Onkel Theodor
Denne historie handler om sex med en lille pige.
”Onkel Te-e-ed! Jeg er fæ-ærdig.”
”Har du børstet tænder?”
”Ja-ah, kom og put mig.”
Jeg elsker onkel Theodor. Han er gammel, mindst
halvtreds, og har stort hvidt skæg. Han har også topmave og en stor pik og store nosser. Jeg kan bedre
lide at bo hos onkel Ted end hos min rigtige far. Min
far rejser rundt i hele verden, og derfor blev jeg glad
da onkel Theodor tilbød at jeg måtte bo hos ham.
Onkel Theodor klarer alt. Han sørger for at jeg kommer i skole om morgenen og i seng om aftenen, og at
jeg læser mine lektier. Han er også god til at lave
mad. Men han er allerbedst til at fortælle godnathistorier. Det er historier om små piger og drenge som
bliver bundet uden tøj på. Onkel Theodor siger at den
slags historier mest er for voksne og ikke for små
piger som mig, men jeg fylder snart otte. Desuden gør
han nogle ting ved mig som er meget forbudt. Jeg vil
aldrig fortælle om det, for så kommer onkel Ted i
fængsel. Han er nemlig pædofil. Pædofile er farlige,
men onkel Theodor er ikke farlig. Han har aldrig
været i fængsel, og han gør ikke noget forkert ved
små børn. Det er kun mig han gør forkerte ting ved,
fordi jeg kan lide det, så måske er jeg også pædofil.
Det er dejligt at være pædofil.
Jeg skyndte mig at tage natkjole på og gemme mig
under dynen, mens onkel Theodor kom op ad trappen.
”Hej, frøken Jane, hvor er du,” sagde han da han
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kom ind i værelset. ”Er du gået din vej?”
Han satte sig på sengen ved siden af mig, jeg lå
helt stille og ventede spændt. Onkel lagde hånden på
dynen.
”Hovsa,” sagde han, ”her ligger vist en som jeg
ikke kender.”
Onkel løftede op i dynen. Det føltes køligt på lårene
og på maven samtidig med at mit hoved var helt
varmt i mørket under dynen.
”Er det mon en dreng eller en pige? Jeg tror det er
en dreng.”
”Ne-e-j! Gispede jeg under dynen. ”Det er en pige!”
”En pige? Det må jeg lige undersøge.”
Jeg vidste at nu kom det allerbedste. Ganske
rigtigt. Onkel trak mine trusser ned og undersøgte
mig.
”Jo,” sagde han, ”det er en pige.”
Jeg ved godt at det er forkert, det som onkel gør.
Men det er dejligt forkert, for jeg elsker onkel Thedor,
og onkel Thedor elsker mig.
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