Adam og Eva og Evas mor
Adam udspionerer sin kæreste, Eva, men afsløres
af Evas mor, fru Apple. Det koster Adam en
ydmygende omgang nossetortur. Men derefter
ændrer styrkeforholdet sig mellem de to, for fru
Apple har flere interessante ideer.
”Hej Adam, kom indenfor,” sagde fru Apple og
smilede venligt til Adam der stod på hendes
trappesten. Adam var nyfriseret, iført ren skjorte, løse
sommershorts og med kækt udseende i ordets bedste
betydning. Han havde sin skoletaske under armen.
”Eva er her om lidt. Jeg har forresten noget jeg vil
vise dig, mens vi venter.”
Fru Apple og Adam var naboer. Eva var fru Apples
datter, og Adam og Eva var kærester. Sødt og
uskyldigt. Sådan som en fjortenårig dreng og en
tolvårig pige kan være det. Det troede Adam at fru
Apple troede. Adams egne tanker om hvad han ville
gøre ved Eva når chancen bød sig, var dog mindre
uskyldige. Han vidste nemlig en del mere om Eva fra
den forgangne uges studier, end han egentlig havde
legitim adkomst til at vide.
Om fru Apple vidste han at hun så fandens godt ud,
det kunne enhver se. Desuden var hun en kendt

billedkunstner og fotograf. Hun havde engang været
gift og resultatet af hendes giftemål hed Eva. Hvad
han ikke vidste var at fru Apple også havde gjort sig
en del tanker om, hvad hun ville gøre ved Adam, hvis
chancen bød sig. Og de ting var heller ikke spor
uskyldige.
Med armen om Adams skulder førte fru Apple
drengen op ad trappen til husets øverste rum.
”Her har du vist aldrig været før, jeg har mit atelier
her.”
Fru Apples atelier var næsten som Adam havde
forestillet sig det: Stort og lyst, med arbejdsborde og
kunstnerværktøj; farver, pensler, lærreder og
staffelier. Men der var også store fotos af mænd nøgne mænd, som gjorde Adam genert.
Fru Apple låste døren.
”Tag plads, jeg vil vise dig noget.”
Adam satte sig, og fru Apple tændte sin laptop.
”Du Store!” tænkte Adam da Evas værelse tonede
frem på skærmen. Al farve veg fra hans kinder. Han
indså straks hvad der var sket. Det trådløse kamera
som han i smug havde installeret i Evas værelse og
kodet til at sende til sin egen computer (Adam boede i
huset lige ved siden af Eva), var blevet hacket! I en
uge havde kameraet ellers vist Adam mere end han i
sin vildeste fantasi havde turdet håbe på: Eva når hun
klædte om, og Eva når hun onanerede foran spejlet.

Adam havde selv onaneret furiøst hele ugen med
blikket klistret til computerskærmen.
”Nå Adam. Skjult kamera i Evas værelse. Hvordan
vil du forklare det?”
Farven vendte tifold tilbage til Adams ansigt som
gik fra blegt til blussende rødt. Han vred sig febrilsk
på stolen.
”Undskyld fru Apple, jeg vidste ikke . . . jeg
tænkte . . . jeg gør det aldrig mere.”
”Naturligvis gør du det. Så snart du får chancen, vil
du gøre det eller noget andet som du tror er smart.
Sådan er drenge. Jeg er vred Adam, jeg er Evas mor,
Eva er kun tolv år, og din opførsel fortjener en eller
anden straf.”
”Jo, naturligvis fru Apple, jeg vil gøre alt hvad De
ønsker.”
”Hvis det ikke gentager sig, kan vi måske holde
dine forældre udenfor.”
”Mange tak fru Apple.”
”Lad mig se din taske.”
Med dirrende hænder rakte Adam sin skoletaske til
fru Apple som åbnede den og fremtog indholdet: Først
et pornoblad med billeder af unge piger som blev
spanket af voksne mænd, dernæst nogle rebstykker
og en plastiklineal. Til sidst en video som viste Eva i
aktion foran spejlet, og som Adam inderligt håbede,
fru Apple ikke ville afspille.

Fru Apple bladede i pornobladet.
”Nå det er den slags som interesserer dig. Du ville
afpresse Eva, ikke sandt?”
”Undskyld fru Apple, jeg ville ikke . . .”
Men det var præcist hvad Adams plan gik ud på.
Han ville præsentere for Eva videoen. Når hun derpå
tiggede ham om ikke at røbe noget, ville han
allernådigst tilbyde hende tavshed til gengæld for en
passende modydelse. Hun ville selvfølgelig indvilge,
og når hun lå på sengen med arme og ben bundet til
sengens fire stolper, ville han løfte hendes skørt og
smække hende med linealen. ”Ikke mer, ikke mer,”
ville hun gispe. ”Det er for din egen skyld, Eva,” ville
han svare mens linealen bevægede sig opad. ”Adam!
Ikke mer, ikke der!”
Tilfældigt ville han ramme lige netop der, smække
hendes kusse lige som han havde set det i
pornobladet. I følge teksten i bladet elskede pigerne
det. Det ville Eva også gøre når hun først havde
prøvet det. Måske ville han endda skubbe
trussestoffet til side så han kunne se sprækken. Og
brysterne! Åh, de to små frække toppe der altid
anedes gennem Evas bluse og altid var i hans
bevidsthed, når han spillede pik. De skulle også
spankes.
”Adam, Du er trods alt en sød dreng. Jeg har et
forslag.”

