Larry og Natalia
Natalia vandt et straffekast i basketball. Dernæst
vandt hun en nøgen dreng bundet til et træ!
Kapitel 1
Larry så med undren hvorledes hans ven Greg
kæmpede mod rebene som holdt hans hænder, - og
hvorledes han panikslagen sparkede ud for at holde
sin lillesøster Natalia på afstand.
Drengene havde spillet basketball da Natalia kom
fra skole. Som sædvanlig havde hun bedt om lov til at
spille med, og som sædvanlig havde de sagt nej.
Natalia havde tigget indtil Greg sagde, at hvis hun
kunne score på straffekast, og han ikke kunne, måtte
hun spille med. Ellers ville de binde hende i garagen
resten af dagen. Det væddemål skulle være
bombesikkert for Greg som sjældent missede et
straffekast, mens Natalia sjældent ramte andet end
kanten af kurven.
”Det er ikke retfærdigt! Hvis jeg vinder skal du
bindes i garagen, mens jeg spiller med Larry.”
”Okay, okay,” svarede Greg halvirriteret. Han gik
frem og gjorde et kast. Bolden hoppede ind og ud af
kurven inden den røg helt ud og tilbage mod Greg.
”Okay . . . det er herfra vi starter!”
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”Du har allerede skudt!” skreg Natalia. ”Det skud
tæller, hvis jeg havde gjort det ville du have sagt, at
det var mit skud.”
Greg så på Larry som trak på skuldrene. De vidste
begge at Natalia havde ret.
”Okay, lillesøster, så siger vi det. Din tur.”
Greg smed bolden til Natalia. ”Hvis du misser
kommer du i garagen resten af dagen.
Natalia stillede sig i position, svingede bolden ned
mellem benene og kastede den op mod kurven.
Bolden hoppede op og ned på kanten inden den efter
en snurretur til slut dumpede ned i kurven.
Så var det Natalias tur til at hoppe. ”Jeg vandt! Jeg
vandt! Du skal bindes i garagen!”
Greg surmulede, Larry grinede. ”Du tabte
væddemålet.”
De gik ind i garagen. Larry smed et reb op over
loftbjælkerne. Greg fik rebet om håndleddene, og
Larry trak hans arme op mens Natalia så til med ivrigt
blik. Hun havde aldrig før set sin bror hjælpeløs på
den måde og huskede alle de gange hvor Greg havde
kildet hende nådeløst. Impulsivt gik hun nærmere.
Så var det at Greg gav sig til at kæmpe, bande,
vride, sparke og endda spytte for at holde sin
lillesøster på afstand. Rebet var ikke gjort fast med
tanke på Gregs panikagtige voldsomhed. Han fik den
ene hånd fri og slog ud efter Natalia og fik derpå den
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anden hånd fri. Pludselig var legen ikke mere
morsom, Larry mumlede at han skulle hjem, og Greg
skred ud af garagen uden at se på de andre. Natalia
var skuffet over det udeblevne basketballspil, men
følte stadig et sus af magt fra de få sekunder hvor
Greg havde været bange for hende.
Larry havde, ligesom Greg, altid betragtet Natalia
som en lille møgunge og ikke andet. Han var et år
ældre end Greg og tre år ældre end Natalia, som lige
var fyldt elleve. Det sidste stykke tid havde han dog
lagt mærke til visse forandringer hos Natalia. Hun
havde fået ansatser til former i kjolen, hun var også
ret køn, hvilket Larry heller ikke havde bemærket
tidligere. Larry gik hjemad i dybe tanker. Han
opdagede at han fik erektion ved at tænke på det
ivrige udtryk i Natalias ansigt, da hun nærmede sig
Greg, skønt det kun havde varet et sekund.

Kapitel 2
Natalia var hjemme, Greg var i skole og deres
forældre på arbejde. Hun var stadig irriteret over
begivenhederne i garagen dagen før. Hun havde
vundet fair og reelt, men hendes bror havde vriklet i
panik da hun truede med at kilde ham. Det var ikke
fair.
Dørklokken ringede, og hun løb ned. Uden for stod
Larry med en basketball under armen.
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”Hej Natalia, er Greg hjemme?”
”Nej, han kommer om lidt.”
Larry vendte sig langsomt, og Natalias følte, at han
slet ikke havde lyst til at gå. Spontant spruttede det
ud af hende: ”Du skylder mig et spil basketball!”
