Sommerskole på den sjove måde
En historie om et varmt møde mellem to børn der
bindes til en piskebænk og en afrikansk pisk lavet
af barkstrimler!

Kapitel 1
”Hvor meget?” spurgte Olivia og fokuserede sit kølige
blik direkte på min næsetip. Samtidig gjorde hun en
bevægelse i retning af de to børn der stod bag hende:
Dreng pige, bror søster, syvårige Paul og otteårige
Sussie. Hendes to djævleunger som jeg kaldte dem,
og det var ikke venligt ment. De var et par støjmaskiner som havde fræset op og ned ad gulvet i lejligheden over min så længe, jeg kunne huske. Nu
iagttog de mig med grin på deres engleagtige ansigter. Tøsen rakte tungen halvt ud. Jeg hadede dem,
og hadet var gensidigt.
”Hvor meget for at passe dem hele dagen?”
Jeg flyttede blikket væk fra de to bastarder og lod
det falde til ro i kløften mellem Olivias babser der
udgjorde et langt mere behageligt hvilested, eftersom
hun var forrygende veldrejet. Hun så at jeg så, men
hvad kunne hun ellers forvente af en otteogtyveårig
ungkarl med godt helbred?
”Hvor er din babysitter?”
”Syg,” svarede hun med et skuldertræk, som viste,
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at hun ikke troede det. Jeg havde set hende, babysitteren, en udslidt kone som kæmpede med halvaberne for at få dem op ad trappen. Og nu prøvede
Olivia at afsætte dem til mig. Hvor meget kunne det
være værd? En million dollars om dagen? Det kunne
selv Olivia nok ikke klare.
”Sig en pris,” fortsatte hun. ”Det er vigtigt, ellers
ville jeg ikke spørge.”
Måske skulle jeg bare lukke døren og komme videre med mit liv.
”Olivia, det er ikke pengene. Jeg er forfatter, min
forlægger …”
”Du er hjemme hele dagen,” skar hun ind.
Skolen var lukket på grund af sommerferie, og hun
havde et krævende karrierejob.
”Jeg tror ikke, du kan betale, hvad jeg ønsker.”
Hun rørte sig ikke, end ikke hendes øjenlåg bevægede sig trods min grovhed. Cool. Hun var professionel, så meget måtte man lade hende.
”Du ønsker noget af mig til gengæld?”
Ja, fanme. Et blowjob ville være fint, men selv om
sæddonoren til halvaberne var over alle bjerge, holdt
Olivia ikke garageudsalg.
”Nej, fra de to der.” Jeg nikkede mod børnene, som
var begyndt at hive hinanden i håret.
”Kig efter dem hele dagen og gør hvad du vil med
dem.”
Hun blinkede stadig ikke og reagede ikke på støjen
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bag sig.
”Jeg vil have hævn,” sagde jeg så koldt jeg kunne.
”Hævn?”
”For daglig ballade, råben og løben. Jeg er forfatter,
jeg har brug for arbejdsro. Der vil falde en del afstraffelser, desuden kan jeg ikke lide dem.”
Jeg ventede, hun ville eksplodere efter den svada,
tilkalde politiet eller simpelthen skride, men hun stod
stenrolig uden en trækning i ansigtet, der kunne tolkes som mishag.
”Du har frit spil med dem. Her er mit visitkort, ring
hvis det er nødvendigt, men jeg foretrækker, at du
spanker dem – eller binder dem til en stol. Hvad som
helst.”
Visitkortet prikkede mod min mave.
”Jeg kan ikke garantere, at de ikke får mærker.”
”Jeg er nødt til at gå nu, vi ordner finanserne
senere.”
”Olivia, jeg mener, hvad jeg siger.”
”Det gør jeg også,” replicerede hun i et tonefald der
meddelte, at sagen var afgjort. ”Ingen penetrerende
sex og ingen brækkede knogler. Bortset fra det er de
dine til i aften. Få dem til at lystre hvis du kan. Opret
en sommerskole, det trænger de til.”
Så var hun væk efterladende sit umulige afkom på
mit dørtrin. Jeg overvejede at sætte dem ud i naturen
til en langsom død, men det ville ikke være nær så
morsomt som at straffe dem selv. Vel?
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Kapitel 2
Jeg brød mig virkelig ikke om børnene, men naturligvis hadede jeg dem ikke, og jeg har aldrig rørt et
barn i vrede eller for sex, men de to her var anderledes.
