Hjemme alene
Når 12 årige Mariann er alene hjemme, finder
hun rebene frem, og den perverse fantasimand
piner hende nådeløst.
Jeg ventede til mor havde forladt huset. Da jeg var
sikker på hun var væk, løb jeg op til mit værelse og
tog rebene frem. Mit hjerte bankede, åndedrættet var
hektisk, og det havde ikke noget at gøre med at løbe
op ad trappen. Nu var det nemlig play time.
Jeg havde flere timer til rådighed og vidste hvor
godt det kan være, når tingene trækker ud. Når det
varede rigtig længe, var det som at blive blæst ud i
rummet i en eksplosion af stjerner, og jeg havde
besluttet at i dag skulle det vare så længe som muligt.
Jeg havde seks stykker reb plus nogle tørklæder.
Som sædvanlig bandt jeg rebene om sengebenene og
lagde de frie ender op på sengen. Rebene er så korte
at jeg virkelig kan kæmpe. Det er vigtigt. Jeg har lært
at lave slipstik om håndled og ankler. For at komme fri
skal jeg have fat i den løse ende af slipstikket. Det kan
godt tage lidt tid.
Jeg løftede T-shirten over hovedet. Mine nipler var
allerede hårde. Straks jeg åbnede shortsene, gled de
ned ad benene, og den kildrende fornemmelse
frembragte en hurtig tanke: Nu tager han bukserne af
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mig!
Jeg har studeret på internettet om reb mellem
benene. Der skal et reb om livet og et andet reb op
mellem benene. Jeg har set et billede af det. Pigen
havde trusser på, og rebet gik helt op i hendes spalte.
Det var vildt sexet.
Jeg mærkede rebet mod mine skamlæber. Det føltes
så godt at jeg var lige ved at gøre mig selv færdig,
men på billedet havde jeg set at rebet var endnu
strammere. Jeg fandt ud af hvordan det skulle gøres.
Jeg skulle først sprede benene og så stramme rebet
indtil rebet gled op mellem skamlæberne og helt op i
enden. WAUW!
At bevæge sig med rebet var en ny fornemmelse.
Det var YDMYGENDE! Men jeg beherskede fristelsen
til at blive færdig. Jeg vidste hvordan det kunne blive
mere ydmygende.
På sengen bandt jeg mine ankler til sengeenden.
Det er bare så lækkert at forestille sig at en
hemmelighedsfuld person (ham som lige har taget
shortsene af mig!) rører ved mig uden at jeg kan
forhindre det. Den tanke får mig altid til at dirre af
liderlighed!
Derpå tørklæderne. Jeg trak et af dem mellem
tænderne så hårdt jeg kunne. Det gør mig ikke for
alvor tavs, men det ser ud lige som på TV. Det andet
tørklæde tog jeg ned over øjnene.
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Jeg stak ikke hænderne i slipstikkene med det
samme. Ikke efter jeg har opdaget at brystvorter kan
lide at blive nappet! Det ville være skønt hvis jeg både
var helt bundet og stadig kunne nappe mig selv, men
jeg er nødt til at have mindst en hånd fri.
Jeg lagde mig bagover og gned brystvorterne, først
med håndfladen, derefter med fingerspidserne. Det
prikkede helt ned i kussen. Endnu mere i dag på
grund af rebet. Jeg gav mig til at stønne. Som sagt,
tørklædet gør mig ikke tavs, lyden bliver bare mere
sexet synes jeg. Og nu begyndte det bedste.
Mit åndedræt standsede mens jeg lyttede. Jeg var
sikker på at han var kommet, selv om jeg ikke kunne
se ham. Det var ham som havde bundet mig på denne
måde. Det var ham som rørte ved mine brystvorter.
Det var også ham som havde givet mig rebet på. Jeg
hviskede:
"Nej, nej, please, De må ikke gøre mig noget."
Han svarede ikke, men befølte mine nipler, så jeg
blev fyldt med flovhed over at han kunne se mig på
den måde. Kyndigt vurderede han hårdheden og
iagttog hvordan mine hofter bevægede sig. Han så
hvorledes rebet gled mellem mine skamlæber uden på
trusserne, mens jeg blev vådere og vådere. Jeg ved
ikke hvorfor jeg er så vild med den fantasi.
Det var ikke nok for ham kun at røre mine nipler.
Han ville straffe mig for at være liderlig. Det gør han
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altid. Han nappede mine nipler. Jeg plejede at stønne
stille, men denne gang blev min stemme høj som var
jeg en fugleunge. Jeg behøvede ikke at foregive kamp.
Mine ben prøvede at slippe ud af rebene og min ende
løftede sig op mod den forfærdelige mand som pinte
min bryster. Rebet gned mellem mine skamlæber, og
jeg var SÅ tæt på at komme.
Hvis han havde pint mig en smule hårdere, ville det
nok være sket, men han stoppede. Han ville ikke have
at jeg blev færdig. Jeg slap mine nipler og faldt ned på
sengen igen. Jeg er før kommet bare ved nippeltortur,
men det skulle ikke ske denne gang.
Jeg strakte armene op og stak hænderne gennem
slipstikkene. Det føles altid virkeligt, når jeg gør
sådan. Rebet mellem benene gjorde det endnu bedre
end det plejede at være.
Min imaginære bøddel så på at jeg kæmpede. Han
vidste hvor tæt jeg var på et komme. Jeg løftede
hofterne og trak hårdt i armene, men holdt hænderne
knyttet så de ikke gled ud af slipstikkene. Det var
umuligt at komme. Manden lo ad mig; ad mine uartige
vridninger og min pressen mod rebet.
