Hundeelsker
Da jeg var dreng, havde vi en dejlig hund i
familien som voldtog mig!

Hej.
Mit navn er Hans, og det jeg vil fortælle om, skete da
jeg var mellem tolv og fjorten år gammel. Dengang
opdagede jeg at det var dejligt at have sex med en
hund!
Vores hund hed Skipper og var en stor mastif, en
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hanhund. Det begyndte, mens Skipper var en lille
hvalp. Han stak altid næsen ind mellem benene på os
alle sammen. Mine forældre skubbede ham væk,
derfor skubbede jeg også Skipper væk når der var
andre til stede, men når vi var sammen på mit værelse
lod jeg Skipper gøre, som han havde lyst til. Han blev
altid ivrig og hoppede op ad mig til vi faldt om og
tumlede rundt på gulvet. Jeg opdagede at hans pik
kom frem, når vi tumlede, og at han gjorde frække
bevægelser. I begyndelsen blev jeg lidt forskrækket,
men jeg fandt snart ud af at vi begge var lige
interesserede i at lege på den måde. Skipper hoppede
tit op ad mig i stuen som en opfordring til at vi skulle
lege, men jeg holdt ham på afstand. Efterhånden fandt
Skipper ud af kun at opfordre til sjov, når vi var alene.
Skipper havde sin kurv på mit værelse, og han
måtte ikke komme op i sengen for min mor, men jeg
lagde et ekstra tæppe over dynen så der ikke kom for
mange hundehår i sengetøjet. Det var frækt at mærke
Skippers poter gennem mit tynde nattøj, og fra jeg var
tolv år, fik jeg stiv pik af det.
Skipper sprang altid på mig så snart vi var alene.
Hans poter kradsede mig (lækkert), og han slikkede
mig med sin ru tunge. Han kunne godt blive lidt
voldsom. Det var som om han ikke tog hensyn til mig,
men bare gjorde det han havde mest lyst til. På et
tidspunkt læste jeg at hunde nogen gange blev oplært
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til at voldtage fanger i fængsler. Det syntes jeg, lød
ret vildt, og tænkte på hvordan det ville være at blive
voldtaget af Skipper. Jeg prøvede også at ligge helt
stille for at se hvad Skipper ville finde på, men det
kunne jeg ikke ret længe ad gangen, for Skipper blev
meget ivrig, og hans poter var hårde når han trådte
på mig. Desuden slikkede han mig allevegne så jeg
hvinede og samlede benene.
Men så fik jeg nogle ideer. Jeg gik nemlig til spejder
og vidste en del om at binde knuder. Derfor ville jeg
prøve at binde mig selv og lege at Skipper voldtog
mig.
Det tog et stykke tid at finde den rigtige metode.
Den første gang bandt jeg bare mine håndled til
toppen af sengen med slipstik. Med det samme
hoppede Skipper op i sengen og slikkede mig i
ansigtet. Først vidste han ikke helt hvad han ville,
men så slikkede han mig på maven og på lårene
selvom jeg havde pyjamas på. Jeg sprællede med
benene for at holde ham væk. Jeg kunne ikke bruge
hænderne, og skipper pressede snuden ind mellem
mine lår indtil jeg spredte benene og lod ham hoppe
ind mellem mine ben. Han havde stiv pik og så vældig
glad ud (jeg vidste altid når Skipper var glad). Han så
også farlig ud med åbent gab og daskende tunge. Han
stod med forpoterne på mit bryst og slikkede mig i
ansigtet så jeg næsten ikke kunne få luft, og jeg
3

kunne tydeligt mærke, han 'bollede' mig på maven
med sin pik. Jeg lagde benene op om ryggen på ham
og holdt ham fast. På den måde kunne jeg styre ham
lidt så han ikke blev alt for voldsom. Jeg mærkede,
han sprøjtede mig på maven. Han havde voldtaget
mig! Og jeg havde helt glemt at bruge slipstikkene!
Sådan var første gang, men jeg var lige så vild som
Skipper for at gøre det igen. Næste gang tog jeg al
tøjet af. Skipper dansede og hoppede op ad mig, det
var tydeligt at han vidste, hvad der skulle foregå. Jeg
kunne ikke engang komme til at binde mig selv fordi
han var så ivrig. Derfor bandt jeg først Skipper med et
slipstik i halsbåndet henne ved døren og en lang snor
hen til sengen som jeg kunne trække i. Derpå satte
jeg mig på sengen og bandt mine ankler til de
nederste sengestolper. Inden jeg stak hænderne i
slipstikkene, tog jeg et tørklæde for øjnene og
forestillede mig jeg var en fange, som skulle
voldtages. De løse ender fra slipstikkene lå lige ved
mine hænder, men det ville tage noget tid at få dem
gjort løs. På den måde var jeg virkelig bundet et
stykke tid uden at kunne gøre modstand.
Jeg trak i snoren til jeg mærkede Skipper slap fri.
Jeg var vildt bange! Skipper væltede over mig, hans
poter kradsede, han slikkede mig overalt, først i
ansigtet, men straks efter slikkede han mine kønsdele.
Det var som om han vidste alt om, hvordan man
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voldtager. Denne gang kunne jeg ikke samle benene.
Hans tunge var voldsom, og jeg mærkede også hans
tænder. Jeg vred mig og trak i snorene, men Skipper
trådte på mig og stødte sin pik mod min pik og min
mave. Han skubbede og gned. Jeg kæmpede med
snorene, og nu følte jeg virkelig hvordan det var at
blive voldtaget af en hund. Jeg elskede det! Skipper
blev ved indtil jeg fik hænderne fri, så jeg kunne slå
armene om ham.
Selvom det måske var farligt, ville jeg alligevel
prøve igen. Jeg havde læst om 'hundestilling', og
næste gang Skipper og mig var alene hjemme, gjorde
jeg klar til at blive voldtaget i hundestilling. Denne
gang lagde jeg en trækasse på sengen. Den passede i
højden, så jeg kunne lægge mig på knæ og bøje mig
frem over kassen. Da Skipper kom fri, for han lige hen
bag ved mig og pressede snuden mod mine nosser! Så
slikkede han mig. Han gjorde det hårdt, men det
vidste han ikke. Skipper gjorde bare sådan som en
hanhund er født til at gøre. Han slikkede mit
numsehul. Så sprang han op på mig. Jeg mærkede
straks hans pik, som han styrede direkte mod mit
numsehul!
Skipper fik pikken lidt ind i mig, mens hans poter
kradsede mig på ryggen og ned ad ribbenene. Men
det bedste var at Skipper pludselig bed mig nakken!
Ikke ret hårdt, men jeg havde set på film hvordan
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løver boller. Så bider hanløven hunløven i nakken.
Skipper bed mig nakken, og jeg strakte endda halsen
så han bedre kunne få fat. Han tog et ordentlig tag om
min hals! Jeg var lykkelig. Skipper var min bedste
ven! Bagefter onanerede jeg, mens Skipper lå
sammen med mig på sengen.
I flere år havde jeg sex med Skipper på mange
forskellige måder indtil han blev gammel. Mine
forældre opdagede det aldrig, og Skipper sladrede
ikke! Der er mange fordele ved at have en hund som
ven. Nu, hvor jeg er voksen, kan jeg stadig godt lide
at have sex med en hund. Man siger det er perverst,
men jeg er ligeglad. Alle de hunde jeg har haft sex
med, har kunnet lide det, og en hund kan ikke være
pervers. Det er også noget sludder at hundene tager
skade af det.
Med Venlig Pote
Hans Hundeelsker
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