Jeg halede dem ind i lejligheden for at få dem bort
fra nysgerrige blikke. Specielt blikke fra Lena som
boede i lejligheden under min. Hun var en tiltalende
kvinde, men forbandet nysgerrig.
”I to, – det bliver på min måde,” bjæffede jeg. ”Jeg
skal arbejde, og I er fuldstændig stille, okay?”
”Av, det gør ondt,” klagede Paul og prøvede at
vriste sin arm fri, mens jeg sparkede døren i bag os.
”Jeg vil ikke … ”
Jeg stoppede ham med en lussing. Ikke hårdt, men
overraskende.
”Du kan ikke …, ” protesterede han og modtog en
lussing mere på den anden kind. ”Der er flere, hvor de
kom fra, forstået?”
Et par tårer viste sig i Pauls øjenkroge. I det øjeblik
var jeg både forfærdet og opmuntret over min succes.
Opmuntringen vandt.
”Jeg kan ikke lide jer!” gøede jeg videre. ”I er her,
fordi jeres mor har travlt. Det betyder at jeg gør, hvad
jeg vil, og I gør hvad jeg vil.”
Jeg begyndte at blive høj af min nye magt. Selv
magten til at optræde groft og afstumpet føles nogen
gange velkommen. Jeg var ikke en træt gammel kone.

4

Jeg var heller ikke Olivia, men jeg antog hun ville
blive tilfreds, hvis ungerne lærte at lystre.
Børnene var pænt klædt i dyrt modetøj, og jeg
besluttede at indlede sommerskolen med at klæde
dem af. Ikke kun for at tilfredsstille min pædofile lyst
til at se dem nøgne (som jeg gerne vedkender mig),
men for at ydmyge dem. Jeg beordrede dem til at
smide tøjet undtagen underbukserne. De adlød modvilligt og lagde tøjet pænt sammen – for at trække
tiden antog jeg – indtil de stod i underbukser. Slanke
og sunde. De så uskyldige ud, men jeg vidste bedre.
”Stå for helvede ordentligt på fødderne og ret
ryggen.”
Usikkert rettede de sig som to små børnesoldater.
Perfekt, tænkte jeg og opfandt på stedet næste fase af
ydmygelsen.
”I to halvaber, stik tungen ud så jeg kan se den.”
De stak tungen frem, – uforstående.
”Bid jer i tungen!”
De gjorde det sgu! Deres små øgletænder lukkede
sig om hver sin tunge. Det var ren terror fra min side,
men de havde terroriseret mig i lang tid. Paul trak
tungen ind.
”Hvor er tungen Paul?”
”Jeg vil ikke … ”
Han sagde det så modigt, han kunne. Jeg rakte en
hånd ud. Han troede jeg ville slå.
”Bare rolig Paul, jeg slår dig ikke.”
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Undren bredte sig på hans ansigt.
”Sussie slår dig.”
”Nej!” Paul havde åbenbart dårlige erfaringer med
sin søster. Jeg greb hans små hår ved tindingen og
tvistede til han stod på tæer med hovedet vredet
skævt. Han greb om mit håndled.
”Paul tag hænderne ned.”
Det var en kamp for ham at adlyde samtidig med, at
jeg trak ham i håret, men han klarede det. Hænderne
gled ned langs siden.
”Ned på knæ.”
Jeg hjalp ham på vej ved at styre ham ved tindingehårene, til han lå på knæ foran sin søster.
Nogle få usædvanlige genstande samlet fra rejser
tilhører mit beskedne indbo blandt andet en lille pisk
lavet af barkstrimler. En slags ceremoniting. Jeg tog
den ned fra væggen hvor den hang sammen med et
par afrikanske masker. Det var ikke en pisk som Zorro
ville nedlade sig til at bruge, og den kunne ikke lave
alvorlig ravage på en lille drenge- eller pigerumpe.
Jeg lagde pisken i hånden på Sussie med en betydende gestus mod hendes knælende bror. Hun tog fat
om pisken med begge hænder. Derpå demonstrerede
hun sine naturlige evner som dominatrix ved at slå
mig hårdt på armen. I næste sekund var hun i løb mod
døren. Paul kom på benene og fulgte efter, men idet
han passerede mig, ramte jeg ham i brystet med en
knytnæve, så han mistede højde, og luften gik ud af
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ham.
Jeg indhentede tøsen ved døren, hun skreg, så jeg
frygtede, nogen ville tro, jeg gjorde noget forkert ved
et lille barn. Hurtigt trak jeg hende ind i stuen, hvor
Paul sad på gulvet og gispede efter vejret.
