Fars lille pige
En lille pige gør sin far til sexslave og skærer pikken af ham.
Karen boede alene med sin far. Karens mor var død,
men far havde aldrig gjort noget alvorligt for at finde
en ny kvinde. Han var nemlig hemmeligt forelsket i
Karen.
Da Karen var ti år gammel, gik far en aften ind i
hendes værelse efter hun var faldet i søvn, og lagde
sig i sengen ved siden af hende. Han holdt hende i
sine arme, og Karen krøllede sig ind til ham. Andet
skete der ikke.
Selvfølgelig burde en far ikke lægge sig i sengen
hos sin egen tiårige datter, men ved aftensbordet
havde de småskændtes, og far havde reageret som
enhver normal far med en rebelsk næstenteenagedatter, – lidt for stivsindet og lidt for ubøjelig.
Så på en måde havde de begge to brug for lidt trøst.
Men nogle nætter senere skete det igen; far listede
ind til Karen efter hun var gået i seng, og holdt om
hende til hun sov. Snart blev det en vane for dem begge to. Karen vidste godt hvad voksne mænd ønsker af
små piger, men hun var tiltrukket af det forbudte og
fornemmede at det gav hende en særlig magt over far.
En nat begyndte far at kæle Karen. Lidt efter
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mærkede hun fars pik mod sin hofte. Det var nyt for
hende. Hun kunne sagtens have forlangt han holdt op,
men hun lå helt stille.
Far lagde Karens hånd på sin pik. Da Karen klemte
om den, åndede far dybt. Lidt efter gav hun slip, og
far drejede sig bort. Et stykke tid rystede sengen inden far tilsyneladende faldt i søvn.
Derefter kom far ind til Karen næsten hver nat, og
Karen lod hver gang som om hun sov. Det morede
hende at opdage fars hemmelige lyster, desuden begyndte hun at kunne lide det som far gjorde. Han befølte hende, og Karen bevægede sig som om hun var
lige ved at vågne, men hun drejede sig altid sådan at
far fik nye muligheder for at røre ved hende.
Far blev mere modig. Han lagde sin hånd på Karens
kusse uden på pyjamassen. Karen syntes det var lækkert når far følte på hendes kusse gennem det tynde
stof. Hun kunne mærke hvor usikker far var.
Når far lagde Karens hånd på sin pik, klemte Karen
om pikken indtil far åndede dybt. Nogle gange holdt
hun fast, men andre gange flyttede hun hånden væk
for at drille ham. Så hviskede far: "åh Karen, jeg elsker dig."
Efter nogle uger ønskede Karen at bringe deres
hemmelige natteliv videre. Hun spekulerede over
hvordan det skulle gøres, og en aften ved middagsbordet plumpede hun ud i det. Hun spurgte far hvad det
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egentlig var, han lavede, når han sov i hendes seng.
Far sagde han ikke vidste, hvad Karen snakkede om,
men Karen beskrev begivenhederne i detaljer.
Dernæst ville hun have en fornuftig forklaring. Hun
kunne lide rollen som vred lille pige. Far sagde at han
elskede Karen, og for et øjeblik havde en dæmon
overmandet ham og krævet sex.
"Men det er jo sket mere en gang," svarede Karen.
"Det var meget forkert af dig, jeg melder det til politiet."
Far tiggede hende om ikke at gøre det fordi det ville ødelægge livet for dem begge to. Karen forstod udmærket far, i øvrigt kunne hun godt lide fars tilnærmelser, for hun følte at det i virkeligheden var hende,
som bestemte.
"Jeg skal tænkte over det," svarede hun og stak næsen i sky som en fornærmet lille pige. Men Tanken om
at straffe far for det han havde gjort, tiltalte hende.
I nogle dage kommanderede Karen mere rundt med
far, end hun plejede, og lod ham ordne alle mulige
småting. Den fjerde nat kom far igen ind til Karen.
