Det hele er ret enkelt
"Vi kan holde en kvinde liderlig i ugevis inden
hun dør."
Det hele er ret enkelt: Du er en køn, velskabt pige
med masser af hormoner og frække fornemmelser. Vi
binder dig i en ydmygende stilling. Nøgen naturligvis.
Så kender vi nogle tricks som gør dig liderlig, uanset
hvor meget du stritter imod. Når du er blevet godt
våd, begynder vi på torturen. Små elektriske stød på
brystvorterne. Kun så det kilder. Vi lader en tynd
elektrode glide op ad dig – som en lille elektrisk orm
– på kinderne, omkring munden, omkring din tunge.
Vi har et instrument som holder din mund åben så
der er fri adgang. Ormen glider ned over din mave, –
vi har masser af erfaring med elektrisk tortur. Og du
vil jo gerne stå til rådighed for mandfolk som os, blive
bollet ud i alle kroge. Du vil jo gerne.
Vi er ikke rå og voldsomme, og vi har ikke travlt. Vi
kommer overalt og er lige glade med hvad der er
intimt og hemmeligt for dig; vi kommer der –
fuldstændigt demokratisk. Din kusse betyder ikke
mere for os end dine øvrige kropsdele. Vi undersøger
og tester. Lidt tortur på skamlæberne til de vokser. Så
klemmer vi dem til klitoris stritter frem. – Du får et
elektrisk stød direkte på klitten. På den måde holder
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vi dig ophidset, men uden at du nogen sinde får
orgasme. Vi kan holde dig liderlig i ugevis på den
måde.
Som sagt, vi kommer overalt. På læberne, ind i
munden og bagerst på tungen. Vi holder dit hoved fast
og stikker ledninger op i din næse.
Senere stimulerer vi din kusse. Vi forvandler den
til en nålepude – det er vores særlige variant af
akupunktur. Din klit, som er fugtig og glat og stritter
indbydende frem, indhegnes af nåle der kun lige
stikkes gennem huden. Vi sætter sitrende strøm til
nålene. Vi sætter andre nåle i dine inderlår og binder
ledninger om dine tæer. Når vi skruer op for
strømmen, skriger du. Efter lang tid vil du dø af
liderlighed.
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