Klinikken
Carl Lewitt har meldt sig til en klinik som frivillig
sæddonor. Det kommer han til at fortryde da det
viser sig, at hans kønne steddatter arbejder
samme sted.

Kapitel 1
Carl Lewitt lå på et smalt laboratoriebord i et rum
med hvide vægge, flisebelagt gulv og rustfri
stålskabe. Lyset, som lige nu var dæmpet, kom fra en
stor operationslampe over bordet. Der var ingen
vinduer. På en høj, forkromet laboratoriestol ved siden
af Carl sad doktor Chrisp med benene over kors og en
skriveblok på skødet. Hun tillod sig et lille smil mens
hun betragtede Carl.
"Kan De beskrive hvordan De har det lige nu?"
spurgte hun.
"Doktor Chrisp, jeg er vanvittigt ophidset, er vi
snart færdige?"
"Heldigvis ikke hr. Lewitt."
"Doktor, vær venlig! Jeg bliver skør af det her."
"Slet ikke," sagde doktor Chrisp med en let
pludrende klang i stemmen. "Det er helt normalt med
erektion på dette tidspunkt. Deres parringsinstinkter
fungerer fint."
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Det vidste Carl Lewitt godt. Han var nemlig frivillig
sæddonor og havde som ved tidligere lejligheder taget
fri fredag formiddag for at stå i videnskabens tjeneste,
men i dag lod det til at skulle vare betydeligt længere.
"Åh gud, doktor, før i tiden blev jeg bare sat ind i et
lille rum med en stabel pornohæfter og klarede selv
resten, hvad foregår der?"
"Det er vores nye kvalitetssikringsprogram."
"Men jeg er allerede ved at komme."
"Bare rolig, det sker ikke, og jo længere tid De er
seksuelt ophidset, og jo mere ophidset De er uden at
ejakulere, jo bedre sædkvalitet."
Carl forstod. Efter en måneds afholdenhed føltes
hans testikler som en kriblende myretue, og den
grønne hospitalsskjorte som lige nu var hans eneste
påklædning, stod op som et telt over hans erigerede
pik.
Doktor åbnede topskuffen i et stålkabinet. "Og nu
er det tid at øge Deres ophidselsesniveau."
Hun fremtog et par injektionssprøjter og to små
brune flasker. Carls øjne bulnede ud mens han så,
hvorledes hun stak nålene i flaskerne og fyldte
sprøjterne.
"Hvad er det?" spurgte han med tynd stemme.
"Det ene er et nervemiddel som forhindrer
ejakulation. Det andet er en kraftig Viagra. Virkningen
bygger op over de næste timer."
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"Timer! De sagde ikke noget om timer."
Carl stred imod remmene der holdt ham fast til
bordet, og hvis funktion først nu rigtigt gik op for
ham.
"Det vil nok vare længere end det," svarede doktor
Chrisp. "Jeg forventer at vi får en interessant dag
sammen."
"Dag! Hvad mener De?" Carls pik vrikkede
hjælpeløst under skjortens tynde stof.
"Det stod i Deres samtykkeerklæring," svarede
doktor Chrisp og lagde hovedet på skrå. "Forskningen
har virkelig brug for kvalitetssperm fra mænd som
Dem. Men De skal ikke være nervøs. De vil blot blive
ekstra seksuelt ophidset."
Et lille prik i armen fulgte doktorens ord – og et
mere.
"Jeg kan nu godt have medfølelse med jer flinke
fyre der stiller sig til rådighed for forskningen.
Stakkels liderlige mandfolk."
"Jeg har skiftet mening, jeg vil ikke være med
mere."
"Det går ikke hr. Lewitt, vi er nødt til beholde Dem
så længe indsprøjtningerne virker, ellers kan det være
farligt."
Sveddråber brød frem på Carls pande, han syntes
laboratoriet antog en varm glød. Doktor Chrisp blev
pludselig vanvittig tiltrækkende, og Carl fandt sig selv
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i gang med at række ud efter hende. Helt umuligt
naturligvis. Det eneste Carl kunne bevæge, var
pikken.
"Hvor længe?" hviskede han.
Doktor Chrisp bøjede sig frem. Hendes ånde var
hed mod Carls øregang.
"Længe," hviskede hun. "Spermen skal modne nu."
