Mistress Collettes sommerskole
”Drenge har godt af disciplin,” bemærkede en af
vores gode venner. Min kone, Jane, blinkede til
mig, "Hvad mener du Jack?"
Jeg rystede på hovedet, og samtalen drejede
snart hen på andre emner, mens jeg igen
mindedes den ophidsende sommer i min tidlige
ungdom, hvor mit liv tog en radikal ny retning.
Kapitel 1
"Det er på tide Jack lærer at omgås piger på en
ordentlig måde," sagde min mor en aften ved middagsbordet. Hun så først på min far, dernæst på min
lillesøster, Jean, og til sidst på mig, Jack. Jeg var lige
fyldt 11 år og syntes godt jeg kunne omgås piger.
Okay, der havde været et par kontroverser mellem
mig og Jean, men ikke noget alvorligt, bare almindelig
palaver mellem søskende. Jean var otte år og ind imellem møgirriterende. Hun sad med et smørret smil om
munden som om hun vidste et eller andet. Min far kiggede ned i sin tallerken og – tror jeg – rødmede en
anelse, da han sagde:
"Mener du . . . lige som mig . . . dengang . . . ,"
uden at hæve stemmen til vanligt far-bestemmer
niveau.
"Jeg har brochuren her," fortsatte mor.
"Nå, men så er det vel i orden," afsluttede far idet
han sendte mig et hurtigt blik, som om han både
morede sig og havde medfølelse med mig.
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"Hvad drejer det sig om? Hvilken brochure?"
spurgte jeg.
"Sommerskole, vi har meldt dig til sommerskole for
begavede drenge med disciplinære vanskeligheder!"
Det med 'begavet' vidste jeg godt. Både mig og Jean
var godt begavede. Sommerskole var sådan set også
ok, jeg havde tidligere været i sommerskole. Men
'disciplinære vanskeligheder'? Det var Jean som havde
disciplinære vanskeligheder, ikke mig.
"Jeg har sgu da ikke disciplinære vanskeligheder,"
råbte jeg og for op af stolen.
"Nej, det kan jeg se," kommenterede mor syrligt.
Jean nikkede påtaget alvorligt, mens mor rakte mig en
brochure.
'Alice Collettes Sommerskole' læste jeg.
"Mistress Collette er en kompetent kvinde,"
indskød min mor, "hun er tidligere sergent i hæren."
Jeg kiggede på et billede af Mistress Alice Collette
som poserede foran en militærbarak; hun var ret flot:
høj, mørk og iført velsiddende camouflageuniform. Jeg
læste også at sommerskolen lagde vægt på samarbejde med forældre og søskende. Ikke noget nyt i det.
Sådan reklamerede alle skoler. Det med 'søskende'
undrede mig dog lidt.
"Der er også piger i skolen," bemærkede min mor.
"Temmelig mange."
Jeg læste videre. I hver klasse var der 20 piger og
fire drenge!
"Jeg skal altså være en tøsedreng," udbrød jeg. "En
sissyboy!"
"Det er ikke så slemt som det lyder," sagde far.
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"Piger er ret søde – nogen gange."
Jeg gloede på Jean. Hun var overhovedet ikke sød.
Hun var . . . jeg opgav at følge det spor.
Endnu mere betænkeligt lød det at skolen gjorde
brug af 'naturlig kvindelig dominans'. Desuden fik
hver dreng i sommerskolen udpeget en 'administrator'.
"Hvad er en 'administrator'? spurgte jeg.
Min mor så fast på mig.
"Det er en pige som tager sig af drengens
disciplinering."
Jean grinede åbenlyst, og jeg anede at noget
uheldsvangert var under opsejling.
"Når drenge kommer i din alder, får mange af jer
problemer med disciplinen. Ifølge Mistress Collette er
det bedst at drenge lærer disciplin af yngre piger!"
Jeg gloede forfærdet rundt på min familie som jeg
troede, jeg kendte: Min far; lettere rød i kinderne og
med en fremadbøjet accepterende attitude. Min mor;
stærk kvinde med et fast udtryk i ansigtet. Min
lillesøster Jean; otteårig pestilens med et bredt grin
på sit – indrømmet – ret kønne ansigt.

Kapitel 2
Det var virkelig en pigeklasse! 20 piger kiggede forventningsfuldt på mig og tre andre drenge; Bradd,
Timm og Jeff, som stod generte inden for døren til
klasseværelset, indtil Bradd trådte frem. Han blev
mødt af et glædeshvin fra pigerne. Mistress Collette
smilede bredt.
