Sally og internettet
Sally chatter i pædofile chatrum og drømmer om
sex med voksne mænd. Det får hun . . .
Sally vidste alt om pædofile. Naturligvis. Forældrene
havde tudet hende ørerne fulde om de farlige pædofile
som prøvede at komme i kontakt med børn i chatrum
på internettet. Hendes veninder havde været igennem
samme omgang fra deres forældre. De advarede mod
voksne mænd som lokkede små piger (og forresten
også drenge, men det interesserede ikke Sally eftersom hun jo var en pige) til at møde sig og dyrke sex.
Det var netop det som fascinerede Sally; sex med
voksne mænd! Hun var elleve år og træt af de kedelige chatrum hvor jævnaldrende piger og drenge legede kærester. De var simpelthen for barnlige for Sally
som havde mere avancerede forestillinger om kæresteri. Derfor ledte hun efter chatrum hvor ordene var
mere 'voksne'.
Sally havde for længst lært at når man først har fat
i en ende på internettet, er der gode muligheder for at
søge videre, og hun fandt hurtigt chatrum hvor deltagerne beskæftigede sig seriøst med forhold mellem
små piger og voksne mænd. En fortælling der hed
'Elleveårige Sara boller med onkel Joe', holdt hende
klistret til skærmen en halv nat. Hun blev fuldstændig
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grebet af hvad hun læste.
Efter to nætter kunne hun ikke modstå fristelsen til
at logge på dette mærkværdige chatrum. Hun kaldte
sig for 'Skarnsunge'. Det var et gammelt ord som hun
vidste betød noget i retning af 'uartigt barn'. Som
'Skarnsunge' læste hun fascineret chatten. Mænd talte alvorligt om at bolle med små piger, fædre fortalte
om hvordan de 'ordnede' deres døtre i hemmelige
kælderrum, og om hvorledes pigerne 'ordnede' mændene. Det lod til at pigerne var lige så vilde med det
som mændene. Men måske var det hele kun fantasi.
Ingen tog notits af 'Skarnsunge', og Sally slugte det
hele nat efter nat. Jo mere hun læste, jo mere kildede
det i hendes tissekone.
Den femte nat ændrede hun sit chatnavn til Sally,
og pludselig blev hun bemærket. Mænd ville vide
mere om hende. Til forskel fra drengene i de almindelige chatrum sagde mændene direkte at de kunne lide
helt unge piger. Sally fortalte dem sin korrekte alder elleve år. Mændene blev mistænksomme, de mente at
hun var en voksen mand - den slags var ret almindeligt fik hun at vide - eller måske en 'muldvarp', en
politimand. Men en af mændene troede tilsyneladende
på at hun virkelig var en pige på elleve år, som var
interesseret i ældre mænd, og da han tilbød Sally at
fortsætte samtalen i et lukket chatrum, indvilgede hun
straks. Naturligvis oplyste hun ikke sin private email,
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for Sally vidste alt om reglerne for sikker adfærd på
internettet.
Manden fortalte at han hed Jack og sendte det
første rigtige billede til Sally. Ikke et billede af en
voksen kvinde med fletninger som skulle se yngre ud
end hun var, sådan nogen havde Sally set en del af,
men et amatørbillede af en pige på Sallys alder som
sad oven på en ældre mand. Mandens stive pik ragede
op bag pigens ryg. Jack spurgte Sally om hun ville se
flere. - Okay, svarede Sally, som var våd i tissekonen.
Jack sendte hende et par billeder af små piger som
'ordnede' ældre mænd ved at slikke på deres pikke.
Sally havde hørt om den slags, og i skolen hviskede
pigerne om det, men Sally var langt foran sine
veninder nu.
Jack sendte også billeder af sig selv - det sagde
han i det mindste - hvor han ikke havde noget tøj på.
Sally kunne ikke se hans ansigt, men hun kunne godt
lide billederne og syntes Jack var pæn. Han bad om
flere detaljer om Sallys udseende. Hun fandt nogle
billeder af sig selv som hun sendte til Jack. Han svarede at Sally var meget smuk, og at han var forelsket i
hende. Sally blev glad, for Jacks forelskelse gav hende
en ny magt.
Jack spurgte om Sally havde et webkamera. Det
havde Sally ikke.Manden forklarede at med et webkamera kan man se hinanden i levende billeder. Sally
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ville bede sin far om et webkamera. - Vær forsigtig,
svarede Jack, - det her er vores private hemmelighed.
Tusind kys.
Sally kunne lide det med 'Tusind kys'.
Det tog flere uger før Sally fik et webkamera. I
mellemtiden flirtede hun med Jack. Han var 28 år og
boede alene i den modsatte ende af landet. Han rejste
meget og var kun hjemme nogle dage om ugen. De
begyndte at skrive dirty talk til hinanden. Det er svært
at sige hvem af dem der begyndte. De var nok lige gode om det. I hvert fald lærte Sally det hurtigt. Det
morsomme var at hun samtidig blev dygtigere i skolen
til at skrive. Hun fortalte selvfølgelig ikke lærerne
hvorfor hun pludselig var blevet så dygtig!
Jack spurgte om Sally havde bryster (det havde hun
ikke endnu), og om hun havde fået hår på tissekonen
(det havde hun heller ikke). Sally overvejede om hun
skulle lyve for at virke mere voksen, men gjorde det
ikke. Det passede iøvrigt heller ikke med de billeder
af sig selv som hun havde sendt. Hun fornemmede
også at ideen netop var, at hun ikke havde bryster
eller hår på tissekonen, at det var derfor Jack og de
andre mænd kunne lide hende.