"Hvad vil du?" spurgte hun. Far bad ydmygt om tilladelse til at komme op i sengen. Karen havde stor
fornøjelse af fars ydmyge anmodning. Far knælede
ved fodenden. Karen så ned på ham og tog en rask beslutning.
"Hvad er det værd?" spurgte hun.
3

"Hvad som helst du vil," svarede far.
Dermed var kontrakten en realitet. Karen gjorde
det klart for far, at hvis han ville have adgang til hendes seng, skulle han adlyde hende. Det accepterede
far. Karen beordrede far til at tage alt sit tøj af. Genert
gjorde han som befalet og stod nøgen foran sin lille
pige. Dernæst beordrede Karen far til også at klæde
hende af. Han gjorde det og afslørede hendes lille
krop. Karen havde ganske små forhøjninger som snart
ville vokse til bryster, samt et glat venusbjerg. Hun
var ikke genert, men følte sig i fuld kontrol med
situationen. Hun vinkede far op i sengen. Far lagde
sig ved siden af hende. Han kyssede hendes ører,
læber og små bryster. Derefter bevægede han sig ned
til hendes hårløse kusse.
Først var det oprørende for Karen at far kyssede
hende der. Alligevel lod hun ham gøre det. Far fandt
Karens klitoris med tungen, for han var trods alt en
voksen mand der vidste, hvordan man betjener kvinder. Karen svajede opad, så far kunne nå længere ind.
Næsten uden varsel vældede en orgasme over hende,
derefter flere ind til hun tilfreds krøllede sig bort.
Karen vågnede flere timer senere med far liggende
ved siden af sig. Han var vågen, men hun var sikker
på han ikke havde rørt hende, mens hun sov. Hun trak
dynen af ham. Der lå han nøgen uden at turde skjule
sig. Hans kinder brændte af generthed.
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Karen fik lyst til at drille fars pik. Hun tog pikken i
munden. Dirrende voksede den, og Karen følte sig
magtfuld fordi hun kendte fars hemmelige lyster. Kort
efter skød fars sæd voldsomt ind i hendes mund. Med
afsky trak hun hovedet til sig.
"Aaddd!" gispede hun. "Det må du ikke!"
Samtidig med hun sagde det, forstod hun at det var
hende selv, som kontrollerede, hvad far gjorde.
En tid lå de med hver deres tanker. Karen indså at
nye muligheder havde åbnet sig for hende. Fra i morgen ville hun tage fuld kontrol over far. Far tænkte for
sit vedkommende at dette var en ny begyndelse for
dem begge. Han elskede sin datter og ville gøre alt
hvad hun forlangte. De havde begge overskredet en
grænse omend fra hver sin side; Karen var på vej til at
blive mester, og han var på vej til et liv som lydig sexslave for en 10 årig pige.
Da Karen vågnede næste morgen, lå der nyvasket
skoletøj parat til hende, og fra køkkenet duftede det af
friskbagt brød. Inden Karen tog af sted til skole, gav
hun far besked på at ordne huset.
Fra den dag tog Karen sig nye friheder over far som
blev mere afhængig af hendes befalinger.
Karen var fantasifuld. Hun brugte internettet flittigt
og søgte på pornosider. De almindelige pornosider
tabte hun hurtigt interessen for, i stedet fandt hun de
specielle sider med feminin dominans som hun viste
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til far. Det morede hende at se far slå øjnene ned af
generthed. Hun blev hele tiden mere bevidst om karakteren af deres forhold, og far havde ikke anden
mulighed end at adlyde. Han havde heller ikke lyst til
andet. Jo længere tid der gik, jo mer umuligt var det
for ham at undslippe sin datters fortryllelse. Hun krævede sex næsten hver aften, og hans tunge stod til rådighed når hun ønskede det.
Karen købte en pisk.
"Du skal have smæk," lo hun idet hun svirpede med
pisken i luften. Far rødmede dybt, han ville godt have
smæk af Karen.