”Hvad gjorde han forkert?” spurgte hun.
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”Han krydsede den gule linje uden tilladelse!”
jublede flokken af pigebørn.
Vi kiggede ned og fik øje på en gul linje som
afgrænsede en firkant inden for døren. Bradd havde
krydset linjen.
”Hvad er straffen for det?” spurgte Mistress
Collette.
”Smæk i den bare!” kom svaret fra pigerne.
”Bradd, du hørte hvad pigerne sagde. Tag dine
bukser af. Så vi kan ordne det straks.”
"J – jeg, det v – vil jeg ikke. Alle de piger . . . ,"
stammede Bradd.
Mistress Collette greb fat i Brads bukser.
"Ouuvv . . ." hylede Bradd, mens Mistress Collette
trak ham af sted med et fast greb. Hun tog en lineal
fra katederet.
"Nu tager du bukserne af unge mand, eller også
klemmer jeg dine nødder så du ikke kan sidde ned i
tre dage."
Bradd fumlede forskrækket med sine bukser til de
faldt ned om fødderne på ham.
”Også underbukserne, det hedder 'smæk i den
bare'."
”Nej . . . AUV!”
Chokeret trak Bradd sine underbukser ned og
afslørede sin 11årige hårløse pik. Pigerne fnisede da
Bradds lille hemmelighed kom til syne.
”Bøj dig frem,” kommanderede Mistress Collette.
Stakkels elendige Bradd gjorde det bedste han
formåede, hans ansigt blev endnu mere elendigt at se
på efter det første slag af linealen mod hans
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forsvarsløse ende.
”Oooh!!” hylede han idet han snublede forover.
Mistress Collette greb ham, hun tvistede hans ene
arm om på ryggen og gav ham yderligere fire slag
med linealen. Da hun stillede ham på fødderne, var
hans ende og hans kinder lige røde. Mistress Collette
vendte sig mod os andre drenge.
"I unge mænd kan lære af Bradd at der er regler,
som skal overholdes."
Hun pegede på en gul plakat på væggen ved siden
af døren.
"Jack, vil du være så venlig at læse hvad der står."
Med bankende hjerte læste jeg fra plakaten.
1. Drenge må ikke krydse den gule linje uden
tilladelse..
2. Drenge skal være nøgne undtagen i spisepausen.
3. Drenge skal adlyde pigerne i deres klasse.
Jeg sluttede oplæsningen med frygt og forbløffelse.
Pigerne stirrede på os med lysende øjne. De lignede
små rovdyr.
"Drenge, I har ti sekunder til adlyde den anden
regel. Strip!"
Vi tog febrilsk tøjet af – al tøjet. Også Bradd som
desperat trak i sin bluse for at undgå mere straf. Efter
ni sekunder stod vi alle fire nøgne på række foran 20
fnisende påklædte piger.
”Se,” råbte en køn rødhåret pige. ”Ham med det
lyse hår, hans pik vokser!”
Stakkels Jeffs pik stod stift frem. Han fik erektion af
at stå nøgen foran en hel skoleklasse fuld af piger på
hans egen alder. Han prøvede at dække sig med
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hænderne og modtog straks et klask i enden fra
Mistress Collette
”Nøgen betyder væk med hænderne Jeff. Du får ti
sekunder til at få den ned. De begynder nu . . .”
Stakkels Jeff kunne ikke kontrollere sin pik. Da de ti
sekunder var gået, meddelte Mistress Collette at
straffen for ikke at adlyde var kollektiv; alle drengene
skulle straffes fordi Jeff ikke kunne kontrollere sin
erektion.
Pigerne stimlede sammen om os. De skubbede os
hen til en lang vandret metalstang i mavehøjde som
stod i midten af klasseværelset; en slags gelænder,
som bestemt ikke var normalt udstyr i en skole. Vi
blev bøjet over stangen, vores ankler og håndled blev
bundet til ringe i gulvet så vores nøgne ender
strittede op.
Da vi alle var passende positioneret, gav Mistress
Collette os nogle hurtige rap på ballerne. Det sved,
men vi anede at straffen kun lige var begyndt.
"En anden måde er at straffe deres numsehul."
sagde hun.