Larry snurrede rundt.
”Hvad mener du?”
”I lovede at spille med mig hvis jeg vandt, Greg er
sur, men du kan godt spille med mig.”
Larry svarede: ”Det er i orden, jeg vil godt spille
med dig.”
Ordene overraskede ham selv lige så meget som de
overraskede Natalia. Trods alt var det ikke Larry som
havde tabt væddemålet.
”Ja? Fedt. Jeg får aldrig lov til at spille.”
Larrys blik hang ved Natalia da hun lukkede døren.
Med ansigtet mod ham og hænderne bag sig på
dørhåndtaget fremviste hun ubevidst sin krop i en sød
drejning. Hun havde en virkning på ham som ikke
eksisterede for en uge siden.
Ved garagen busede det ud af ham:
”Undskyld jeg ikke bandt Greg ordentligt.”
Med en nyerhvervet næsten-teenager-intuition
svarede Natalia:
”Vi kan binde dig i stedet for Greg!”
Larry følte et sug i maven. Uden at svare slyngede
han bolden mod nettet. Da den bumpede tilbage,
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kastede han den til Natalia.
”Din tur.”
Natalia driblede rundt om ham sådan som hun
havde set drengene gøre. Larry syntes han var ved at
blive skør af hendes nærhed. Han forstod det ikke.
Trods alt var hun bare Gregs lillesøster.
Larrys tur igen, han tog et skud, missede og
fangede returbolden som han løftede i vejret så
Natalia ikke kunne nå den, selvom de stod helt tæt.
”Ok,” sagde han stille.
Natalia havde ikke tidligere oplevet Larry sådan;
både fornuftig, venlig og opmærksom. ”Hvad er ok?”
”Du vandt væddemålet, du må godt binde mig i
stedet for Greg!”
Larry kunne næsten ikke trække vejret af angst for
sine egne ord.
”Jeg må altså binde dig i stedet for Greg fordi han
snød?”
Larrys hoved snurrede, han tænkte på sin fantasi
om at blive bundet af Natalia. Men hvad hvis hun
fortalte det til sin bror? Larry var den ældste af
drengene. Hvis de andre fik at vide, at Natalia havde
bundet ham, ville det ikke være til at holde ud. Hans
hals var tør da han svarede: ”Det er ok, hvis du ikke
siger det til Greg og de andre.”
Tanken om at binde Larry sendte en varm strøm
gennem Natalia. Hun opdagede at hun var vild med
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tanken om at have magt over en ældre dreng. For at
være sikker gentog hun spørgsmålet.
”Jeg må godt binde dig i stedet for Greg?
Larry nikkede.
”Og kilde dig?”
Larry nikkede igen. ”Kun fordi du vandt
væddemålet..”
I tilgift til magtfølelsen kildrede det i Natalias
inderlår. Det var en dejlig følelse som bredte sig opad.
Den samme følelse havde ramt hende da Greg vred
sig i panik. Med Greg havde det kun varet et sekund,
men hun tænkte at følelsen ville vare længere med
Larry.
”Jeg kan binde dig der hvor du bandt Greg.”
Larry tænkte på sig selv bundet i garagen og at
Greg kom hjem. Det kunne han umuligt forklare. ”Ikke
i garagen,” mumlede han, ”vi kan gå ned i skoven.”
Natalia forstod at der lå en del mere bag Larrys
villighed til at opfylde væddemålet end blot fairness.
”Hent rebet og gå foran.”
Bag husene lå en lille skov og en lille bæk hvor
børnene somme tider byggede hytter. Natalia vidste
straks at stedet var perfekt for det som skulle foregå.
Hun fornemmede at hun havde en særlig magt over
Larry, og at det – på grund af den dejlige kildren op ad
inderlårene – havde noget at gøre med sex. Det var
hun ikke nervøs over, tværtimod, for hun vidste en del
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om sex. Hun var klar over at Larry følte noget
seksuelt ved tanken om at blive bundet af en pige. Det
kunne hun egentlig godt forstå. Larrys forklaring om
at opfylde væddemålet var temmelig tam.
Da de krydsede bækken sagde Natalia. ”Giv mig
dine sko, så jeg ved du ikke stikker af!”