Frustrationen ved at være så tæt på og ikke kunne
er bare SÅ hot! I nogle af de historier jeg har læst,
lader den perverse mand sin fange tigge. Det havde
jeg aldrig helt forstået. Nu gjorde jeg.
"Please, lad mig blive færdig!"
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Så nemt ville det ikke blive. Ikke med ham. Han var
altid ond ved mig. Så ond som jeg kunne gøre ham.
Han brugte ord til at pine og drille mig.
'Frække lille tøs!
"Nej!" (Jeg sagde det højt, men tænkte alt det som
manden sagde).
'Fortæl mig at du er en fræk lille tøs!'
"Nej!" sagde jeg højt og følte hvordan hans ord fik
det til at brænde mellem mine skamlæber. At blive
tvunget til at sige frække ord højt virker bedre end
kun at tænke dem.
Min imaginære bortfører drillede mig så jeg var
nødt til at tigge igen. Mine hofter bevægede sig, rebet
gled mod min klit, og jeg forestillede mig at det var
ham som gjorde det mens han tvang mig til at sige
frække ord.
'Sig det!'
Jeg buede op i ryggen og prøvede at gnide min klit
mod hans finger, mærkede rebene skære sig ind i
håndled, ankler og kusse. Jeg prøvede af al magt at
komme. Men det var kun lige ved. En del af mig vidste
alt om at det var et skuespil, men resten af mig var
helt opslugt af det. Min fantasimand har skæg og
mørke øjne og er meget stor, større end min far, og er
enormt stærk. Han lagde en tyk finger på min klit.
'Frække tøs'.
Min klit længtes efter at blive taget. Mine hofter
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prøvede at komme højere op. Han vidste at hvis han
klemte min klit nu, ville jeg komme, så han rørte den
kun med fingerspidsen.
Jeg kunne måske få ham til at gøre mig færdig ved
at sige de frække ord, men jeg var stadig for stolt.
'Du er en fræk, våd, sexet lille TØS!'
Det var vigtigt for mig at være sexet lige som
kvinderne på billederne. Jeg er flad og har ikke nogen
rigtige former, men for min imaginære mand er jeg
sexet. Jeg antager at det betyder han er pervers sådan
som dem, jeg skal holde mig fra i chatrum. Men jeg vil
gerne være sexet. Jeg ønsker at nogen vil røre ved
mig, drille mig, binde mig, tvinge mig til at sige
uartige ting og kalde mig sexet uden at give mig lov til
at komme.
'Du har ikke fortjent det, uartige, hotte lille tøs!
"Please, hold op med at drille mig!"
Jeg var helt opslugt af min fantasi. Det lyder sært,
når jeg skriver det som om jeg virkelig blev drillet på
den måde og talt til af en fantasimand, men det var
sådan jeg følte det. Jeg talte højt med en fantasimand.
Da jeg hørte ordene komme ud gennem tørklædet
følte jeg mig ikke tåbelig, men liderlig og tiggede helt
alvorligt (næsten).
'Du kommer til at lide indtil du tigger som en
ordentlig lille tøs. Tigger om at blive færdig. Siger alle
de ord du får besked på. Eller jeg beholder dig på
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denne måde!'
Jeg vidste jeg kunne komme løs, hvis jeg åbnede
hænderne og viklede dem ud af rebene.
"Jeg kan ikke, jeg kan ikke sige det! Det er uartigt!"
'Lige som dig? Uartige, liderlige, sexede lille
KUSSE!'
Det ord føltes super uartigt. Jeg siger altid
tissekone. Det har jeg lært af min mor. De andre ord
og historier har jeg fundet på internettet. Jeg tænkte
på hvad manden kunne se: En tynd pige på 12 år, helt
flad, men med små hårde brystvorter der brændte af
liderlighed, i små trusser med et reb stramt op
mellem de spredte ben, og bundet til sengen. Hun
vred sig for at komme fri til stor fornøjelse for manden
som torterede hende for sjov, så hun blev endnu mere
liderlig.
Jeg følte som om hele min krop var min kusse. At
jeg ville eksploderer hvis bare nogen kradsede mig på
kinden. Men det var der ingen der gjorde. Jeg hørte
hans latter ganske tydeligt. Den var dyb og mandig
ligesom fars.
"SIG DET!"
"Jeg … er … en uartig, liderlig, … sexet … lille
kusse! PLEASE lad mig blive færdig!"
Jeg åbnede hænderne. Som sædvanlig kunne de
ikke bare glide fri af slipstikkene af sig selv.
"Please, slip mig fri, lad mig komme, jeg er en tøs,
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jeg er en liderlig kusse!"
Min højre hånd fandt slipstikket frie ende og trak.
Jeg rakte ned efter rebet mellem benene. Det var for
stramt, Jeg kunne ikke få det væk fra min klit!
”Åh Gud, nej, please, jeg er en tøs, jeg er liderlig,
jeg er en kusse, kusse, kusse!"
Jeg skreg de uartige ord mens jeg fumlede med
rebet, fik den venstre hånd fri og angreb rebet med
begge hænder. Så eksploderede jeg til en million
stjerner som jeg allerede har forklaret, idet jeg
endelig fandt min klit. Det blev ved og ved.
Mors bil i indkørslen. Jeg kom på benene og fik alle
tingene gemt af vejen med dirrende hænder. Da mor
råbte op til mig; "hej, Mariann, jeg er hjemme," råbte
jeg bare tilbage; "hej mor, velkommen hjem."
Mere skete der ikke. Den perverse mand med
skægget og de mørke øjne var forsvundet, men jeg
vidste at han var lige i nærheden. Han ville helt
sikkert snart vende tilbage og tortere mig nådeløst.
Hvornår? Måske allerede i aften.
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