Jeg var den første. Mistress Collette ramte præcist
mit sarte numsehul med linealen. Jeg hylede højt,
overrasket af den svidende smerte. Mit hyl frembragte glædesfyldt latter fra pigerne.
”Så er det jeres tur piger,” lo Mistress Collette.
Jeg kan stadig se det for mig: Fire 11årige drenge
med forsvarsløse numsehuller og kønsorganer stillet
til skue for 20 jævnaldrende aggresive fuldt påklædte
piger. Pigerne var ikke så dygtige til at ramme plet
som Mistress Collette, men de blev bedre i takt med
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at vores numsehuler blev svidende varme. De svirpende slag gav mig desuden den hårdeste stiverik jeg
endnu havde oplevet – selvfølgelig også fordi der stod
20 piger bag mig og fniste. Flere af dem kendte jeg i
forvejen fra skolen. De andre drenge havde det på
samme måde: Selv om tårene løb ned ad vores kinder,
havde vi alle erektion.
Mistress Collette pegede på Bradds nosser.
"Drenge er mest bange for deres nosser – deres
kronjuveler som de kalder dem."
Hun holdt linealen mod Bradds kronjuveler, bøjede
den og lod den svirpe. Hans hyl isnede os andre
drenge.
Resten af dagen sad vi nøgne i klassen. Vores ender
var røde, vores numsehuller sved og Bradd havde
ømme nosser. Klokken 14:25 fik vi lov at klæde os på.
Mistress Collette gav hver af os en kuvert som vi
skulle aflevere til vores mor.

Kapitel 3
Mistress Collette tog imod os næste morgen. Vi strippede med det samme og stod nøgne foran hende.
Vores pikke vippede.
"Velkommen, drenge, I kan lide at gå i sommerskole
kan jeg se!"
Ingen af os havde lyst til at sige nej. Mistress Collette skubbede os hen til metalstangen.
"Op og ride drenge. Hold jeg ikke tilbage. "
Vi satte os overskrævs på gelænderet over for
hinanden to og to. Jeg sad over for Jeff. Gelænderet
var så højt at vi måtte vrikkede frem og tilbage for at
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det ikke skulle være alt for ubehageligt. Mistress
Collette bandt vores hænder på ryggen og vores
ankler til gulvet.
Lidt efter kom pigerne stormende ind.
"Godmorgen piger. Sæt jer på jeres pladser. I dag
skal vi lære om pikspanking. Pikke er følsomme. De
kan bruges til at belønne drenge og til at straffe dem
når de har fortjent straf, – og det har altid! Ikke sandt
piger?"
"Jooh !" hylede pigerne. "De skal have pikspanking!"
"Tina, Josie, Amy og Julie kom her, tag jeres stole
med."
De fire piger satte sig tæt op ad os på begge sider.
Tina og Julie gik i samme klasse som mig i den almindelige skole. "Hej, Jack!" grinede de, "kan du lide
at gå i sommerskole!"
Det rykkede i min pik. "Jack er uartig!" lo Julie.
"To fingre om pikhovedet," sagde Mistress Collette.
Et øjeblik efter strittede vores 11årige pikke, mens
pigerne klemte om pikhovederne. Mistress Collette
gik frem og tilbage med linealen i hånden. Vi frygtede
det værste og det kom til at passe.
"Det var belønningen, nu kommer straffen for at
have stiv pik uden tilladelse!"
Mistress Collette svirpede Bradds pik så den hoppede på metalstangen.
"Av! Det gør ondt!"
Mistress gik videre til Timm og Jeff og til sidst til
mig.
Alle pigerne fik lov til at prøve Mistress Collettes
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lineal. De skiftedes til at svirpe vores pikke som blev
ved at være stive.
"Hvorfor er de stive?" spurgte en af pigerne.
"Drenge kan lide at blive pisket af piger, derfor er
deres pikke stive. Man kan altid se på drenge hvis der
er noget de kan lide!"
Resten af formiddagen red vi på metalstangen, og
hver gang der var pause i undervisningen smækkede
pigerne vores pikke. Det blev en ridetur vi aldrig
glemte.

Kapitel 4
Den tredje dag da vi ydmygt havde taget tøjet af, var
noget nyt på gang: Vores stole var blevet forsynet med
en slags horn af plastik af den slags vi kendte fra
udstillinger i pornobutikker.
”Hvad venter I på, drenge. Sid ned,” sagde Mistress
Collette.
