Hvad er straffen for stiv pik, når der er damer til
stede?"
"Spa . . . spanking.”
Juliette trak sig lidt tilbage. Hun havde en lille pisk
i hånden som hun bagfra førte op mellem Renès lår og
skubbede til hans nosser. Renè løftede sig på tæer.
”Nej – please – Juliette – Miss – ikke der.”
”Er du mere bange for dine nosser end for din pik?
Juliette grinede af fornøjelse mens hun kildede
Renès nosser med spidsen af pisken. Hun elskede at
piske liderlige drenge. Hun elskede deres hjælpeløse
bevægelser for at undgå pisken. Sådan som Renè
gjorde nu. Det morede hende også at drengene fik stiv
pik når hun piskede dem.
Lady Elizabeth sad med en hånd inden for
skjortebrystet og fulgte med stirrende blik hvorledes
den nøgne dreng dansede i takt til Juliettes
raffinerede leg med pisken.
Lady Elizabeth var ikke selv nogen skønhed. Hun
var kommet ridende til Sankt Augustine, tung, plumb
og stærk. Fra hendes krop udgik en lugt af sved og
hest. Hun huskede med vrede sin ungdom - en tid
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hvor kavalerene grinede bag hendes ryg, og ikke
engang hendes rigdom kunne skaffe hende en
ægtemand. Nu levede hun alene på sit gods hvor hun
dyrkede sin interesse for ridning og for at piske sine
stalddrenge. Rig og grim. Om natten drømte hun om
liderlige drenge der skreg, fordi unge piger piskede
deres kønsorganer. Jo mer drengene skreg, jo mer
blev de pisket, og jo mer de blev pisket, jo mer
liderlige blev de, og jo mer liderlige de blev jo mer
blev de pisket indtil . . . indtil . . . hun vågnede våd af
sadistisk lyst. Sådanne nætter hændte det at hun gik
ned til stalden og vækkede en stalddreng . . .
Renè skulle skrige. Dette pjank mellem en forelsket
knægt og hans kønne guvernante var, - ja netop, - kun
pjank.
"Hvad synes De?” spurgte Collette.
Lady Elizabeth sprang op. ”Lad mig,” råbte hun,
”hun ved ikke hvad pisk er!”
”Meget gerne, hold Dem ikke tilbage.”
Rasende greb hun Juliettes pisk og stadig med en
hånd om sit ene bryst, gik hun frem mod Renè.
”Liderlige knægt,” hvæsede hun. ”Jeg pisker
nosserne af dig.”
Chantelle Manor - 1. august 1860
Kære Alice.
Jeg håber at den unge mand jeg havde fornøjelsen af
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at møde ved mit sidste besøg, er kureret for sin hang
til onani. Lad mig høre hvordan det går.
De venligste hilsener
Elizabeth
Sankt Augustine Kostskole 6. august 1860
Kære Elizabeth.
Unge Renè de Rochelle har mistet enhver interesse
for at onanere takket være dig. Han har forladt Sankt
Augustine og er med sin mors tilladelse taget på en
længere udenlandsrejse.
Vi håber snart igen at have fornøjelse af dit selskab
her på Sankt Augustine Kostskole.
De ærbødigste hilsener
Alice Collette.
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