Omsider fik hun sit webkamera og lod for første
gang Jack se sig i levende billeder. Han svarede med
store bogstaver at han elskede hende! Det skete en
sen aften da Sally var iført pyjamas, og det varede
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ikke længe inden Jack fik overtalt Sally til at vise ham
sin overkrop.
To nætter senere så Jack næsten Sallys kusse, da
hun drillende trak sine pyjamasbukser halvt ned foran
kameraet. Jack sendte til gengæld levende billeder til
Sally, mens han masturberede. Sally så hvordan han
gned sin pik, til den sprøjtede sæd ud mellem hans
fingre. Hun så dog stadig ikke Jacks ansigt, men det
betød ikke noget, og Sally chattede med Jack hver
eneste nat mens hun lod kameraet køre. Så modig var
hun blevet på nogle få uger.
Sådan stod sagerne et stykke tid, og livet var godt
for Sally. Imidlertid var Jack ikke tilfreds med tingenes
tilstand, og selv om Sally var omhyggelig med ikke at
give private oplysninger, fik Jack alligevel meget at
vide om Sally ud fra billederne: Om genstande i Sallys
værelse, plakater på væggene, sedler på Sallys
opslagstavle, udsigten gennem Sallys vindue.
Opslagstavlen med den lokale svømmehals åbningstider gjorde det muligt for Jack, som var vant til at
rejse, at finde ud af hvor Sally boede. Først byen, dernæst skolen. Han rejste til Sallys by og fulgte Sally
efter skoletid til han kendte hendes adresse og hendes
fritidsvaner.
En dag på vej hjem fra skole gik Sally som sædvanlig gennem byens eneste park - Sally boede i en
ret lille by. Hun bemærkede en mand som sad på en
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bænk og fodrede fuglene. Fuglene flokkedes om
manden, de kom helt hen til ham og snuppede brødkrummer ud af hånden på ham. Sally syntes det så
sjovt ud.
"Må jeg prøve?" spurgte hun. Manden gjorde plads
på bænken. Sally satte sig.
"Værsgo Sally," sagde manden, idet han rakte Sally
nogle brødstykker. Sally tog brødet, men så stivnede
hun. En kildrende følelse løb ned ad hendes ryg. Manden havde sagt hendes navn!
"Kender du mig?"
Manden nikkede. Han var ung, men naturligvis
meget ældre end Sally, 25 år måske. Han havde et
venligt ansigt og smilende øjne.
"Hvad hedder du?" spurgte Sally.
"Jack," svarede manden, "vi har vist set hinanden
før!"
I et splitsekund var Sally tæt på panik. Jack havde
fundet hende, hvad skulle hun gøre? Hun var lige ved
stikke af så hurtigt hun kunne, men indså at det ikke
var nogen nytte til. Nu havde hun også set Jacks ansigt. Han virkede flink. Det var rigtig nok at han var
ung, ganske vist meget ældre end Sally, men 28 år
kunne godt passe. Hun besluttede at få det bedste ud
af situationen.
"Hvad vil du?" spurgte hun.
Jack smilede både med øjnene og munden.
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"Se om du har fået hår på tissekonen!"
Sådan havde en mand aldrig før talt til Sally. Kun
på internettet. Alle andre steder sagde mænd ikke
den slags til en lille pige. Sjovt nok blev Sally lettet.
Jack var i det mindste ærlig. Desuden - måtte hun
indrømme for sig selv – havde hun jo talt til Jack på
samme måde i chatrummet og vist ham - du store næsten alt! Alligevel forsøgte hun at afvise Jack.
"Jeg melder dig til politiet."
"Dårlig ide Sally, du har sendt masser af email til
mig. Når politiet opdager det, har du lige så store
problemer som mig."
Sally var ikke dum, Jack havde selvfølgelig ret. Selv
om hun ikke kunne straffes, var det ikke just lykken at
få hele historien udbredt til forældre og skolekammerater.
"Hvad så?" spurgte hun.
"Jeg har en lejlighed hvor jeg bor, når jeg arbejder
her i byen."
"Hvad laver du?"
"Computere, jeg har mit eget firma og rejser en
del."
"Det var derfor du kunne finde mig?"
”Ja. Vil du se min lejlighed?"
Sally var tæt på at le. Det var jo sådan drengene i
hendes klasse sagde til pigerne. Mænd var åbenbart
ikke klogere end drenge.
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"Vil du voldtage mig?"
Jack rystede på hovedet.
"Hvad vil du så?"
"Det har jeg allerede sagt. Men der er også noget
andet."
"Noget andet?"
"Jeg kommer tit her til byen. Måske kunne vi sådan
… altså … være en slags kærester?"
Denne gang lo Sally og tog en rask beslutning.
"Okay, det kan vi godt."
"Hvad kan vi?"
"Det hele. Være kærester, se din lejlighed og se min
tissekone, men der er to betingelser.”
"To betingelser?"
"Ja, jeg skal være hjemme om en time."
"Hvad mere?"
"Jeg vil slikke din pik!"
Både Sally og Jack grinede da de tog hinanden i
hånden og løb ud af parken med retning mod Jacks
lejlighed.
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