Adult Entertainment
Adult Entertainment er stedet hvor forhenværende pornodrenge får pikken skåret af.
Efter at den første kvindelige verdenspræsident var
blevet valgt for fem år siden, havde ingen mere set sig
tilbage. Kvinderne havde på få år tiltaget sig al magt
over mænd. Gennem alle lande bredte der sig en
radikal ændring, og den tidligere pornoindustri blev
ramt hårdt. Hvor mænd tidligere havde ejakuleret i
ansigterne på kvinder, skete der nu helt andre ting.
Pornostudierne blev systematisk ændret til steder
hvor tidligere mandlige pornostjerner mistede deres
pikke til fornøjelse for kvinder.
Guilia (navnet er italiensk og udtales som Julia) gik
ind i det store, halvmørke rum som var målet for
hendes færd. Billetten havde været dyr, og Guilias
forventninger var i top. Hun var lige fyldt atten og
havde dermed tilladelse til at besøge Adult
Entertainment. Hun vidste fra veninderne hvad hun
kunne forvente at finde hos Adult Entertainment, og
allerede det første indtryk levede op til hendes
forventninger.
Rummet var velordnet næsten som en fabrik. Der
var aktivitet overalt med glimt fra flammer, lyd af
metal mod metal, lugte og skrig. Lyset var dog
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dæmpet som i en hule. Langs de uregelmæssige
vægge sås små celler med åbninger ud mod
hovedrummet, og Guilia indåndede sceneriet i fulde
drag. Undrende gik hun fra celle til celle.
I den nærmeste celle stod en nøgen, muskuløs
mand inden i et gennemsigtigt glasrør. Han havde
armene over hovedet og røret var så smalt at ikke
kunne få armene ned. Han hoppede så godt han
kunne, og skreg så det klingede hult ud gennem
glasrøret. Grunden til hans hoppen var at han stod
med fødderne i et fad med svovlsyre.
I cellen ved siden af stod en anden nøgen mand.
Han kastede hovedet fra side til side mens en lav
skrigen trængte ud gennem den effektive knebel, der
fyldte hans mund. Guilia så at hans pik var fastgjort til
en grill nogle få tommer over grillens glødende kul.
Det var tydeligt at pikken blev ristet, mens den stadig
var forbundet med den skrigende mand. Uvilkårligt
førte Guilia en hånd ind bag kjolebrystet og greb sin
ene erigerede brystvorte.
Over hver celle og hver station hang
videokameraer. De var til TV-betalingskanalerne som
havde udviklet sig til de mest populære af alle. Først
som envejsunderholdning senere som tovejskanaler.
Her kunne kvinder mod betaling forlange en pik
fjernet præcist på den måde de ønskede det.
Guilia kunne se hvilke mænd der fik pikken fjernet
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på opfordring fra betalende seere, for når det skete
vinkede dominatriksen først et kamera på plads.
Mange kunder var gengangere, og hvis dominatriksen
vidste at kunden var lesbisk, slikkede dominatriksen
en af sine kollegaer, mens hun skar pikken af manden.
Guilia så en mand blive sænket vandret ned mod en
glasplade med et hul I midten. I hullet dampede en
væske. Ved siden af stod en computerskærm.
Skærmen viste klip fra en ældre pornofilm hvor den
samme mand voldtog en lille pige. Personen som
havde købt forestillingen, havde købt en tovejskanal,
for Guilia bemærkede kvindens ansigt i et hjørne af
skærmen. Hun sagde lavmælt, men tydeligt:
”Husker du min lille datter? Nu tager vi din pik.”
En lille piges ansigt viste sig. Manden blev sænket
langsomt ned til hans pik gled ned i hullet i bordet.
”Neeej!” skreg han da svovlsyren tog fat. Efter seks
minutter var hans pik opløst i svovlsyren.
I midten af rummet var der et afsnit hvor mændene
servicerede de kvindelige gæster. En mand var
spændt fast i omvendt stilling med hovedet nedad og
spredte ben. Guilia forstod at kvinder som ønskede at
slikke pik på en fastbunden manden, kunne gøre det
mens de pressede kussen mod hans ansigt.
Andre mænd, klædt i sort latex, lå fastbundet på
lave bænke. Kun deres pikke og munde var fri.
Kvinderne kunne sætte sig enten på deres ansigter
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eller deres pikke.
Guilia var trængende og gik til en sort mand. Hun
følte under sit skørt og trak trusserne ned. Derpå
sænkede hun sig ned på mandens pik. Med hænderne
på negerens bryst bevægede hun sig i vridende
bevægelser.
En dominatriks kom hen til Guilia. ”Må jeg?”
spurgte hun. Guilias nikkede og dominatriksen satte
sig over mandens ansigt så han var tæt på at blive
kvalt. Panikken fik ham til at bue underkroppen op
mod Guilia på en måde som hurtigt gav hende
orgasme.
Det var den lesbiske mor til en af Guilias veninder,
Kate, som havde betalt for Guilias første besøg i det
tidligere pornoatelier, og Guilia vidste at hun iagttog
scenen. Guilia forstod hvorfor Kates mor så ofte var
optaget ved computeren, for både pikafskæringerne
og de unge læderklædte dominatrikser med strittende
bryster var fascinerende syn.
I den næste time så Guilia pikke blive fjernet fra
deres ejermænd på mange forskellige måder og
ønskede selv at bestemme hvorledes en pik skulle
fjernes. Hun tog kontakt med en dominatriks og
fremsatte sit ønske.
”Udmærket, hvad med denne her?”
Dominatriksen pegede på den pik Guilia tidligere
havde redet på.
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”Men jeg troede at de blev sparet?”
Dominatriksen lo. "Det tror de også selv. Det gør
dem samarbejdsvillige."
Ved de ord indså manden hvad der var ved at ske,
og Guilia førte uvilkårligt hånden til munden og lo da
hun så, at ordene fik mandens pik til rejse sig.
”Neeeej,” hviskede han indtil dominatriksen satte
sig hårdt på hans ansigt.
Guilia var parat. Hun bemærkede at
computerskærmene viste hende selv samt ansigterne
af mindst ti kvinder der ventede spændt. Bag ved flere
af kvinderne så Guilia drenge og mænd som
kvinderne lod se, hvad der ventede dem. Mange
kvindehænder bevægede sig rytmisk under tynde
skørter.
Det specielle ved fyren var at han havde meldt sig
frivilligt til at betjene kvinder, fordi han troede, det
ville redde hans pik, så det var underholdende for
kvinderne at se hans fejltagelse.
Et stålblad var monteret på en fjeder så det kunne
svinge vandret, når en fjeder blev udløst. Pikken var
stiv, men dominatriksen stak alligevel en fiskekrog
gennem pikhovedet og trak pikken opad mod loftet så
pikken stod perfekt lodret.
”Parat?” spurgte dominatriksen.
”Oh ja!” lo Guilia. Hun lænede sig ned mod
mandens øre og hviskede: ”tak for rideturen.”
5

Han begyndte at sværge og kæmpe hjælpeløst.
”Lad os tælle,” sagde Guilia til de mange tilskuere,
”Ti . . . ni . . . otte . . .”
Kvinderne på skærmene bøjede sig frem med lystne
blikke mens de gned deres klitorisser.
”To . . . en . . . ”
Pikken sprøjtede sæd.
”NU,” Guilia trykkede på en knap, og stålbladet
svingede rundt i en halvcirkel og skar pikken af.
Sådan forløb Guilias første aften i Adult
Entertainment, men det blev ikke den sidste, for
allerede næste dag ryddede hun sin bankkonto og
købte et årskort til Adult Entertainment.
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