Larry protesterede ikke, men mærkede sin pik
vokse da han rakte Natalia sine sko. Det gav ham en
følelse af at være under hendes kontrol. Natalia lod
Larry gå forrest. Det morede hende at se ham gå på
stiens sten og undgå nælderne der rakte ind fra begge
sider.
De standsede i en lille lysning, Natalia pegede på
en tyk gren over Larrys hoved. Larry forstod. Han
bandt sine håndled med et par løkker af rebet og
kastede resten op over grenen. Han kunne stadig
trække rebet tilbage, men tænkte at han ikke havde
lyst til at gå hjem på bare fødder. Han troede ikke
engang selv på den forklaring. Natalia bandt rebet
fast til træet. Larry hjalp hende ved at hæve
hænderne højt over hovedet og stå på tæer.
Følelsen af hjælpeløshed da rebene strammedes
sendte et glimt af panik gennem Larry. Instinktivt trak
han i rebet sådan som Greg havde gjort, men han
havde selv bundet sine håndled og gjort det godt.
Natalia så at Larry ikke kunne komme fri og følte
en dejlig ophidselse ved det. Hun vidste det var sex.
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Hun stillede sig foran Larry med hænderne i siden
uden at gøre forsøg på at skjule sit smil. Natalia var
meget vidende, for pladsen som Gregs lillesøster
havde tvunget hende til at være både vidende og
fleksibel. Hun bemærkede bulen i Larrys
baseballshorts. Hun opdagede også at hun ikke var
spor genert ved at kigge direkte på Larrys shorts,
tværtimod, det var Larry der var genert. Natalia følte
en tiltagende seksuel opstemthed som bekom hende
vel.
Larry blussede. Dette var mere skamfuldt end han
havde forestillet sig – og mere ophidsende! Han kunne
normalt skjule en stiv pik ved at sætte sig ned eller
vende sig, men ikke nu. Han kiggede op mod træet
over sit hoved i et forsøg på at styre sin pik. Det
lykkedes ikke.
Natalia brød tavsheden: ”Er du kilden?”
Hun kom helt hen til ham. Normalt var Larry ikke
specielt kilden, men i denne udsatte position gav han
et hop.
Natalia trådte tilbage. ”Greg sparkede efter mig.
Jeg vil ikke have at du sparker.”
”Jeg sparker ikke.”
”Måske gør du det ikke med vilje. Man kommer
nemt til at sparke når man bliver kildet.”
Natalia viklede en løs rebende om Larrys ankler.
Det var ikke super effektivt, men nok til at forhindre
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sparken. Larry var paralyseret af Natalias berøring.
Som et dyr fanget i lyset fra en lygte.
Natalia kontrollerede sit håndarbejde. Larry var
klart hjælpeløs, ingen kæmpen eller vriden kunne få
ham fri uden hendes hjælp. Hun havde en instinktiv
fornemmelse af hvad Larry følte. 'Han er sød', tænkte
hun.
Natalia vidste det meste om sex bortset fra praktisk
erfaring, og hun var fascineret af bulen i Larrys
shorts. Larry så tydeligt retningen for Natalias blik.
”Hvad nu?” spurgte han i et forsøg på at lyde kæk.
Spørgsmålet trak Natalia ud af hendes distraktion.
”Jeg kilder dig til du dør af kild!”
Natalia gik om bag Larry. Larry mærkede hvorledes
hun pressede sin faste lille krop mod hans ryg. Hun
rakte om til hans mave og begyndte at kilde ham.
Larry hoppede selv om han forsøgte at stå stille.
Umuligt. På sekunder var han fuldstændig under
Natalias kontrol.
”Stop! Nej! La' vær! ”
Natalia lod fingrene glide over Larrys maveskind og
fulgte med i hans bevægelser. Ingen nåde fra hendes
side, hun vidste for meget om at blive kildet. Følelsen
af så konkret magt og den dejlige fornemmelse i
hendes lår og underliv opildnede hende til at
fortsætte. Hun strammede grebet om Larry.
De var begge to åndeløse. Natalia tænkte på bulen
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foran i Larrys shorts og lod en hånd glide nedad.
Larrys krop stivnede da Natalias fingre gled ned i
hans shorts. Han var fanget mellem Natalias krop
mod sin ryg og hendes hånd foran. Små lyn af kild gik
gennem hans pik.