Doktor Chrisp rejste sig og gik mod døren. Carl
syntes hendes læber kurvede op til et liderligt smil.
"Der kommer en masturbationsassistent om lidt."
"Hjælp! De kan ikke efterlade mig på den måde,"
hylede Carl.
"Hun kommer om lidt, nyd oplevelsen," lo doktor
Chrisp. "Lad nu være med at ejakulere imens, OK?"
Hun sendte Carl et fingerkys og efterlod ham alene
med sin grasserende liderlighed.

Kapitel 2
Carl ventede i en uendelighed, sådan oplevede han
det, mens hans pik pulserede vredt. Under virkningen
af det kraftige Viagra syntes svage luftstrømme at
kilde ham som hundrede små fjer eller som tusind
insekter der kravlede rundt under hospitalsskjorten.
Han var forvandlet til en liderbasse og spekulerede
på, hvad en masturbationsassistent var for noget.
Omsider lød der et forsigtigt bank på døren. En
fiks, lille sygeplejerske trådte ind.
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"Godmorgen, mit navn er Jennifer Parker, jeg er
masturbationsassistent, det er mig som skal bringe
Dem i stemning de næste par timer. Hvis der er noget,
jeg kan gøre så De ligger bedre, inden vi begynder, vil
jeg gerne … – … Hej Carl! … De fortalte mig ikke at
det var dig! Jeg vidste ikke du deltog i dette program.
Har du fortalt mor det? Tænk at mors kæreste
donerer sæd til videnskaben. Jeg kunne have lavet et
specielt arrangement for dig hvis jeg havde vidst, du
kom. Eller kommer!" Jennifer lo.
"Jeg har udført laboratoriearbejde her i sædbanken
det sidste årstid."
Det vidste Carl ikke. I så fald havde han ganske
afgjort valgt en anden klinik eller slet ingen, men i
hver fald ikke det sted hvor hans kønne unge
steddatter arbejdede. Jennifers øjne fulgte silhuetten
af Carls skjorte.
"Jeg kan se doktor Chrisp har lavet det indledende
arbejde," fnisede hun.
"Jennifer, jeg er frygtelig flov over det her, det er
meget ydmygende, måske kunne du finde en anden
assistent eller slippe mig fri, jeg mener …"
"Absolut ikke!"
Jennifers øjne strålede. ”Det skal netop være
ydmygende. Har doktor Chrisp ikke fortalt dig det? Vi
er begyndt at bruge sextortur her på klinikken.”
"Sextortur? Hvad helvede taler du om?" gispede
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Carl.
"Fortalte doktor Chrisp dig heller ikke det?"
Jennifer lød overrasket. "Når ejakulationen forsinkes,
samtidig med at manden holdes maksimalt seksuelt
ophidset gennem længere tid ved hjælp af sextortur,
stimuleres produktionen af levedygtige sædceller. Det
er sådan vi arbejder nu."
Carl Lewitt opgav at forstå, og selv uden drugs i
blodet var hans steddatter blændende smuk. Hun var
resultatet af en hurtig affære mellem Aurora, hans
nuværende kæreste, og en ukendt asiat på en
fremmed strand for seksten år siden. Jennifers
mystiske asiatiske øjne og jeg-kommer-og-tager-dig
smil fik Carls nosser til krible som et bæger fuldt af
sodavand. Under indflydelse af drugget var hans
eneste tanke at holde Jennifer fast mod gulvet og
gennembolle hende.
"Hvis du vidste hvor meget jeg har drømt om at
have dig på denne måde," pludrede Jennifer med
nuttet pigestemme. Hun spandt som en lille kat og
kom nærmere. Hendes duft fik Carls hoved til at
spinde med.
"Ingen andre end mig skal tage sig af din sperm."
Hun åbnede hans hospitalsskjorte.
"Jeg skal få dig tændt så meget at du leverer årets
største portion sperm første gang du ejakulerer,
måske også anden gang!" kurrede hun videre mens
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hun nappede Carls brystvorter.
"Jeg skal drille helvede op på jorden til dig. Dine
kugler bliver som modne blommer før jeg lader dig
sprøjte. Måske vil jeg slet ikke lade dig sprøjte. Du
kan ikke forestille dig, hvor god din steddatter er til
sextortur – rent professionelt naturligvis."