Adam blev kaldt tilbage til virkeligheden af fru
Apples kølige stemme.
”Ja, fru Apple.”
”Jeg er kunstner og kan godt bruge en ung fyr som
dig til model.”
Adam skævede usikkert til fotografierne af nøgne
mænd der hang på væggene i atelieret.
”Men fru Apple, . . .”
”Bare rolig Adam, du for lov at beholde shortsene
på.”
Det beroligede Adam.
Ti minutter senere kiggede han derfor igen på
computerskærmen. I mellemtiden var Eva kommet
fra skole, og som sædvanlig skiftede hun tøj og
poserede foran spejlet uvidende om at hun havde
tilskuere.
Alligevel fortrød Adam at han havde sagt ja til fru
Apples forslag. Det var noget helt andet at se på Eva
sammen med fru Apple end alene derhjemme.
Men det havde lydt som et rimeligt tilbud: Til
gengæld for kameraet i Eva værelse skulle Adam
være model for fru Apple, som gerne ville fotografere
hvad hun kaldte 'en morsom lille bindeleg' lige som i
Adams pornoblad.
Okay, havde Adam tænkt, og den pirrende tanke
om at blive bundet af Evas mor tiltrak ham næsten
lige så meget som tanken om at binde Eva.

Indtil nu. For det hele var lige som kommet ud af
kontrol.
Adam lå nemlig på maven på fru Apples
arbejdsbord, han havde armene bundet på ryggen,
mens en rem om livet fastgjort til en krog i loftet,
løftede hans ende i vejret så den pegede indbydende
op i luften. Hans knæ var vidt spredte - helt ud til
kanten af bordet - og bundet til bordkanten. Han
havde stadig shorts på som fru Apple havde lovet
ham, men men men - shortsene var løse i benene og
skubbet til side så både pik og nosser hang frit
fremme. Pikken var sådan som pikken er de fleste af
døgnets timer på en fjortenårig dreng: Den var
erigeret. Erektionen blev hjulpet på vej af fru Apples
højre tommel- og pegefinger der klemte om
pikhovedet. Synet af Eva der koket fremviste sine små
bryster og smilede til sit eget spejlbillede, samtidig
med at fru Apple spillede pik på ham, gjorde Adam
halvt skør af flovhed og trekvart skør af liderlighed.
Men fru Apple vidste hvordan man stimulerer en
drengepik, uden at drengen ejakulerer.
”Jeg er meget vred, Adam,” gentog fru Apple.
”Faktisk så vred at jeg har lyst til at kalde på Eva.”
”Please nej, ikke Eva.”
”Hvad skulle linealen bruges til Adam?”
”I - ikke noget.”
”Du er også en løgnhals Adam, du ville spanke Eva.

Tror du ikke jeg ved hvordan liderlige drenge tænker?
Hvordan ville du spanke hende?”
”K – kussen, fru Apple.”
”Selvfølgelig, og hvad mere?”
”B – b – brysterne.”
”Er det den slags du tænker på, når du spiller pik?”
”U – undskyld fru Apple.”
”Jeg burde spanke dine nosser Adam, men Eva kan
faktisk godt lide dig og er meget interesseret i drenge
for tiden, hun er jo næsten teenager, hun vil sikkert
gerne selv gøre det.”
”De lovede . . . ”
”Nej, jeg lovede ikke noget om Eva, kun om dine
forældre, men et halvt ord er vel også et ord, så vi
lader det være en sag mellem dig og mig, selv om du
egentlig ikke har fortjent det.”
”T – Tak fru Apple.”
Fru Apple slukkede for computeren.
”Så Adam, nu er det kun os to.”
Adam troede at fru Apple ville spanke ham med
hans egen lineal. Men fru Apple havde mere originale
ideer.
”AV!”
”Hovsa Adam, gjorde det ondt?”
”Lidt fru Apple.”
Fru Apple fandt et andet hår på Adams nosser og
trak det ud.

”AV!”
Et tredje – og et fjerde. AV, AV.
Heldigvis for Adam havde han ikke ret mange hår
på nosserne (han var jo kun fjorten år gammel). Men
da alle hårene var væk, gik fru Apple over til det
gamle trick med at svirpe de glatte hjælpeløse nosser
med en tynd elastik.
”Kan du lide det Adam?”
”Fru Apple, please ikke mer, ikke der.”
”Okay Adam. Men vi er ikke færdige endnu.
Fru Apple havde et par metalklemmer med små
tænder som hun nappede fast på hver side af Adams
nu hårløse nosser. Klemmerne forbandt hun med
ledninger til en lille kasse. Hun havde også en
fjernbetjening. Pludselig var hendes læber tæt ved
Adams ene øre.
”Jeg har hørt at teenagedrenge er mest bange for
deres nosser. Er det rigtigt Adam?”
Det svarede Adam ikke på, men begyndte at gøre
kraftige bollebevægelser i den tomme luft da fru
Apple skruede op for strømmen. Det gjorde han meget
længe til stor fornøjelse for fru Apple. Først da fru
Apple af lutter venlighed skruede så meget op at
Adam omsider sprøjtede sin unge sæd ud over
arbejdsbordet, slappede han lidt af.
Da Adam noget senere igen var tækkeligt påklædt og

