Onkel Ted 2
Jeg elskede onkel Ted. Han var verdens bedste
babysitter – og pervers.
Egentlig er jeg for gammel til at have babysitter. Jeg
er 11 år og kan sagtens være alene hjemme, men da
mor og far skulle på romantisk weekend med
hinanden, og far havde bestilt hotel og dyre
koncertbilletter, foreslog jeg alligevel at onkel Ted
overnattede i vores hus. Far syntes det var en god ide.
Mor var betænkelig, og jeg vidste godt hvorfor: Der
havde været nogle hviskerygter i familien om onkel
Ted. Han var nemlig ugift, og rygterne hviskede at
Ted godt kunne lide små piger. Mere var der aldrig
blevet sagt. Slet ikke når jeg var i nærheden. Jeg
havde også hørt ordet ’pervers’ engang hvor far og
mor talte om Ted uden de vidste at jeg lyttede. Men
jeg kan godt lide onkel Ted, han er altid sød og vil
altid godt lege med mig. Mor har tit afbrudt os når vi
tumlede, og sagt at jeg ikke måtte genere onkel Ted.
Men jeg vidste at onkel Ted elskede at tumle. Derfor
insisterede jeg på at Ted skulle komme. Mor gav
modstræbende efter. Hun glædede sig til weekenden
alene sammen med far.
Onkel Ted kom fredag aften. Inden far og mor
kørte, så jeg at mor talte med Ted. Hun så alvorlig ud.
Det samme gjorde onkel Ted. Vi vinkede farvel til mor
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og far og gik tilbage til dagligstuen for at se TV. Jeg
prøvede at komme til at sidde på skødet af onkel Ted
som jeg plejede, men han skubbede mig væk. Sådan
plejede han aldrig at gøre, han plejede at kramme og
kilde mig.
Jeg gik ud i køkkenet for at lave te. Ted brugte ikke
sukker, men jeg vidste han havde nogle sødetabletter,
derfor smuttede jeg ud i hallen for at hente dem i
hans taske, men da jeg åbnede den, måtte jeg rode
rundt fordi der var fotoudstyr i tasken. Der lå også
nogle billeder af mig. Jeg vidste ikke at onkel Ted
havde fotograferet mig. De var taget over flere år, og
mange af dem på en måde så man tydeligt kunne se
mit undertøj. Nu forstod jeg bedre hvad far og mor
havde hvisket om Ted. Tanken om at onkel Ted havde
fotograferet mig på den måde, fik mig til at dirre, men
det var mest af spænding. Syntes han virkelig min
tynde krop var sexet? Jeg havde lyst til at fortælle
ham, at jeg godt kunne lide det. At det var dejligt han
så på mig på den måde, og at jeg elskede ham.
Der var også et pilleglas som hed ’Oxazepam’ – ’kan
medføre søvnighed’. Jeg løb ind på mit værelse til
computeren. Et minut efter vidste jeg, at ’Oxazepam’
er en slags sovemiddel, som man fik slappe muskler
af. Det blev også brugt til børn. Hvad nu hvis onkel
Ted fik mig til at spise ’Oxazepam’? Så kunne han tage
billeder af mig uden jeg vidste det. Det var en utroligt
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fræk tanke. Jeg blev mer og mer sikker på at onkel
Ted ville gøre noget uartigt ved mig, hvis han troede
jeg sov. Hvorfor skulle han ellers have de piller og
fotoudstyr og alle de billeder? Han var helt sikkert
pervers! Tanken fik det til at prikke i min tissekone.
Jeg bar teen ind i stuen. Ted bukkede sig for at give
mig et kys, men stoppede og glattede i stedet mit hår.
Jeg gav ham et hurtigt knus. Ted gjorde ikke andet
end at tage sødetabletter fra sin lomme. Han plejede
aldrig at være så afvisende, men nu vidste jeg noget
om Ted som han ikke vidste, at jeg vidste; han var
pervers!