Jennifer kurrede videre, "mor vil grine når jeg
fortæller hende om dit besøg her."
"Jennifer, hjælp mig fri!" bad Carl. "Det er en
misforståelse. Du må ikke sige noget til Aurora"
Han tænkte på Auroras reaktion hvis hun fik at
vide, at han var blevet masturberet af hendes datter,
professionelt eller ej. Han så op på Jennifer og
ønskede at kysse hendes liderlige læber.
"Vi skal ikke gøre det Jennifer, OK? Slip mig fri."
"Under ingen omstændigheder Carl, jeg har
masturberet et halvt dusin pikke i denne uge og jeg
har ikke tænkt mig lade din slippe, bare fordi vi er i
familie med hinanden."
Hun satte hænderne i siden på sin laboratoriekittel.
"Iøvrigt har du ikke noget rigtigt valg. Du vil blive
tvangsmasturberet med spermbankens nyeste
teknikker, og tro mig, det bliver en fornøjelse at lege
med mors kæreste. Jeg vil masturbere dig så alle
helvedes små djævle klapper i hænderne af
benovelse.”
Der lød en snurrende lyd idet laboratoriebordets
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nederste halvdel skiltes i to som drejede ud til siden
til Yform og spredte Carls ben maximalt.
"Smart ikke? Fuld kontrol og fri adgang. Nu skal
jeg først se hvad det er for en pik, mor kan lide at lege
med."
"Jennifer, jeg..."
Men hospitalsskjorten var væk, og Carl fremviste
alt hvad han havde, hvilket var en hel del. Carl havde
altid været stolt af sin mandlige udrustning, men lige
nu ønskede han at den ikke var så fremtrædende.
"Pæne sager Carl, jeg kan godt forstå at mor kan
lide dig."
Jennifer tog en injektionssprøjte fra skuffen.
"Jeg giver dig lige en dosis af det her."
"Vent, Jennifer!" Carls stemme lød ægte bange da
han så Jennifer fylde sprøjten fra samme brune flaske
som Doktor Chrisp havde brugt. "Doktor Chrisp har
allerede givet mig en sprøjte!"
”Søde Carl, det nummer prøver alle fyrene at lave
med mig, og det virker aldrig!"
Jennifer drejede nålen foran Carls øjne.
"Hvor kan du tænke dig et lille prik, daddybaby? I
skulderen? Det er ikke så slemt. Hoften eller en
endeballe er også fint. Eller hvad med pikken?"
Carls stive pik strittede lige op, hård og tyk med
fremstående årer. Jennifer kom nærmere med den
glimtende nål.
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"Hvad tænker du daddy. Vil du have den i pikken?"
"Neeej, Jenny, vær sød!"
I stedet satte Jennifer nålen mod en af Carls
spændte testikler.
"Så kuglerne. Du vil helst have den i kuglerne! Så
går det lige ind, hvor det skal være."
"Neej!"
Jennifer pressede nålen mod en af Carls testikler og
prikkede gennem huden. En enkelt dråbe undslap
nålespidsen. Det medførte et øjeblikkeligt lyn af lyst
fra underlivet og op til Carls hjerne.
"Neej! Oh, ikke i kuglerne!"
Carl stred i remmene ude af stand til andet.
"Det var bare for sjov Carl, du får den i hoften."

Kapitel 3
Suset fra den anden injektion ramte Carl som en
flammekaster. Ilden spurtede langs hans rygrad og
eksploderede som klyngebomber af liderlighed i hans
hjerne.
"Jenny, jeg kan ikke holde det ud."
"Det siger I allesammen, men det passer ikke."
Jennifer fremtog en væmmeligt udseende lille pisk
og svirpede Carl en enkelt gang på inderlåret.
"Ooooh! Jenny, ikke mer."
"Du må godt vride dig Carl, det gør mig liderlig."
Hun svirpede Carl med pisken.
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"Noooh!" hylede han og sprællede latterligt. "Ikke
mer."
Jennifer holdt inde.
"Du har stiv pik Carl, du kan jo lide det. Skal jeg
fortælle mor hvad du godt kan lide?"
"Neej, Jenny, please, nej."
"Skal vi sige ti slag, og så holder vi mor uden for
dette her?"
"Ja … Jenny … jeg … "
"Tal tydeligere Carl."
