Miss Shaw
Mike drømmer om Miss Shaw - en meget
usædvanlig drøm hvori han mister nødderne.
Mike lagde sig på maven på sengen, trak skolebøgerne til sig og åbnede biologibogen. Efter et par
minutters ukoncentreret læsning begyndte hans
tanker at vandre. Naturligvis i samme retning som de
plejede, nemlig i retning af miss Shaw, klassens
lærerinde i biologi: Høj, slank, med faste bryster og
intellektuelle briller; en flot 28årig kvinde med styr på
sig selv, sit fag og de studerende. Mike havde stor
respekt for miss Shaw. Desuden havde han en del
frække tanker om hende. Han fantaserede igen om
hvordan det ville være at … uvilkårligt bevægede
hans hænder sig nedad.
”Mike, … vil du være så venlig at vågne op …
Mike!”
Mike rettede sig forvirret. Hans hoved havde hvilet
på armene indtil miss Shaws stemme gennemtrængte
hans drømmeri som lyd fra en anden verden. Han så
sig overrasket omkring. Han troede han lå hjemme på
sin seng og læste lektier, men så i stedet miss Shaw
som rystede smilende på hovedet. Resten af klassen
lo. Han havde bogstaveligt talt sovet i timen!
”Hvad … jeg … uh … undskyld miss Shaw, jeg faldt
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vist i søvn.”
”Alt i orden, Mike, lad os gå videre. Hvor kom vi
fra?”
”Vi talte om hvordan man udførte man kastrationer.”
”Rigtigt, jeg lovede at vise jer de mest almindelige
fremgangsmåder ved kastration af unge mænd.”
Mike udstødte et hørligt gisp: ”hva'!?”
Det kunne ikke passe hvad miss Shaw sagde.
”Nå, du er vågen Mike, jeg skal bruge en frivillig,
og det kan passende være dig så vi ikke risikerer, at
du falder i søvn igen! Kom herop.”
Mike var lamslået, hvad talte de om? Et eller andet
var helt galt, men hvorfor så de andre på ham som om
alt var normalt? Mike rejste sig halvt.
”Ja, denne vej, Mike.”
”Nej, jeg vil ikke … Mike fumlede efter sin taske.
”Hvad siger I andre? Når man sover i timen, er det
vel ok til gengæld at yde lidt frivillig assistance?”
Mike tog retning mod døren.
”Snup ham,” sagde miss Shaw. Ivrige hænder greb
fat i Mike fra alle sider.
”Neej, jeg vil ikke … lad mig gååå!”
En pige lagde sin hånd over Mikes mund, mens
stærke arme løftede ham så han halvt gik på tåspidser
halvt blev båret op til katederet til miss Shaw, som
pludselig virkede enormt høj. I næste øjeblik lå Mike
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på miss Shaws skrivebord fastholdt af fjorten par
hænder. Miss Shaw talte dæmpet i hans øre: ”Rolig,
Mike, det er kun en demonstration.”
Mike følte sig ikke det mindste rolig. Slet ikke da
hånden over hans mund, da den lettede et sekund,
blev erstattet af et stykke tape. Heller ikke miss
Shaws næstfølgende ord beroligede ham.
”Lad os tage tøjet af vores frivillige fange.”
Mike følte sig ikke spor frivillig, mens fjorten par
hænder famlede ivrigt med hans sko, sokker, knapper,
lynlås og bukser. Han spjættede, men skoene kom af,
skjorten ligeledes, dernæst cowboybukserne og til
sidst undertøjet.
Mikes hænder blev bundet sammen med tape og
gjort fast over hans hoved. Fødderne var en yderligere
overraskelse. Miss Shaw bøjede, hjulpet af et par
drenge, Mikes knæ ud til siden og satte hans nøgne
fodsåler mod hinanden med hælene skubbet næsten
op til hans kønsdele, så hans knæ lå vidt spredte ned
mod skrivebordet. Det hele blev holdt på plads med
tape.
Nu var Mike sikker på at han drømte, men drømmen var forbandet virkelig. Pigernes fnis larmede om
kap med drengenes grin og det kildede enormt i hans
kønsdele der nu udgjorde scenens ubestridte centrum.
”Kunne man ikke vise det med et dyr i stedet for?”
spurgte en pige. Et øjeblik følte Mike sig lettet. Det
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hele måtte være en spøg klassen havde aftalt at lave
med ham, men miss Shaws svar var ikke nogen spøg.
”Det er ikke det samme Cynthia. Jeg viser en
kastration hvert år for afgangsklassen, vi prøvede
engang med en gedebuk, men det er slet ikke det
samme. Det kan ikke sammenlignes med synet af en
nøgen ung mand som får kuglerne skåret af. Tidligere
var kastration en folkefornøjelse. Man bliver liderlig
af det. Også Mike, selv om det er hans kugler som
skal skæres af. Det syn kan ikke erstattes af en ged.”