Telefonen ringede. Det var mor. Jeg snakkede med
hende ude i hallen og forsikrede hende om at alt var i
orden. Imens kunne jeg se i spejlet at onkel Ted
puttede sødetabletter i sin te, men jeg var fuldstændig
sikker på han også puttede et eller andet i min te, og
jeg bruger ikke sødetabletter. Jeg kaldte på Ted. Mens
Ted snakkede med mor, gik jeg ind i stuen og hældte
halvdelen af min te ned i en stor potteplante. Da Ted
kom tilbage, så det ud som om jeg allerede havde
drukket halvdelen. Vi så TV imens vi drak te. Jeg
havde læst at Oxazepam virkede langsomt, og gav det
ti minutter til at virke inden jeg lænede mig mod
onkel Ted som om jeg var søvnig.
Men jeg var virkelig søvnig. Havde jeg mon drukket
for meget af teen? Forhåbentlig ikke nok til at slå mig
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helt ud. Jeg blev overrasket da jeg pludselig
opdagede, at jeg lå med hovedet i onkel Teds skød
uden at vide, hvordan det var gået til. Det var lidt
ukomfortabelt fordi Ted havde noget hårdt i sin
bukselomme lige under min kind.
Onkel Ted talte til mig. ”Sover du?” blev han ved
med at sige. Han løftede mig forsigtigt til jeg lå hen
over hans ben. Da jeg ikke reagerede, strøg han mit
hår med den ene hånd og lagde den anden på mit
bare lår. Jeg mærkede han løftede kanten på mit
skørt, så jeg var sikker på, han kunne se mine
underbukser. Jeg prøvede at bevæge mig, men det
kunne jeg ikke. Nu forstod jeg hvad der mentes med,
at pillerne var muskelafslappende. Selv om jeg
prøvede, kunne jeg ikke røre mig, men forblev
hjælpeløs og udsat for min perverterede onkels
handlinger. Jeg vidste jeg burde være bange, men
følte mig komplet afslappet og ikke spor bange.
Ted løftede mig så jeg hvilede mod hans bryst. Han
bar mig ud af stuen til mit eget værelse og lagde mig
på sengen. Jeg lå helt stille, faktisk kunne jeg ikke
andet. Forsigtigt rullede han mig om på maven. Han
trak underbukserne af mig! Det var altså det han ville!
Sengen gyngede da han skubbede mine ben ud til
siden og satte sig bag mig.
”Du er skamløst fræk, når du ligger sådan,”
hviskede han.
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Jeg ville gerne være fræk for onkel Ted.
Onkel Ted troede virkelig jeg sov fordi jeg var så
afslappet. Han skubbede min hovedpude ind under
min mave. Hvad ville han nu? Så forstod jeg. Det var
den mest frække stilling der findes; med enden op i
luften og spredte ben. Onkel Ted kunne se min
tissekone og mit numsehul.
Klik, klik, klik. Onkel Ted tog billeder.
Det var godt jeg sov, så jeg ikke vidste hvad han
gjorde!
Men han ville mere end det, for han rørte min
tissekone ganske forsigtigt!
”Det her har jeg altid ønsket,” hviskede han. Jeg
havde lyst til at vrikke med enden, men jeg kunne
ikke. Ted kælede min tissekone, som ikke har nogen
hår endnu. Det var vildt dejligt. Han bevægede en
finger frem og tilbage. Da fingeren nåede et bestemt
sted, fik det mig næsten fik mig til hoppe. Jeg anede
ikke hvad det var, men det var perverst!
Klik, klik. Flere billeder.
Og så faldt jeg i søvn! Det tror jeg, for da jeg
vågnede igen, var det lyst, jeg lå alene i sengen og
havde nattøj på. Jeg løb ned i køkkenet. Onkel Ted
havde dækket morgenbord. Han så på mig på en sjov
måde.
”Har du sovet godt?” Spurgte han.
”Mmm,” svarede jeg med munden fuld af mad og
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smilede til ham. Jeg vidste at jeg aldrig ville fortælle
nogen om, hvad onkel Ted gjorde ved små piger, for
jeg elskede onkel Ted og var ligeglad med, at far og
mor kaldte ham pervers.
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