"Ti slag."
"Udmærket, Carl."
Jennifer løftede pisken og placerede ti hårde slag
højt oppe på Carls vidtspredte inderlår faretruende
nær ved hans nosser. Så lagde hun pisken fra sig, men
inden for synsvidde. Med smidige fingre kærtegnede
hun de små hår i Carls nakke, og hendes læber
trykkede sig mod hans øre. Stemmen blev igen
drillende og kurrende.
"Undskyld daddy," hviskede hun. "Men jeg bliver så
utroligt liderlig af at piske en mand."

Kapitel 4
Hurtig som en missekat hoppede Jennifer væk fra
bordet. Et par hurtige ryk i sløjferne som holdt hendes
laboratoriekittel på plads, fik kitlen til at dale mod
gulvet. Hun tog simpelthen tøjet af. Under virkningen
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af serummet var Carls øjne på vej mod overstørrelse
ved synet af Jennifers næsten nøgne syttenårige krop.
Nu var hun kun iført sorte trusser og BH. Carls pik
spjættede i den tomme luft mens Jennifer bøjede og
strakte sig foran ham.
"Pæne piger bruger hvidt, men jeg er ikke nogen
pæn pige," sagde hun og sparkede laboratoriekitlen til
side. Carl stirrede hjælpeløst på Jennifers fantastiske
skikkelse.
"Slemme piger bruger sort," smilede hun og
fjernede BHen. Hendes bryster var faste og åh så
lillepigefrække. Brystvorterne strittede som om de
sad på små fjedre.
"Jeg er kun lidt slem," fortsatte hun idet hun satte
fingrene i de sorte trusser og trak dem ned.
Hendes trekant var mørk og perfekt. Hun nærmede
sig Carl, og lige så hurtigt som før sad hun pludselig
overskrævs på Carls mave med et knæ på hver side og
hænderne tæt ved hans ansigt.
"Kan du lide små bryster, Carl?"
Carl lignede en rød ballon i ansigtet. Jennifer
bøjede sig frem så hendes brystvorter strejfede hans
læber.
"Kan du også lide små piger?"
"Jenny, jeg … nej, du må ikke … "
Jennifers brystvorter kærtegnede Carls kinder
indtil de gled ned og trykkede sig fjerlet mod hans
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bryst. Hun flyttede sig på Carls mave til hendes
numse stødte mod hans pik. Så løftede hun numsen og
gled hen over pikhovedet til det rørte hendes kusse.
Hun standsede, trykkede sig lidt ned og tog
pikhovedet ind mellem det yderste af skamlæberne.
Hendes kusse var meget stram. Hun kyssede og
kærtegnede Carl, elskede med ham på
laboratoriebordet, men han fik aldrig pikken rigtig
indenfor. Hendes fingre gjorde dejlige ting ved ham
mens hun pressede sin krop imod hans, og hendes
skamlæber klemte hans pikhovede. Hun talte tæt ved
hans øre, stemmen var sagte pludrende.
"Har du lyst til at bolle mig daddy? Har du lyst til at
bolle din steddatter?"
"Ååh, Jenny … lad mig … " Carl svajede af al kraft
opad med underlivet for at nå hende, men Jennifer
hævede sig tilsvarende.
"Fy, daddy, nu er du uartig. Svar mig, har du lyst til
at bolle mig?"
"Ja, ja!"
"Det kommer du ikke til. Har du nogen sinde før
haft lyst til at bolle mig?"
"Nnnej, jeg … "
"Du lyver daddy, jeg kan huske da jeg var tolv år, og
du hele tiden ville have mig til at sidde på dit skød."
"Nej … ja?"
"Du krammede mig og kaldte mig en uartig lille
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pige. Du havde også erektion?"
"Jen … , jeg havde ikke … "
"Jeg kunne mærke din begejstring gennem tøjet.
Jeg var vild med dig! Jeg ønskede du ville gøre det
samme med mig, som du gjorde med mor. Jeg er
stadig lidt vild med dig, men jeg er også vred fordi du
ikke kunne tage dig sammen og bolle mig, selvom du
havde lyst. Hvis du havde spurgt, havde du fået lov."
"Jenny, jeg elskede dig. Jeg tænkte ikke på at … "
Jennifer hoppede ned på gulvet. Hun fandt sin
laboratoriekittel og tog den på igen. Hun var pludselig
forandret og lige så kold som doktor Chrisp. Hun greb
pisken.