Jeff løftede forsigtigt hånden.
"Mistress Collette, hvis jeg sidder på den, så
kommer den . . . " stammede han.
”Rigtigt Jeff,så kommer den op i din stramme
drengerøv. Det er derfor den er der. Sid ned.”
Med de foregående dage i erindring vidste vi at
ulydighed ville blive straffet hårdt, så vi vred os
forsigtigt ned på hornene til vi sad som spiddede
høns.
”Mistress Collette,” sagde en brunhåret pige, ”nu
har de igen ståpik.”
”Det er i orden, Sheila,” svarede Mistress Collette,
”sådan virker en pik i numsen på en dreng."
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Hele dagen bortset fra spisepausen tilbragte vi
drenge spiddet på hver sin plastikdildo uden at turde
røre os.

Kapitel 5
Næste dag var dildoerne fjernet, men det var ikke slut
med at stikke ting i vores ender. Tværtimod. Vi stod i
samme ydmygende position som den første dag: Fire
totalt nøgne 11årige drenge bøjet over en metalstang
med hænder og fødder bundet til gulvet og numserne
parate til enhver behandling som 20 muntre piger
sammen med en sadistisk lærerinde kunne finde på.
"Stephanie," sagde Mistress Collette, "har du lyst til
prøve noget nyt? "
Stephanie rejste sig ivrigt fra sin plads, Mistress
Collette rakte hende et eller andet jeg ikke kunne se
hvad var.
"Tag den på . . . sådan . . . ja fint. Vælg en af dem.
Jack? Ok."
Hele klassen brød ud i en høj, sjofel latter. Jeg
ventede på at blive spanket. I stedet følte jeg
Stephanies lille hånd som adskilte mine endeballer,
derpå noget hårdt der pressede mod mit numsehul.
"Gør det!" råbte pigerne. Stephanie trykkede med
den strapon penis som Mistress Collette havde givet
hende på, Følelsen af den kunstige pik i mit numsehul
og Stephanis skørt der kildrede min nøgne hud, gav
mig en uimodståelig ophidselse.
"Se!" hylede pigerne, "han har ståpik! Han kan lide
det!"
Begge dele var sandt. Stephanie bevægelser gjorde
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mig liderlig på den mest sjofle måde jeg endnu havde
oplevet. Søde lille Stephanie voldtog mig for øjnene af
19 grinende småpiger, og jeg elskede det!
Snart stod pigerne i kø for at voldtage os fire
drenge på skift. Jeg mærkede en orgasme på vej fra
numsehul til nosser og til min pik som vippede i takt
med Josephines bevægelser – Josephine havde
overtaget Stephanies plads.
Bradd, Timm og Jeff havde det på samme måde. Vi
kom næsten samtidigt og sprøjtede på gulvet og på
vores egne ansigter!
"Godt gået, piger!" lo Mistress Collette, "tænk at få
11 årige drenge til at sprøjte. Imponerende!"
Jeg syntes også godt Mistress Collette kunne have
givet os fire drenge en smule ros.
Alle pigerne fik chancen for at voldtage os, vi blev
bollet mindst fem gange hver, og vi sprøjtede to eller
tre gange mere.
Sådan forløb resten af ugen: Vi blev bøjet over
stangen, spanket og voldtaget. Vi var nøgne hele
tiden, så pigerne havde fri adgang til vores
kønsorganer.

Kapitel 6
Det var weekend. Jeg sad i mit værelse da min mor og
min søster kom ind. Jeg havde givet mor kuverten fra
Mistress Collette. Mor havde kuverten i hånden, Jean
havde et forventningsfuldt grin på ansigtet. Jeg vidste
ikke hvad Mistress Collette havde skrevet, men jeg
genkendte udtrykket i Jeans ansigt, for jeg havde set
det samme udtryk i pigernes ansigter i sommerskolen
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hele ugen. Med andre ord; jeg havde problemer.
”Jack,” indledte mor, ”der er nogle ting vi skal have
på plads herhjemme."
Jeg vidste at det ikke nyttede at diskutere noget,
som Mistress Collette havde bestemt.
”Brevet siger at du har fået en administrator til at
disciplinere dig, når du er hjemme. Jean er udpeget til
at være din administrator!
Det er løgn tænkte jeg.
”Vi begynder NU!” sagde Jean. ”Af med tøjet!”
