Jennifer
Jennifer er kun seks år, men ved hvorledes hun
skal hjælpe sin far ud af en økonomisk knibe. Hun
har nemlig noget at sælge.
Første gang jeg mødte Jenny, var hun tre år gammel.
Det foregik ved en frokost i det grønne. Det var sommer, og invitationen havde lydt på udendørs frokost
med servering fra godsets eget køkken. Jennys mor,
grevinden, viste hende frem for os andre gæster. Hun
lod hende løbe omkring mellem dugene og madkurvene og grupperne af mennesker under parkens skyggefulde træer.
Jeg blev straks interesseret i Jenny og hun i mig.
Noget drog os mod hinanden. De øvrige gæster mistede snart interessen for hende og hun for dem, men
hun kom hele tiden nysgerrigt tilbage til mig.
Senere gik selskabet indenfor hvor vi spredtes i
godsets mange rum. Jenny trak af sted med mig op til
sit værelse for at vise mig sine dukker. Vi sad på gulvet, og jeg havde hånden under hendes kjole mens vi
snakkede om dukker. Lidt efter kyssede jeg hende.
Hun blev overrasket, men kunne lide mine tilnærmelser.
De følgende år blev jeg en nær ven af huset og en
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velkommen gæst. Jeg blev ven med både grevinden og
hendes mand Ronaldo, idet Ronaldo og jeg indledte et
samarbejde, som involverede stadig større økonomiske transaktioner. Utallige gange overnattede jeg på
godset i disse år og fik et nært forhold til hele familien, ikke mindst til Jenny. Hun var den første til at
modtage mig når jeg kom, sætte sig på mit skød og
spørge til hvornår jeg kom igen. Jeg tror hun var en
smule forsømt af sine forældre og overladt til tjenestefolk. Fra hun var tre til hun var seks blev vores forhold stadig mere intimt, men på forunderlig vis holdt
hun tæt med hvad vi lavede sammen.

At sidde på skødet var i lang tid vores foretrukne
leg. Når hun sad på mit skød, pustede jeg hende i
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ørene og nappede hende i øreflipperne. Snart vovede
jeg at løfte blusen op og lægge hænderne på hendes
bryst. Senere fandt jeg på at holde hendes arme med
den ene hånd og 'gå tur' med den anden hånd. Hun
elskede det! Jeg kunne 'spadsere' med to fingre overalt på hendes bryst og mave, og endda kilde hende på
kussen gennem trusserne.
Når jeg var sammen med Ronaldo og hans kone,
hændte det ofte at Jenny hoppede op på skødet af
mig, men hun kom aldrig med selv de mindste hentydninger til vores hemmelige lege. Tilsyneladende
gik alt ordentligt til, og ingen troede andet om os.
Da Jenny var seks år, indtraf en alvorlig, men ikke helt
uventet, forværring i Ronaldos økonomiske situation.
Vi havde ingen hemmeligheder for hinanden på det
punkt, og der var intet uærligt spil, men Ronaldo var
selv en spiller. Foruden hasard som kostede ham formuer, foretog han jævnligt risikable økonomiske dispositioner. Det vidste vi begge, og på det tidspunkt
havde han bragt hele sin formue og endda selve familiegodset i fare. Vi diskuterede det, og vi vidste jeg
kunne redde hans situation, såfremt jeg turde og ville.
Alligevel bad han ikke om det. I denne periode sad
Jenny ofte på mit skød om aftenen når vi diskuterede,
indtil Ronaldo sendte hende i seng. Sådan en aften
trak Ronaldo og mig os som så ofte før sent tilbage til
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vores værelser. Jeg snuppede en hurtig cognac og gik
i seng. Da jeg halvsov, hørte jeg døren knirke. Jeg
tændte natlampen. Der stod Jenny. Hun havde allerede lukket døren bag sig og var på vej hen mod mig.
”Er det dig Jenny? Hvad vil du? Du skal ligge i din
seng."
Hun kiggede alvorligt på mig.
"Ved far at du er her?" spurgte jeg.
Hun rystede på hovedet.
"Du må godt kilde mig."
"Hvad mener du?"
"Du må godt kilde mig over det hele hvis du hjælper far."
"Hvad skal jeg hjælpe din far med?"
"Med pengene. Jeg hørte hvad I talte om. Så må du
godt kilde mig."
Jeg fik en tanke. "Har din far sendt dig herind?"
Hun rystede på hovedet. Jeg troede på hende, det
ville ikke ligne Ronaldo at lave den slags, hverken at
sætte fælder for mig eller bruge Jenny som lokkemad.
Hun havde tilsyneladende ændret sig, eller også havde hun trods sin unge alder allerede flere masker at
vise frem. Hun var kommet med et tilbud. Det var ikke
afpresning, men på den anden side kunne hun måske
finde på at sladre, hun var åbenbart mere bevidst om
hvad det var, vi lavede sammen, og hvad der i øvrigt
skete i huset, end jeg havde regnet med, så det var vel
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et tilbud, som jeg ikke kunne afslå. Det gjorde jeg
heller ikke.
"Jeg skal nok hjælpe Ronaldo," sagde jeg.