Det fik han allerede sammen aften. De lå i sengen,
og Karen kravlede rundt på far som havde fået ordre
til at ligge stille. Hun satte sig overskrævs på ham
med enden over hans ansigt. "Slik mig," sagde hun
mens hun svirpede hans lår med pisken. Far slikkede
det bedste han kunne.
Dette blev deres foretrukne måde at dyrke sex på.
Karen sad på knæ over fars ansigt og sænkede sig
ned så han kunne slikke hendes kusse, – eller hun hævede sig, så han måtte nøjes med at se kussen lige
over sit ansigt. Når Karen syntes far slikkede godt, piskede hun hans inderlår.
"Du får kun smæk når du er sød," sagde hun.
"Hvad skal jeg gøre?" spurgte far, for hans største
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ønske var at Karen piskede hans kønsdele. Det vidste
Karen naturligvis, og derfor gjorde hun det ikke. Det
var alt sammen meget raffineret regnet ud af en pige
på ti år.
En aften fik Karen alligevel lyst til at give far rigtige
smæk. Ved aftensbordet tog hun kanden med mælk,
og mens hun så smilende på far, hældte hun langsomt
mælken ud på bordet. Hun kiggede ned i den tomme
mælkekande.
"Daddy," sagde hun med kølig stemme, "du har
glemt at købe mælk, hvad skal vi gøre ved det?"
"Men Karen, du har jo lige . . . " Far tav stille.
"Tag tøjet af daddy."
Far vidste at når Karen kaldte ham 'daddy', var hun
ude på noget alvorligt. Hun plejede nemlig kun at kalde ham daddy når hun var vred. Lydigt tog han tøjet
af. Hans pik voksede.
"Hvad er nu det, daddy, først glemmer du at købe
mælk, og så får du stiv pik uden jeg har givet dig lov."
Karen rejste sig med pisken i hånden.
"Bøj dig over bordet."
Far bøjede sig over køkkenbordet til han lå med
brystet i den spildte mælk hvorefter Karen gav ham
det hårdeste slag hun kunne, på bagsiden af lårene.
Far havde aldrig fået sådan et slag før.
"Karen, jeg … "
Det næste slag fulgte midt i sætningen. Det fik ham
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til at elske hende endnu højere. Karen talte ikke slagene, men brugte alle sine kræfter indtil fars tårer blandede sig med mælken på bordet.
Hver aften læste Karen om feminin dominans. Det
var især det ydmygende element ved at straffe far
som tiltalte hende, og om natten lå far ikke mere i
hendes seng, men på gulvet. Men han var lykkelig fordi han stadig fik lov at stå til rådighed med sin tunge,
når Karen ønskede det.
Af og til suttede Karen fars pik, men hun stoppede
altid lige inden han sprøjtede. Hun kunne drille ham i
timevis på den måde.
Far fik aldrig lov til at bolle Karen. Han måtte kun
slikke hende, og en aften sagde hun. "Du har slet ikke
brug for en pik, daddy, du kan sagtens slikke mig selvom du ingen pik har!"
"Hvad mener du?" spurgte far. Han blev bange, fordi Karen kaldte ham 'daddy'.
"Det tænker jeg over," svarede hun.
Men det næste stykke tid gjorde far sig særlig
umage, når han slikkede Karen.
Sådan gik vinteren til det blev forår. Karens krop
ændrede sig. Hendes bryster voksede til små faste pigebryster. Hun prøvede at lege med dem og erfarede
hvorledes brystvorterne blev hårde. Hun holdt af at
nappe dem med den ene hånd, mens hun havde den
anden hånd mellem benene. Det løftede hendes
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orgasmer til nye højder.
Da sommerferien nærmede sig, foreslog Karens
klasselærer at Karen tog på sommerlejr sammen med
de andre børn i stedet for at være hjemme hele
sommerferien. Med nogen betænkelighed tog Karen
af sted. Hun vidste hun ikke havde nogen interesse i
jævnaldrende drenge, de var for umodne til hende, for
hun var langt bedre vant. Hun havde jo en voksen
mand som adlød alle hendes befalinger. Ingen andre
små piger havde deres far som lydig sexslave.