Jeg protesterede forsigtigt. Som svar tog Jean en
lineal frem hun havde haft gemt på ryggen. Fra
sommerskolen vidste jeg alt om hvad en pige kan
udrette med en lineal – og Jean gik til gymnastik to
gange om ugen. Da jeg var nøgen, formanede mor
hende: ”Du må ikke være for slem ved ham, – ikke før
han bliver større.”
Jean grinede. ”Den der,” spurgte hun og pegede
med linealen på min pik, ”bliver den også større?”
Mor grinede også.
”Ja, men det behøver du ikke vente ret længe på!”
Her må jeg kort indskyde et par ord om min lillesøster Jean. Lige som mig var hun en begavet elev.
Hun kunne læse da hun var tre, nu som otteårig
havde hun læst hundredvis af bøger og havde et
ordforråd som en universitetsstudent. Hun var en
modig mørk brunette med prins Valiant frisure på
toppen af en veltrænet krop – betydeligt mindre end
mig, men hendes udstråling og den magt Mistress
Collette og min mor nu havde udstyret hende med,
gjorde hende mere end lige med mig.
12

”Hvad med Dad?” spurgte jeg.
Jeg håbede at den anden mand i huset ville forsvare
mig.
”Dad er i garagen,” svarede mor. ”Han er færdig
om et par minutter.”
I det øjeblik kom min far. Han medbragte en stol
med manchetter til ankler og håndled. Han så
undskyldende på mig.
”Ok, Jack, sæt dig," sagde Jean.
Da jeg satte mig, mærkede jeg de kendte følelser
fra sommerskolen blusse op. Min mor strammede
manchetterne om mine ankler og håndled.
Når jeg ser tilbage på det, er det underligt at ingen
af os stillede spørgsmål ved alt det som skete, men
måske havde vi alle dybt nede en pervers lyst til at
lade det ske.
"Vi går nu!" sagde mor til far.
Jeg var alene med Jean. Efter en hel uge sammen
med Mistress Collette og klassens 20 piger kunne jeg
ikke forestille mig at Jean havde fundet på værre ting
end pigerne i sommerskolen Det viste sig at jeg tog
fejl. Straks far og mor var væk, nærmede hun sig med
et grin der sendte gysninger ned ad ryggen på mig.
”Sidder du godt?” Hun rørte let ved min pik. Mere
skulle der ikke til før den strittede i fuld størrelse.
Hun betragtede sit handywork.
”Perfekt,” sagde hun, ”perfekt for det som jeg har i
tankerne.”
Der er noget særligt ved at være 11 år, nøgen,
bundet og hjælpeløs med strittende pik, mens ens
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otteårige lillesøster interesseret studerer udviklingen.
Jeg havde haft erektioner siden jeg var seks, men ikke
noget der kunne sammenlignes med mine erektioner
denne fantastiske dag i hænderne på Jean.
”Mistress Collette skriver at du kan få orgasme. Er
det rigtigt? Hvor mange gange kan du?”
”Jeg har aldrig ...”
Jean satte sig mellem mine spredte knæ. Jeg
mærkede hendes hårde lille hånd om min pik.
”Det bliver skææææægt,” grinede hun. Hurtigt
fandt hun en rytme der gjorde min vejrtrækning kort.
Jean havde tungen i siden af munden i en sød
attitude der viste hendes koncentration. Hendes øjne
blev smallere da hun speedede op.
Hurtigere, strammere, hårdere strøg Jean, til jeg
bøjede hovedet bagover og skubbede mine
kønsorganer frem indtil jeg sprøjtede ud mellem
hendes ferme fingre. Da følelsen aftog og mit syn
tiltog, så jeg Jean sidde med et udtryk af pervers
triumf i ansigtet.
”Det var første gang,” sagde hun.
Hun gav mig kun 30 sekunder inden hun tog fat
igen. Hun var et naturtalent. Op ned, op ned. Fra
pikhoved til nosser. Jeg var allerede ved at blive
afhængig. Jean var i færd med at gøre mig til
sexslave. Hendes indsats gav hurtigt det resultat hun
ønskede. Allerede tre minutter efter min første
orgasme begyndte den utrolige følelse igen. For
anden gang kastede jeg hovedet bagover og for anden
gang sitrede min pik af højspændte nervestrømme.
Min nosser føltes som om de dansede i pungen da
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orgasme nummer to ramte mig.
