Søstertortur
Min søster får tortur på patterne. Hun kan godt
lide det.
Kurt laver tortur på min storesøster Maritta. Hun har
drillet os længe og kaldt os småunger og sagt at vi
ikke kan bolle, fordi vi ikke har hår på pikken. Det er
rigtig nok, men hun skal ikke sige den slags. Kurt og
mig syntes hun skulle have en lærestreg.
Vi læste om tortur i et pornoblad. Det så enormt
spændende ud. Vi fik ståpik af at læse det. Jeg har
også ståpik nu. Vi lokkede Maritta med ud i vores
klubhus og bandt hende.
Maritta gjorde ikke modstand. Kurt har sagt at
piger gerne vil fanges. Det passer i hver fald med
Maritta. Da hun var blevet bundet, sagde vi at vi ville
se hendes patter, før hun fik lov at gå. Hun blev helt
rød i hovedet og skældte ud, men så gav vi hende et
tørklæde for munden. Kurt sagde at hvis det skulle
være på den måde, så ville vi se hende helt uden tøj
på.
Vi trak hendes bukser ned og T-shirten op over
hovedet på hende. Jeg har ikke set min søster nøgen
efter at hun har fået bryster. Hun har små bryster, de
er pæne. Hun har også hår på kussen. Ikke ret mange.
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Hun skulle ikke snakke om hår. Maritta er strid. Selv
om vi ikke har hår på pikken endnu, kan vi godt lave
tortur lissom i pornobladet. Kurt siger at hun skal
skæres i patterne for piger er altid mest bange for
deres patter. Maritta begynder at græde, hun plejer
ellers ikke at græde. Hun plejer mest at skælde ud.
Jeg bliver ophidset fordi hun græder. Fed følelse. Jeg
synes det er lidt synd at skære i hendes patter, men
Kurt siger at det bare skal være en lille smule, så hun
ved hvem der bestemmer, pigerne kan godt lide det,
siger han. De bliver liderlige af det. Jeg glæder mig til
at min søster bliver liderlig når Kurt skærer hende i
patterne.
Kurt tager sin lommekniv frem. Maritta vrider sig
da hun ser den. Kurt siger det er fordi hun er liderlig.
Det kilder fantastisk i min pik fordi Maritta er pæn, og
fordi hun vrider sig. Jeg kan se at Kurts bukser buler
ud. Han har også stiv pik, men han er ældre end mig.
Nu ved jeg hvorfor det er lækkert at lave tortur.
Kurt tager fat om den ene af Marittas patter og
skubber den op så den stritter. Hold kæft hvor er det
frækt! Han holder spidsen af lommekniven ind mod
patten og, vupti, skærer han et lille bitte hak. Maritta
vrider sig igen, hun kigger ned på sine patter med
store øjne. Jeg har aldrig før lagt mærke til at hun har
så store og kønne øjne. Hun er vældig køn når hun
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græder. Jeg får lyst til selv at skære i hendes patter,
men jeg har glemt min lommekniv. Jeg har også aftalt
med Kurt at det er ham, som laver tortur mens jeg
kigger på, så Maritta kan lære, at det er mig og Kurt,
som bestemmer.
Kurt laver nogle flere ridser i Marittas patter.
Marittas vrider sig. Kurt siger, det er fordi hun er
liderlig. Maritta står stille og kigger på ham. Nu er
det næsten som om hun skubber patterne en lille
smule frem imod Kurt. Hun er godt nok dejlig, min
søster.
”Se,” siger Kurt, ”hun gør ikke modstand mere, det
er fordi hun er liderlig.”
Han aer Maritta på begge patter.
”Kan du lide det?” spørger Kurt. Jeg er næsten
sikker på at Maritta laver et lille nik med hovedet.
Hun virker slet ikke som om hun er vred mere. Kurt
holder op med at gnide på hendes patter. Maritta
klemmer lårene sammen.
”Hvad laver hun?” spørger jeg.
”Det er fordi hun er liderlig,” siger Kurt, ”hun vil
have tortur på kussen.”
Jeg hvisker til Kurt: ”Skal du også lave tortur på
hendes kusse?”
”Nej,”siger Kurt, ”piger får orgasme hvis man laver
tortur på deres kusse."
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Hendes kusse ser ellers sød ud. Jeg vil godt lave
tortur på hendes kusse, men Kurt siger det er bedre,
hvis man kun laver tortur på patterne, for så kan hun
ikke få orgasme, selvom hun er liderlig.
Marittas patter er blevet lyserøde i huden. Kurt har
kun lavet nogle små ridser som der ikke kommer blod
ud af. Da vi har kigget på Maritta et stykke tid, slipper
vi hende fri. Jeg var lidt bange for om hun ville løbe
hjem og sladre, men hun kiggede bare på Kurt med
sådan nogle forelskede øjne. De gik også med hinanden i hånden da vi gik hjem.
Maritta skælder ikke ud på mig mere, og hun går tit
ned i klubhuset sammen med Kurt. Kurt har sagt at
jeg selv skal finde en kæreste til at lave tortur på. Jeg
har inviteret Britta fra min parallelklasse ned i klubhuset. Hun har ganske vist ikke fået patter endnu,
men hun siger at jeg godt må binde hende. Så vil jeg
trække hendes bukser ned og lave tortur på hendes
kusse så hun får orgasme.
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