Far savnede Karen, og sommerferien føltes lang
selv om hun ringede hver dag med små beskeder til
ham. Han talte dagene til hun skulle komme hjem, for
mere end noget andet savnede han at føle hendes kusse mod sit ansigt og pisken mellem sine ben, mens
han ydmygt betjene hende. Derfor kom han til at gøre
en alvorlig fejl. Karen kom nemlig en dag for tidligt.
Da hun smuttede ind ad døren, hørte hun en
pigestemme. I sit værelse blev hun mødt af et utroligt
syn. Naboens datter Vera som var jævnaldrende med
Karen, stod halvt afklædt foran spejlet, mens far sad
på sengen med pikken fremme. Far blev forfærdet ved
Karens tilsynekomst. Han faldt på knæ.
"Undskyld Karen, tilgiv mig, jeg savnede dig så meget. Jeg vidste ikke du kom i dag. Jeg gør det aldrig
mere."
Og mere af samme slags.
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Karen ville ikke acceptere fars undskyldning, men
besluttede at hans opførsel krævede en alvorlig straf.
Vera troede Karen var vred på hende, men Karen
forklarede at hun kun var vred på far. Vera fortalte at
far havde inviteret hende til at prøve noget af Karens
gamle tøj, og Vera havde indvilget. Imens hun prøvede
tøjet havde far taget sin pik frem.
Karen fortalte til gengæld Vera hvad hun lavede
med sin far om natten, og Veras øjne lyste ved tanken
om at have en voksen mand som sexslave.
"Han fortjener en lærestreg,” sagde hun. ”Din far
er lidt for glad for små piger!"
I samme øjeblik Vera sagde sådan, vidste Karen
hvordan far skulle straffes. Han skulle have pikken
skåret af! Hun brugte den jo ikke selv til noget, og far
kunne blive ved med at betjene hende med sin tunge
selv om han ikke havde nogen pik.
Karen foreslog det til Vera som også syntes det var
en god ide at skære fars pik af. Begge piger blev ophidsede ved tanken. De lagde sig på Karens seng
mund mod mund, bryst mod bryst og kusse mod kusse
indtil de eksploderede i orgasme.
Imens lå far på knæ og hørte og så alt hvad pigerne
foretog sig. Han kunne dårligt tro, hans 11 årige datter ville skære pikken af ham.
Men Karen var ubøjelig.
”Hvornår?” spurgte far.
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”Snart,” svarede Karen.
En hel uge betjente far begge piger, sådan som han
plejede at betjene Karen. Hver nat slikkede han kusse
på de to små piger. Han var lige ved at tro Karen havde tilgivet ham, men om lørdagen stod der en taburet
foran sengen. På taburetten lå en elastik, et snørebånd fra en af fars vinterstøvler og en kniv. Far vidste
hvad det betød. Karen og Vera sad på sengen. De
havde taget pyjamas på efter at far havde slikket dem.
Han så bedende på dem, men pigerne rystede på
hovedet. Ydmygt kravlede far på knæ hen til taburetten.
”Læg den op,” sagde Karen.
Far lagde sin pik på taburetten.
"Sæt elastik på," sagde Karen. Far satte elastikken
stramt om pikskaftet helt oppe ved maven.
"Snørebåndet," fortsatte Karen. Far bandt snørebåndet om pikhovedet og tværs over taburetten, så
pikken lå stramt udstrakt.
"Kys kniven, Daddy," sagde Karen, "og sig farvel til
din pik."
Far kyssede kniven og sagde farvel til sin pik.
"Skær den af."
Far skar sin pik af, mens pigerne sad med hænderne nede i pyjamassen og masturberede.
"Tag hen på hospitalet," sagde Karen.
Far tog på hospitalet og fortalte lægerne at han
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selv havde skåret sin pik af. Andet ville han ikke sige,
og han forsøgte aldrig mere at være utro over for Karen og Vera.
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