Uden videre kravlede hun op i sengen til mig. Det
gjorde mig voldsomt liderlig. Især at hun tilsyneladende var så villig. Men villig til hvad? Hun var i natkjole og trusser og lå helt stille. Jeg kunne åbenbart
gøre med hende hvad jeg ville uden at lægge skjul på
det. Jeg trak natkjolen op over hendes hoved. Dernæst kyssede jeg hende på munden, skilte hendes
læber med tungen og trængte ind. Hun accepterede
det. Det var godt at tage hendes lille mund i besiddelse på den måde.
Jeg lagde en hånd på hendes mave.
5

"Hvad gør du?" spurgte hun. Hun lød ikke bange,
men nysgerrig.
"Det her," sagde jeg og greb om hendes venusbjerg
gennem trussestoffet.
"Det kilder!" fnisede hun og klemte benene
sammen.
”Løft benene," sagde jeg.
Hun adlød straks. Jeg tog fat om hendes kusse igen,
og denne gang lod hun mig gøre det. Nu befølte jeg
hende ordentligt, kærtegnede skamlæberne gennem
stoffet og lod en finger glide i sprækken. Jeg fandt
hendes lille kærlighedsknap. Hun gav et gisp, men
uden at tage benene ned. Ganske forsigtigt masturberede jeg hende. Jeg tror hun fik orgasme, men er
ikke helt sikker. Jeg manøvrerede rundt så jeg kunne
trykke min pik mod hendes sprække. Pludselig lo hun
og sagde: "Du er sød!"
Jeg var fuldstændig i hendes magt. Nogle få bevægelser, så sprøjtede jeg op mellem hendes ben.
"Hvad er det? Spurgte hun.
”Ikke noget," sagde jeg. Jeg fik hende til at ligge
almindeligt, tørrede hendes mave og gav hende natkjolen på.
"Det var sjovt," sagde hun, "du må godt kilde mig
igen."
"En anden dag," svarede jeg.
Jennifer hoppede ud af sengen.
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"Husk det med far."
"Det skal jeg nok, løb ind til dig selv."
Hun smuttede lydløst ud ad døren.
Næste dag skulle jeg tilbage til byen. Jenny gav mig
et knus ved døren og hviskede, "husk det nu."
Jeg huskede det faktisk. Jeg hjalp Ronaldo de kommende måneder. Det blev dyrt, men det var alle pengene værd, for Jenny besøgte mig hver eneste nat jeg
tilbragte på godset. Hun var glad for at blive kildet,
og inden ret længe lærte hun hvorledes hun kunne
kilde mig og på den måde indlede et nyt kapitel i
vores forhold.
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