”Det var nummer to,” sagde Jean. ”Lad os se om du
kan lave rekord.”
Gispende spurgte jeg: ”Hvilken rekord?”
”Mistress Collette skrev at hun har haft en 11 årig
dreng som kunne ni gange!”
"Ni!" råbte jeg forskræmt. De to første havde
nærmest vendt vrangen ud på mig. Ni kunne ikke
være muligt, men Jean havde talent, og min pik og
nosser lå under for hendes overgreb. Tredje gang gik
det endnu hurtigere mod klimaks.
Jeg var tæt på; alle mine muskler spændtes i
længsel efter udløsning. Min ryg buede, mine ankler
og håndled sled i remmene, mit numsehul strammedes og slappedes og strammedes. Øjeblikket
nærmede sig . . .
Jean stoppede! Hun tog hænderne til sig. Det tog et
sekund for min liderlige hjerne at forstå det.
”Jean,” gispede jeg, ”hvorfor stoppede du?”
Hun så tomt på mig.
”Stoppede hvad?”
”Din hånd . . . Jeg var lige . . ."
Hun så på mig med et udtryk som ikke skulle være
muligt i så ungt et ansigt.
"Jeg ved ikke hvad du taler om."
Jeg hev i remmene af frustration og bumpede
pikken op og ned i den tomme luft.
"Hvorfor holdt du op? Jeg var lige . . ."
Jean rakte hånden ud, men stoppede en centimeter
fra min pik.
”Du vil at jeg leger med din uartige lille pik? Hvis
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jeg gør det, hvad vil du så gøre til gengæld?”
”Al ting. Jeg vil gøre al ting, hvis du bare vil . . .”
Hånden lukkede sig let om mit pikhoved, men
bevægede sig ikke.
”Al ting?” sagde hun med kælen stemme, ”vil du
være min slave og gøre alt hvad jeg forlanger af dig?”
Jeg nikkede kraftigt.
"Vil du slikke min kusse?"
Et hurtigere nik
”Vil du slikke mig i enden?”
En kort tøven inden jeg nikkede.
”Må jeg stikke ting op i enden på dig og bolle dig
som om du var en pige?”
”Ja, ja, alting. Please!”
Hun rystede sit otteårige pagehår. ”Drenge er bare
så nemme,” sagde hun og genoptog opmærksomheden om min desperat vippende pik. Ti, måske
femten strøg af hendes talentfulde hånd så jeg var
tilbage på kanten, gryntende, strækkende og
skubbende mig mod hendes ophidsende greb.
”GODDDDDDDD!!!!!!"
Den tredje orgasme blæste sig vej. Jean standsede
ikke, men fortsatte uden pause. Hendes veltrænede
skolepigearm gik op og ned. Igen kastede jeg mig
frem mod hende. Jeg var allerede et vrag som tørstede
efter mere. Efter nogle få strøg var jeg gennem min
fjerde orgasme. Jean fortsatte uden at tage hensyn til
mig og tvang mig gennem orgasme nummer fem og
seks.
Min pik var øm nu. Da hun lagde ud for nummer
syv klagede jeg. ”Jean, det gør ondt. Please stop”
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Hun krammede næven fast om pikken. "Dumme
bror!"
Så indså jeg for alvor hvad Jean havde gang i. Hun
lavede piktortur på mig. Jeg prøvede at vrikle væk fra
hendes greb, men det var umuligt. Min kvikke lillesøster var forvandlet til en sexvampyr som sugede
alle safter ud af mine overbelastede kønsdele.
"Please Jean, please . . . det gør . . . av . . . ondt. . .
ikke mer."
"Tøsedreng," lo hun. "Du elsker det!"
Jeg troede jeg skulle besvime ved den syvendee
orgasme. Mine nosser trak sig sammen, pikhovedet
føltes som var det dyppet i Tabasco. Jean skiftede
mellem fingerknips på skaftet og fjerlette strøg på
pikhovedet, men min pik kunne ikke mere – troede
jeg.
Jean smilede snedigt. Derpå spredte hun benene.
”Nå,” sagde hun, ”Vil en liderlig storebror gerne
have sin lillesøster til at vise ham sin otteårige krop –
helt nøgen? Vil du smage min lillepigekusse og kilde
mit numsehul?”
Hun løftede kjolen over hovedet med et raskt tag.
Hun var nøgen under kjolen.
"Eller måske vil du stikke din uartige pik i min
kusse?"