”Okay,” sagde jeg. ”Ikke mere løberi. I to udskud er
i klemme.”
Jeg havde en ny plan: Jeg ville binde dem og stoppe
noget i munden på dem, inden jeg fortsatte indlæringen.
Gaffatapen lå i køkkenet, men Sussie og Paul ville
med garanti fræse mod døren eller prøve et vindue,
hvis jeg slap dem. To råbende børn i underbukser på
balkonen var ikke godt for mit omdømme som seriøs
forfatter.
Børnene præsterede en pæn kamp på vejen mod
køkkenet, og jeg inkasserede flere gode spark. Paul
havde forståelse for mænds særlige anatomi, for han
sigtede efter mine kugler, men missede. Jeg ville ikke
misse, hvis det skulle blive aktuelt den anden vej. Nej:
Når det blev aktuelt.
Jeg smed de to sparkende børn i hjørnet bag fryseren mens jeg rodede i køkkenskufferne. Heldigvis lå
rullen med gaffatape i øverste skuffe. Mens Sussie
baksede med mit knæ som pressede hende mod gulvet, halede jeg drengen i position, greb hans flikflak
arme og viklede gaffatape omkring dem, – nok til at
gøre ham ukampdygtig et stykke tid. Derpå fik jeg
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Sussie drejet rundt og med en del besvær også viklet
hendes arme ind i gaffatape.
De råbte stadig. For at få dem gjort tavse trak jeg
underbukserne af dem, rullede dem sammen og stak
dem i munden på dem. Et stykke tape klarede resten,
og trods deres glødende arrigskab var modstanden
ved at være nedkæmpet.
Der sad de så – mindre oprørske og mere
optagede af at skjule kønnenes naturlige forskellighed
for hinanden. I deres alder var forskellen ikke så stor.
Jeg var alligevel nervøs, de kunne alt for nemt komme
til skade, hvis der opstod flere ukontrollerede voldsomheder – selv små punkere kan være sarte. Jeg
overvejede situationen, mens en dobbelt whisky fra
reserveflasken fik min hjerterytme tilbage til normalen – næsten. En bilsirene hylede i gaden. ”Fuck,”
tænkte jeg og forestillede mig en hård banken og en
fast stemme; ”Luk op, det er politiet.” Men bilen forsvandt om et hjørne. Jeg løftede whiskyglasset med let
rystende hånd og hilste på mine to elever.
I det øjeblik bankede det på døren.

Kapitel 3
Det blev ved. Flere bank og en stemme, svag, men
uden tvivl tilhørende Lena Underbo. ”Mike, er du
der?”
Fandens. Hun lod til at vide besked med alt, hvad
der foregik i bygningen. Et selvsikkert udtryk bredte
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sig på børnenes ansigter, og jeg orkede ikke – og
turde ikke – tage endnu en holmgang med dem.
”Sid stille,” advarede jeg. ”Eller I får af pisken når
jeg kommer tilbage.”
Jeg glattede håret på vej til døren, tog en dyb
indånding og åbnede. Selvfølgelig var det Lena.
”Det tog sin tid,” smilede hun.
Somme tider kalder jeg hende for gammel, men
hun er ikke mere end femogfyrre og stadig smuk på
en diskret måde. Pensioneret danserinde kalder hun
sig og tager af og til nogle dansetrin på gangen. Jeg
vidste at hun var forbandet nysgerrig, og jeg ville
have hende væk inden børnene væltede et eller andet
i køkkenet for at tiltrække sig opmærksomhed.
”Jeg var på toilettet,” sagde jeg surt.
”Tømmermænd?” lo hun. Hun kunne vel lugte
whisky i min ånde.
”Kan jeg hjælpe Dem, frøken?”
”Lena for pokker. Det ved du godt.”
”Okay Lena. Jeg har faktisk lidt travlt, så … ”
”Det var støjen,” sagde hun. ”Jeg kunne ikke undgå
at høre det.”
”Fra kælderen. Nye vandrør tror jeg nok.”
”Nej, fra din lejlighed. Er du begyndt at holde dyr?”
”Nå det. Det var TV. Undskyld, jeg skruer ned
næste gang.”
I det samme lød et bjæf fra køkkenet. Ikke et rigtigt
skrig bare et bjæf.
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Lena strøg forbi mig som om jeg ikke eksisterede,
og styrede mod køkkenet. Jeg rakte efter hende, men
al den dansen må have gjort hende adræt.
”Lena jeg … ”
Det var Sussie som havde bjæffet, hun havde fået
underbukserne delvist ud af munden. Hvad skulle jeg
gøre? Sige at vi legede røvere og soldater?
