Fra en mandlig pædofils dagbog
Elektrisk masturbation af en tretten år gammel
pige.

Første akt
Jeg er en ældre pædofil mand og skolelærer ved en almindelig
kommuneskole. Jeg er ugift og alle mine seksuelle interesser
angår halvstore pigebørn. Det er der ingen der kan se på mig,
og naturligvis er jeg meget diskret med min lille tilbøjelighed.
Heldigvis har mine små kærester aldrig den mindste lyst til at
sladre om vores hemmeligheder, for når jeg først har haft dem
under behandling er der intet i verden som kan få dem til
fortælle, hvad der er sket. Det er ellers ikke fordi jeg er blid ved
dem.
Til daglig underviser jeg i fysik og er et praktisk indstillet
menneske som går håndfast til værks. Min største fornøjelse
er at tvangsmasturbere en helt ung pige hvilket er nemmere at
komme til, end man måske skulle tro. Jeg udser mig en sød
pige – tretten år eller deromlring - og bearbejder hende et
stykke tid, spiller op til hende og viser hende særlig interesse.
Lektiehjælp hjemme hos mig indgår i processen. Det interessante er at pigerne på en skjult måde er lige så vilde med det
som foregår, som jeg er.
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Nu vil jeg beskrive hvordan jeg lige har 'ordnet'
Susanne fra 6.b. Det er nemlig en stor fornøjelse at fastholde
detaljerne her i min dagbog.
Susanne er tretten år gammel, med smukt ansigt, brune øjne
og halvlangt brunt hår, slanke lemmer og brun hud. Hun er en
meget smuk næsten teenagepige. Jeg serverede kage og te
for hende til hun faldt i søvn ( der var et let sovemiddel i teen).
Derefter bar jeg hende ned i kælderen og lagde hende på mit
arbejdsbord som er forsynet med diveres remme og bøjler.
Jeg trak bluse og jeans af hende. Hun havde hvide trusser på
som jeg lod sidde. Hendes bryster var præcist sådan som jeg
foretrækker dem, små og faste. Jeg spændte hende fast
liggende på maven med enden i vejret og knæene langt fra
hinanden, så jeg havde fri adgang til hende bagfra. Hun var et
lækkert syn – især de små hvide trusser som fremhævede
formen på hendes kusse.
Kort efter vågnede hun. Hun begyndte selvfølgelig at
kæmpe – det gør de altid, – men det eneste hun kunne, var at
vrikke med enden. Det så virkelig sødt ud. Imens gik jeg rundt
i kælderen og ordnede forskellige småting indtil jeg kunne se,
at pigen havde forstået, hvad der foregik.
Så gik jeg i gang. Jeg kærtegnede hendes ansigt langs
de fine kurver, fulgte næsens og mundens linjer, stak en finger
i munden på hende og kildede hende bagerst på tungen. Et
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kort øjeblik holdt jeg hende for næsen til
kvælningsfornemmelsen overvældede hende. Nu vidste hun
hvem der bestemte. Jeg kærtegnede hende ned over halsen,
skuldrene, under armene, ind under brystet og befølte
brystvorterne.
Jeg satte mig på en taburet bag pigen mellem hendes
spredte lår og kildede hende op ad inderlårene – helt op på
hver side af bulen i trusserne. Med et par fingre kørte jeg
rundt langs kanten, op på hofterne og ned foran til skridtet,
tilbage igen og ind på begge sider af kussen. Jeg kunne
mærke nøjagtig hvor kussen begyndte. Her kildede jeg hende
lidt mere. Hun prøvede at rykke, måske af overraskelse, men
sikkert mest af skam. Enhver ung pige vil skamme sig
vanvittigt over at blive kildet på den måde af sin lærer. Jeg
skubbede til bulen i trusserne. Hun reagerede med en lille lyd
og med trækninger i inderlårene. Så prikkede jeg med en stiv
finger gennem trussestoffet lige på mellemkødet og kussen.
Hårde stød med stiv finger så hun vrikkede med enden alt,
hvad hun kunne.
Det på tide at tage fjerne Susannes trusser. Jeg skar
dem op med en lille kniv og kiggede på dagens tilbud. Der var
alt hvad jeg havde forventet hos en pige på tretten år.
Skamlæberne var glatte og faste. Sprækken var tillukket, men
klitoris kunne alligevel skimtes. Hun havde en lille smule lyse
kønshår. Hun var kønsmoden, men uskyldig: En pige hvis
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organ lige var begyndt at krible; og det ville komme til krible
slemt om lidt. Mellemkødet var glat helt op til numsehullet som
hun klemte stramt sammen. Jeg besluttede at åbne den lille
sag.
Susannes balder var spredte og viste numsehullet
frem. Jeg kildede langs kanten, rundt og rundt. Luk op lille ven,
luk op. Jeg kunne høre hun snøftede. Så blev hun blødere,
mere eftergivende, og jeg åbnede hende med fingeren uden at
bruge kræfter. En smule glidecreme og sagen var klar, min
finger gled ind i det stramme hul. Hun snøftede mens jeg
bevægede fingeren, ikke dybt, han var jo kun en lille pige og
hendes numsehul var dejligt stramt. Jeg blev ved til jeg
mærkede hun klemte om min finger. Det er denne lille
hemmelighed som gør at pigerne aldrig sladrer om vores
forhold. Det ville være alt for flovt at fortælle om hvad deres
lærer havde gjort ved dem og hvordan det føltes, og hvad de
selv havde gjort. Susanne vil heller ikke sladre. Jeg kunne
mærke det på klemmet om min finger.

Anden akt
Det var blevet tid for anden akt. Jeg satte mig igen mellem
Susannes ben og masturberede hende, klemte skanmlæberne
mellem to fingre så klitoris tittede frem. Kuk kuk, lille ven. Skal
vi to lege lidt? Det skulle vi. Jeg havde fuld kontrol og kælede
klitoris med det yderste af en fingerspids. Så let, så let. Men
rigeligt til at Susanne allerede nærmede sig orgasme. Hun
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vrikkede med enden, med kussen, med lårene. Hun åbnede
og lukkede numsehullet mens jeg brugte alle ti fingre til at
kildre hende ganske blidt så hun hele tiden var på kanten af
orgasme. Mine fingre kælede overalt undtagen på klitoris. Hun
var vild af liderlighed, men kunne ingenting gøre undtagen
vente. Det var ren sextortur. Først nu talte jeg til hende:
"Du er en uartig lille pige med en uartig lille kusse.
Måske skal vi sætte strøm til den uartige lille kusse og det
uartige lille numsehul?”
Det var nemlig nøjagtig hvad jeg havde planlagt. Jeg er
jo fysiklærer, og det glemmer mine små kærester aldrig. Jeg
hentede det elektriske apparat og satte ledningerne fast: en
ledning i numsehullet, en på hver skamlæbe og en på klitoris.
Jeg gik om foran og satte mig så jeg kunne se hendes ansigt.
Det er det bedste ved det hele; at se deres ansigt mens de får
strøm gennem kønsdelene.
"Så er vi klar," sagde jeg. Med overdreven
langsommelighed trak jeg min pik frem og begyndte at
onanere samtdig med at jeg langsomt skruede op for
strømmen. Der kom panik i Susannes øjne da den elektriske
strøm gik fra numsehul til kønsorganer og fra kønsorganer til
numsehul 50 gange i sekundet. Jeg hørte de dejlige
klynkelyde fra hendes læber, og så derpå orgasmen vælde op
i hendes øjne. Ansigtsudtrykket var ubeskriveligt, og alt
besværet værd: Hun ville aldrig sladre.
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