"Nu lyver du igen daddy."
"Nej, Jenny, ikke pisken, jeg kan ikke holde det ud."
"Det bliver du nødt til daddy. Lad os sige sige ti slag
på pikken for at lyve."
Hun holdt Carls pikhovede med to fingre, så pikken
lå op ad hans mave. Carl hylede da det første slag
ramte undersiden af pikken.
"Ikke mer, ikke mer."
"Desværre daddy." Jennifer placerede alle ti slag på
Carls pik. Carl skreg for hvert slag.
"Ikke mer … "
”Men daddy, du kan jo lide det, din pik bliver ved
med at være stiv. Husker du bedre nu? Havde du lyst
til at bolle mig dengang?"
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”Ja, jeg elskede dig, jeg var vild med dig, jeg ville
bolle dig."
"Man må ikke bolle små piger. Du var meget slem
daddy. Hvordan har dine nosser det? Ifølge doktor
Chrisps program skal nosserne piskes."
"Neeej!"
"Jo."
Naturligvis blev det som Jennifer sagde, og snart
var Carls nosser som gloende supernovaer, men
pikken var stadig stiv.

Kapitel 5
Jennifer satte sig på den høje laboratoriestol ved siden
af Carl.
"Nu skal du høre noget frækt daddy. Noget som er
meget hemmeligt. Somme tider får vi mænd fra
fængslet her til sædbanken. Det er helt uofficielt,
næsten ingen ved de er her. Vi binder dem til bordet
her ligesom dig. Så giver vi dem dobbelt dosis serum.
De bliver så liderlige at de ikke ved hvilken planet, de
er på, det eneste de kan tænke på, er at ejakulere, og
det kan de ikke. Alle pigerne kommer herind og
masturberer dem. Vi bruger dem til undervisning. Det
står på i flere dage. Serummetholder dem lysvågne
hele tiden. Vi masturberer dem i dagevis, og
serummet holder dem liderlige selv om de ikke kan
sprøjte. De bliver vanvittige. Nogen gange tigger de
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om at få pikken skåret af så de kan slippe for
liderligheden. Vi pisker deres nosser. Jeg kan få en
mand til ejakulerer ved at piske hans nosser. Skal jeg
gøre det med dig, daddy? Jeg kan piske dine nosser så
du producerer præmiesæd! Når vi har haft sådan en
fyr under behandling, er jeg så liderlig at jeg må bolle
eller falde død om eller voldtage en vores rigtige
kunder. Sådan en som dig."
Jennifers stemme var varm og ivrig.
"Pikken, daddy, jeg vil have din pik," fortsatte hun.
Carl troede at Jennifer tilbød ham en mulighed.
"Slip mig fri, så skal du få pik," gispede han.
"Ikke på den måde daddy, jeg vil have din pik, men
ikke dig."
"Hvad mener du?"
"I sidste uge var jeg med til at skære pikken af en
liderlig fyr."
"Neeeej, Jenny, please … "

Kapitel 6
Jennifer sad et stykke tid uden at sige noget. Så lyste
hun op i et grin. Fra skuffen tog hun en rulle tape.
"Jeg har faktisk en bedre ide."
Carl kunne intet stille op for at undgå tapen selvom
han drejede hovedet fra side til side. Et øjeblik efter
var han effektivt afskåret fra at sige andet end,
"Hhmmrrff … "
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"Du skal ud på en lang rejse, Carl. Mor kommer til
at savne dig, men hun skal nok klare det. Ingen ved
hvor du er rejst hen. Doktor Chrisp har et hemmeligt
forskningsprogram hvor hun studerer kønsdrift hos
mænd, som tænder på små piger. Sådan nogen som
dig. Jeg vil tale med doktor Chrisp om dine
tilbøjeligheder. Hendes eksperimenter er desværre ret
destruktive, men jeg tror ikke hun skærer pikken af
dig med det samme. Der går mindst en uge før hun
kommer så langt … "
Jennifer checkede remmene der holdt Carl inden
hun gik mod døren.
"Farvel Carl, jeg skal nok hilse mor."
"HHHmmmmrrrff . . ." sagde Carl, men døren var
allerede lukket.
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