Bekræftende mumlen fulgte miss Shaws lange
belæring.
”En vigtig del af kastrationen bestod i først at
stimulere fangen seksuelt.
”Miss Shaw, kan vi prøve det samme med Mike?”
”Naturligvis, vi har hele eftermiddagen til det, Mike
deltager jo frivilligt. Skal vi fortsætte?”
Klassen summede af iver.
Pludselig havde Miss Shaw en slags grilltang i
hånden og et par tynde pinde samlet med elastikker.
Hun fjernede tapen fra Mikes mund.
”Miss Shaw, jeg vil ikke … ”
Længere kom han ikke inden Miss Shaw tvang hans
kæber fra hinanden. Med tangen trak hun hans tunge
frem, og i næste øjeblik sad elastikpindene om
tungen, så han ikke kunne trække den tilbage og ikke
lukke munden. Det gjorde ondt, men ydmygelsen var
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langt det værste og mest ophidsende.
”Bemærk fangens brystvorter. Ofte tænker man
kun på pigers bryster i forbindelse med seksuel tortur,
men som I kan se er Mikes brystvorter tydeligt
erigerede.”
Miss Shaw lagde en finger på Mikes venstre
brystvorte. Uvilkårligt skubbede han brystet opad. Det
var slet ikke det han havde tænkt sig.
”Se,” sagde Miss Shaw. ”Fangen er begyndt at
miste kontrol.
”Wauw!” jublede flere af pigerne. ”Må vi … ?”
Et eller andet spidst prikkede Mike på nosserne så
han gav et hop.
”Sexet, ikke sandt?”
”Må jeg prøve miss Shaw?”
Det var Kelly. Mike havde helt glemt Kelly, hans
kæreste. Hun gik ellers i parallelklassen, men af en
eller anden grund var hun her. Alting var forvirret i
dag, syntes Mike, men Kellys kønne ansigt der bøjede
sig over ham, og hendes stemme der hviskede i hans
øre, lød virkelig nok.
”Please, Mike, vær nu sød, lad være med at skabe
dig, så jeg bliver til grin i klassen. Vis at du elsker mig
ved at opgive dine nødder frivilligt. Jeg ved at du
hemmeligt ønsker det. Det har du selv fortalt mig.”
Mike kunne ikke huske noget i den retning. Han
gispede uforståeligt
5

”Hvad siger han Kelly?” spurgte Miss Shaw.
”Det er OK,” Miss Shaw, ”jeg kender Mike, han vil
gerne kastreres.”
”Hmmm!” gurglede Mike.
”Åh. Mike jeg er SÅ ked af at du skal have
nødderne skåret af. Men der er heldigvis flere af de
andre drenge som godt vil trøste mig,” sluttede Kelly.
”Udmærket,” sagde miss Shaw ”lad os komme i
gang.”
Nej, nej, det kunne ikke passe. Hvad havde miss
Shaw gang i? Hun havde jo hvisket at det hele kun var
en demonstration. Mikes pik vippede op som var den
drevet af en skjult fjeder.
Pigerne fniste: ”Han er sød!”
Drengenes grin var sjofle og kommentarerne meget
konkrete: ”Han skal ha' nødderne skåret af!”
Miss Shaw underviste videre: ”Almindelige slaver
fik normalt lov at beholde deres penis, men en køn fyr
som Mike kunne bruges som haremsslave eller
personlig slave for en prinsesse. Han ville derfor blive
skilt fra både sin penis og sine testikler. Jeg tror dog
at vi nøjes med at snuppe kuglerne på Mike.”
Mike mærkede hvorledes Miss Shaw faste slanke
fingre, – som han længe havde haft fantasier om, –
greb om hans nosser. Derpå fulgte den ultimative
tilføjelse: ”Ræk mig skalpellen.”
Det overbeviste Mike: Miss Shaw havde narret
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ham. Hun ville kastrere ham, mens hele klassen, alle
pigerne, hans kæreste Kelly, og alle drengene så det. I
morgen ville pigerne smile overbærende til ham, og
drengene ville le: ”Er der noget du mangler, Mike?
Skal vi trøste Kelly for dig?”
Han mærkede skalpellen trykke mod siden af sine
nosser. Af en eller anden grund gjorde det ikke ondt. I
stedet kildrede det vanvittigt. En kildren som bredte
sig fra nosserne til pikken. I næste sekund sprøjtede
han vildt ud mellem miss Shaws fingre.
”Halløjsa Mike, det var hurtigt, men nu ryger
klunkerne.”
Mike mærkede miss Shaws fingre og skalpellen
som … miss Shaws fingre som … skalpellen som …
De næste Mike mærkede var sin seng. Han lå med
lagnet krøllet ind mellem benene. Det var vådt af sved
og klistret af sperm. Forvirret råbte han: ”Miss Shaw,
De må ikke … ?”
Mikes bøger faldt på gulvet med et brag som
vækkede ham helt fra hans mest livagtige drøm
nogensinde
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