Men han protesterede ikke og, - tænkte Natalia, eftersom Larry var den som var bundet, var det hende
som havde ret til at gøre hvad hun ville. Det hun
havde lyst til føltes dejligt forkert, men hvem ville
sladre? I hvert fald ikke Larry.
Der var den! Blot et hurtigt strejf, men rigeligt til at
udløse en sitrende refleks hos Larrys.
Natalia lo. ”Er du kilden der!”
Larrys sind var i oprør. Han var dybt skamfuld over
at lille Natalia havde ham i sin magt. Han havde ikke
klart vidst hvad der kunne ske, da han indvilligede i at
blive bundet, men Natalia lod til at vide mere, eller
hun var klogere eller havde større erfaring med sex
end ham, selv om han ikke fattede, hvor hun havde sin
viden fra.
Natalia gik rundt om Larry med kroppen fyldt af
dejlig spænding. Hun vidste det ikke var sidste gang,
hun ville kilde en bunden dreng, og gøre mere end det
fornemmede hun. Larrys shorts var gledet lidt ned
fordi han stod så strakt, så Natalia kunne se et stykke
maveskind og Larrys navle. Hun havde aldrig set en
nøgen dreng undtagen på billeder og statuer og slet
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ikke en dreng med stiv pik. For der var ingen tvivl om
at Larry havde erektion. Kunne hun vove at
tilfredsstille sin nysgerrighed? Det var utroligt frækt
bare at tænke på det, men hans reaktion da hun rørte
ved ham, inviterede hende til at gå videre. Hun tog en
dyb indånding, tog fat i Larrys shorts og trak dem
ned!
Larry havde kønshår, var fuld af frække
fornemmelser som gjorde hans pik stiv ti gange om
dagen, og Gregs dejlige lillesøster havde lige trukket
bukserne af ham! Trods alt var Larry kun fjorten år.
Alene tanken om være nøgen foran en pige, var
ubærlig.
Natalias havde røde kinder af sin første rigtige
erotiske oplevelse. Men ikke af generthed! Larrys
hjælpeløse forsøg på at skjule sin kønsdele var det
sjoveste hun nogen sinde havde oplevet.
Larrys læber dirrede.
”Please, nej, Natalia, du må ikke.”
Natalia gav selv et lille ryk af overraskelse da
Larrys pik hoppede frem. Uvilkårligt trådte hun et
skridt tilbage. Men kun et sekund, så fattede hun til
fulde hvad hun havde vundet. Hun satte hænderne i
siden og iagttog sit offer, sin gevinst, sin præmie, sin
belønning for at vinde i basketball, sin betaling for at
altid være underlagt Gregs og andre drenges luner.
Larry så på Natalia, men kunne ikke udholde det
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triumferende udtryk i hendes kønne ansigt. Han
lukkede øjnene.
Natalia trådte hen til Harry og tog fat om
genstanden for sin interesse. Den fyldte hendes hånd
varm, hård og dejlig! Hun klemte forsigtigt. Nå sådan
er den, tænkte hun.
Natalias fortrolige klem bragte uimodståeligt Larry
tilbage til virkeligheden. Han var tæt på at sprøjte da
Natalia efter et par bevægelser af hånden gav slip.
”Du . . . må godt!” Larry fattede ikke hvor ordene
kom fra, men de kom fra ham selv, og Natalia kunne
stadig overraskes.
”Hvad må jeg?” Spurgte hun. Men hun vidste det
godt.
”Ikke noget.”
Det var vildt, det var frækt, det var dristigt. Natalia
havde ikke forestillet sig at dagen ville forme sig så
utrolig og åbne så mange nye vinduer for hende. Men
hun voksede med mulighederne og sugede dem til sig.
”Du skal bede pænt om det.”
”Hvad?”
”Bede om at jeg kilder dig .”
”V - vil du kilde mig?”
”På pikken?”
”P - på pi . ..”
Sammen gik de hjem gennem skoven. Ved udkanten af
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skoven fik Larry sine sko.
”I morgen,” sagde Natalia da de skiltes, og det var
ikke noget spørgsmål.
Hjemme løb Larry til sit værelse, smækkede døren
efter sig, smed sig på sengen, flåede shortsene af og
greb om sin pik. I næste sekund sprøjtede han helt op
til halsen. Efter nogle minutter følte han suget igen:
han tænkte på sig selv i skoven og Natalia som kom
nærmere, Natalia som trak shortsene af ham, Natalia
som . . .
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