egentlig ville hjem hurtigst muligt, spurgte fru Apple:
”Har du lyst til en cola og en snak inden du går?”
Hendes stemme lød for første gang usikker, og
Adam fornemmede at der var mere på spil end bare
høflighed.
”Okay, fru Apple.”
Der sad de så, Adam med en cola, fru Apple med et
glas vin mellem sine slanke fingre. De fingre som for
lidt siden havde - Adam rødmede ved tanken - spillet
pik på ham og kildet hans nosser med elektrisk strøm!
”Kameraet, Adam,” sagde fru Apple. ”Måske skulle
vi lade det blive i Eva værelse, nu da du har fået din
straf. Hvad synes du?”
Adam så op med et ryk. Hvad mente fru Apple?
”Men Eva?”
”Vi behøver ikke sige noget til Eva, lad os kalde det
en hemmelighed mellem os to.”
”God ide, fru Apple!”
”Jeg har også kigget på Eva uden hun vidste det.
Hun er en smuk pige – og sexet!”
”Men De er jo Evas mor!”
”Jeg ved godt det var forkert. Måske burde jeg også
straffes.”
Fru Apples hånd der holdt vinglasset rystede svagt.
”Hvordan det fru Apple.”
”Samme forseelse, samme straf, lighed for loven
kan man sige!”

”Men det var . . .”
Adam var ved at sige 'frækt' eller 'sexet', men
rettede det til ”ubehageligt”.
”ja, Adam. Men hvis du binder mig ordentligt, er
det åbenbart til at holde ud. Du klarede det i hvert
fald flot!”
Adam følte et sus af spænding – og en helt ny slags
liderlighed.
”Er De til drenge, fru. Apple.”
”Både til drenge og piger.”
”De er altså en slags pædofil?”
Fru Apple så ned for sig.
”Lidt måske.”
”Jeg har et forslag, fru Apple.”
”Ja, Adam?”
”Jeg vil vise Dem noget, men først . . .”
Fem minutter senere satte Adam sin medbragte DVD i
fru Apples computer. Nu ville han meget gerne vise
den til fru Apple. Eva viste sig stående foran spejlet i
sit værelse. Splitternøgen, mens hun holdt om sine
små bryster sådan at brystvorterne tittede koket frem
mellem hendes spredte fingre. Hun gled ned på knæ
på gulvets tykke tæppe med knæene langt fra
hinanden og begyndte forsigtigt at kæle
brystvorterne. Adam og fru Apple kunne se at de blev
stive, de kunne se på Evas kønne lillepigeansigt og

hendes halvt åbne mund, at hun blev liderlig. Hun tog
hænderne lidt ud for sig så kun fingerspidserne rørte
ved brystvorterne. Stille stille, langsomt langsomt
kælede hun niplerne med halvt lukkede øjne som om
hun så noget ingen andre kunne se.
Tæt på klimaks skubbede hun knæene helt fra
hinanden så hendes kusse kom til at hvile på kanten af
et dukkehus som hun havde sat mellem sine ben. Hun
satte hænderne bag sig, trak skuldrene tilbage og
skubbede brystet frem så brysterne blev strammet og
næsten var usynlige. Hun havde ingen kussehår, men
kun en svag skygge af lyse dun på venusbjerget der
passede perfekt til hendes små bryster. Hun vred sig
og gned kussen mod dukkehuset til hun faldt sammen
i klimaks.
”Vidste De det, fru Apple? Eva er til SM.”
Fru Apple svarede ikke. Det kunne hun ikke på
grund af den effektive knebel Adam havde puttet i
munden på hende og spændt bag hendes nakke. Fru
Apple kunne heller ikke tage knebelen ud, for hendes
hænder var bundet stramt bag stolen hun sad på, så
hendes bryster strittede frem lige som Evas gjorde i
videoen. Men større, meget voksne, men alligevel
faste. Hendes knæ var trukket helt ud til stolekanten
og bundet. Hun var lige så splitternøgen som Eva i
filmen og havde en pude under enden så hendes kusse
strittede obskønt frem mod Adam.

Adam grinede.
”Ydmygende, ikke sandt fru. Apple? At få tortur af
en teenagedreng, er det deres drøm?”
Fru Apple nikkede, og Adam satte sig til rette på
tæppet foran hende. ”Hmpf!” udstødte hun gennem
kneblen da Adam trak det første kussehår ud. Fru
Apple havde mange flere kønshår end Adam og derfor
varede det temmelig længe inden Adam rakte ud efter
kassen med ledninger og metalklemmer og
fjernbetjeningen . . .