Til min forbløffelse skreg Lena ikke eller løb efter
en telefon. I stedet satte hun sig på hug, greb Sussies
underbukser og stoppede dem tilbage i munden på
hende. ”Giv mig et stykke tape, Mike.”
Forvirret gav jeg hende hele rullen, og på et øjeblik
var Sussie igen gjort tavs.
”Jeg har set bedre bondage,” sagde Lena da hun
rejste sig.
Jeg følte mig åndssvag.
”Hør her,” fortsatte hun. ”Jeg hader de møgunger
lige så meget som dig. Da jeg så dig overtage dem fra
Olivia, spekulerede jeg på hvad du ville gøre med
dem. Så hørte jeg støjen og gættede på du var ved at
klynge dem op, hvis du da havde en smule fornuft i
hovedet.”
Hun så på mit elendige handywork med tapen.
”Men jeg havde forventet, du kunne gøre det bedre.”
”Det generer dig ikke hvad jeg har gjort?”
Lena grinede. Pænt grin, pæne tænder. ”Shit nej.
Min chef i danse-ensemplet var til bondage. Man fik
ikke en rolle uden først at være hængt op et par
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gange.”
Hun skubbede en hårlok bort fra øjnene, og jeg
tænkte, at hun var pokkers pæn af en midaldrende
kvinde at være.
”Hvad gør vi nu?” Spurgte jeg.
”Jeg henter et par småting, og du sørger for at
børnene ikke råber op imens.
”Jeg har en tøjsnor et sted.”
”Ikke godt, – vent til jeg er færdige med dem, så
skal du se.”
Hun smuttede ud af køkkenet. Et øjeblik frygtede
jeg at hun bluffede, og at politiet med sirener og
spændetrøje ville komme dappende om fire minutter.
Men efter et par minutter kom Lena tilbage slæbende
på 'småtingene'. Og hvilke småting! To piskebænke i
børnestørrelse beklædt med fløjl! Dertil en overflod
af velcroremme.
”Lena, hvordan … ?”
”Klenodier fyldt med minder,” lo hun. ”Som jeg
sagde, min gamle chef kunne lide at binde sine små
dansepiger, og jeg var ikke ældre end de to bavianer
da jeg blev optaget i ensemplet.”
Med to voksne til at håndtere to børn på syv og otte
år krævede det næsten ingen vold at få dem anbragt
på hver sin piskebænk. De lå på knæ på det bløde fløjl
med knæene uanstændigt langt fra hinanden og
numserne strittende op i luften tilgængelige for aktiv
læring.
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Deres udstrakte halse blev holdt nede mod bænken
af velcroremme som tvang dem til at svaje yderligere i
ryggen så numserne og de frit udstillede små
kønsdele blev endnu dejligere at se på.
Tidligere havde jeg overvejet at sætte børnene ud
til en langsom død i naturen, men en hurtig død ved
halshugning var også en mulighed sådan som de lå
nu. De mindede mig om gæs der strakte hals på huggeblokken ventende på øksen. Tanken om at skille
Sussies hoved fra kroppen frembragte en kildrende
følelse i min pik.
Lena brugte ikke gag, men en fjederklemme forbundet med en elastik der trak tungen ud mellem
læberne og holdt den fast til bænken. Jeg havde
fornøjelsen af at holde Sussie i håret mens Lena trak
hendes tunge frem og satte den fast i klemmen.
”Hun elsker at række tunge, nu får hun lov til det,”
sagde Lena.
Jeg var udmærket bekendt med Sussies talent for at
at bruge tungen som fuckfinger.
Paul var mere samarbejdsvillig, jeg sværger på at
han selv åbnede munden og sendte Lena et hengivent
blik, da hun rørte hans ansigt.

Kapitel 4
”Hvad siger du så, Mike?” spurgte Lena da vi sad i
sofaen med hver sit glas vin. Jeg var imponeret.
Mission accomplished som de siger i hæren efter en
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vellykket operation. Lena havde præsteret et
kunstværk i børnebondage som var milevidt fra mit
ubehjælpsomme forsøg med gaffatape.
”Det er … smukt, Lena,” hviskede jeg betaget.
”Og sjældent, Mike. Et dobbelt kunstværk med
både en dreng og en pige er efterspurgt blandt
samlere.”