Min pik reagere igen trods mit ønske om det modsatte. Synet af min slanke lillesøsters nu nøgne krop
sendte en ny primitiv bølge af lyst gennem mig som
overskyggede smerten efter hendes tortur.
Jean skyede ingen midler for at nå sit mål. Hun
satte sig på mit skød og pressede sit flade bryst mod
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mit, samtidig med at hendes hænder fortsatte deres
aktivitet. På den måde, med Jeans faste krop presset
mod min, kom jeg igennem orgasme nummer otte, ni
og ti.
"Du kunne!" grinede Jean da hun hoppede ned, "jeg
slog rekorden!"

Kapitel 7
I den anden uge af sommerskolen introducerede
Mistress Collette noget hun kaldte 'Talent Aften'. Det
viste sig at 'Talenterne' var os fire drenge som kom til
at optræde for et nyt publikum.
Bradd, Timm, Jeff og mig tog hen til skolen om
aftenen sammen med Mistress Collette. Vi tog straks
tøjet, og da vi var nøgne, lagde vi os på hver sit
skolebord. Mistress Collette bandt os. Det lignede lidt
en almindelig skoledag, men som noget nyt fik vi bind
for øjnene og propper i ørene. Derefter ankom
gæsterne! Vi fandt aldrig ud af hvem de var ud over at
de var kvinder – voksne kvinder. De vred vores
brystvorter og kildede vores pikke og satte sig på
vores ansigter så vi næsten blev kvalt. Men vi lærte at
bruge tungen!
Det skete hver tirsdag aften. Nogle af kvinderne
var de samme (jeg kunne kende dem på smagen), men
der kom også nye. Jeg tror det var alle lærerinderne
fra skolen.

Kapitel 8
Efterhånden mente vi ikke at pigerne og Mistress
Collette kunne finde på flere måder at ydmyge os på,
men vi tog fejl, for en dag havde pigerne taget fire
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kjoler med. "Tag dem på," beordrede Mistress
Collette.
Rødmende tog vi kjolerne på, – det var næsten
værre end at være nøgen. Derefter blev vi bøjet over
hver sit bord og bundet.
Så kom der nye gæster! Det var fire af de ældste
drenge fra skolens fodboldhold som Collette havde
inviteret!
"Værsgo', " sagde hun, "en pige til hver af jer."
"Gør det!" råbte pigerne fra klassen.
Fodboldfyrene løftede vores skørter op. Det var
virkelig ydmygende at have kjole på!
"Bol dem!" sagde Mistress Collette, "de er nogle
små liderlige tøser."
De fire fyre bollede os. En i munden og en i enden.
Derefter skiftede de plads og gav os på den måde nye
smagsoplevelser. Jeg er ikke homo, men jeg fik alligevel stiv pik.
"De er nogle stramme små kusser!" grinede fyrene
bagefter. Jeg hørte dem grine hele vejen ned ad
gangen da de gik.
Vores nye 'gæster' kom igen flere gange resten af
sommerskolen. Hver gang havde vi kjoler på og blev
bollet mens pigerne fra klassen heppede på fodboldfyrene.

Epilog
Jeg behøver ikke skrive mere om sommerskolen. Det
er sikkert klart nu hvad der foregik, kun en ting mere
vil jeg fortælle: Sommerskolen havde en god virkning
på os 'Talenter': Vi blev glade for både pigerne og
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ydmygelserne! Vi lærte at opføre os korrekt over for
piger. Vi blev mønsterelever, og senere – meget senere
– gode borgere med gode stillinger og karriere. Alt
sammen, tror jeg, takket være Mistress Collettes
Sommerskole.
Det gjaldt også mig, endda med et særligt tvist. Jeg
kunne ikke mere undvære min dejlige lillesøsters
ydmygende overgreb, og heldigvis havde Jean det på
samme måde. Nogle år senere flyttede vi til til en
anden stat, Jean tog navneforandring til Jane, vi giftede os og har et godt liv. Og når gæsterne om lidt er
gået, vil Jane/Jean se på mig med det der særlige blik
som får mig til at gå op i soveværelset og klæde mig
af. Måske tager jeg en af Jeans kjoler på. Lidt efter vil
Jean komme og binde mig til en metalstang som jeg
har sat op midt i værelset magen til den vi havde i
sommerskolen. Så vil hun give mig piktortur lige som
da vi var børn.
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