Jeg forstod hvad hun mente. Vi studerede detaljerne i vores kunstværk: Børnenes knæ var som
nævnt adskilte og gav fuld access til deres kønsorganer. Sussies kusse var den sødeste lille barnekusse man kan tænke sig. Den strittede frem glat og
fast mellem hendes lår. Man kunne ikke se klitoris. Jeg
ved ikke så meget om syvårige pigers kønsorganer,
men antog at klitten var en følsom lille sag i den alder.
Pauls nosser bulede frem næsten lige som Sussies
kusse, blot lidt mere markerede og let rynkede, måske
på grund af morgenluften fra vinduet. Pikken var fuldt
synlig. Den vippede en smule – var det mon også på
grund af morgenluften? Jeg har læst at selv børn på
syv år har frække lyster.
Endeballerne, som udgjorde kunstværkets højeste
del, indbød til at gøre bekendtskab med min egen
afrikanske kunstgenstand, – den lille pisk lavet af
barkstrimler.
Selv om de to løftede og let dirrende barnenumser
umiddelbart lignede hinanden, repræsenterede de
hver sin individualitet, hver sin lille personlighed.
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Numsehullerne var fast tillukkede, men mon ikke man
kunne få dem til at åbne sig – for eksempel ved hjælp
af en fjer?
Børnenes position kendte jeg fra bondageblade. Det
nye var at det var børn og ikke professionelle modeller, som poserede i min ringe stue. Nå, ikke rigtige
børn naturligvis, men Olivias små djævleunger.
Lena smilede polisk. ”Søde, ikke? Sådan skal sommerskole være.”
”Du kan ikke lide børn?”
”Kan du?”
”Kun på denne her måde.”
Vi lo begge to. ”Hvad gør vi?”
”Venter. Jeg kan love dig at skammen ved at ligge
sådan er ophidsende for både dem og os.”
Mens Lena talte, lod hun en hånd glide op under
sin nederdel.
”Hvad gør du?” Spurgte jeg da jeg så hånden
forblive oppe.
”Undskyld, men jeg bliver altid liderlig af nøgne
børn. Hvis det er OK med dig, vil gerne lege med mig
selv mens jeg kigger på dem. Det varer ikke længe
kan jeg mærke.”
”Æh, er det i orden hvis jeg gør det samme?”
”Selvfølgelig, det er jo din lejlighed!”
Jeg vippede pikken frem og strøg den i takt til lyden
af Lenas åndedræt.
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Kapitel 5
”Man skal ikke begynde med kønsdelene,” forklarede
Lena. ”Begynd med tæerne. I seriøs tortur kan man
sætte papir mellem tæerne og stikke ild til. Det går
nok ikke med de to her.
Ideen med at sætte brændende papir mellem
Sussies tæer fik igen min pik til at røre på sig, men
Lena havde naturligvis ret, så jeg nøjedes med at kilde
dem. Måske havde Sussie foretrukket brændende
papir; for hun var meget kilden mellem tæerne.
Fra tæerne gik rejsen videre til indersiden af
Sussies knæ og op langs inderlårene indtil vejen endte
blindt. Her gjorde jeg ophold et stykke tid, mens Lena
viste mig hvordan jeg skulle indvie Sussies kusse i det
som i SM terminologi hedder Pain and Pleasure. Jeg
fandt Sussies klitoris uden Lenas hjælp. Den var lille,
og jeg måtte lede en del for at finde den, men det var
rigeligt ulejligheden værd.
Jeg sluttede seancen med at give kussen et par fortrolige fingerknips, lidt lige som når man giver en ven
et skulderklap og siger 'på gensyn'. Sussie svarede
med et numsevrik som betød 'besked modtaget, jeg
venter på dig store stygge fyr!'
”Ved du at små drenge kan blive seksuelt ophidsede?” spurgte Lena. ”Nu skal du se,”
Hun satte en fingerspids på Pauls numsehul. Paul
gav hurtigt efter så fingeren åbnede hans lille
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hemmelighed.
”Husk aftalen med Olivia,” sagde jeg. ”Ingen
penetrerende sex.”
”Bare rolig,” svarede hun med et grin. ”Jeg er ikke
pervers. Jeg viser ham bare hvem der bestemmer.”
Lena gik videre til Pauls nosser og prikkede dem
med en negl. Pauls pik reagerede positivt. Da hun
derefter klemte om pikhovedet med to fingre gik der
kun et par sekunder til Paul bumpede hofterne rytmisk op og ned. Den lille sluppert. Syv år. Jeg troede
ikke han kunne, og var ikke sikker på om han havde
fortjent det.
Så var det min tur til at prøve. Men jeg var ikke så
fiks på fingrene som Lena, jeg var mere som en håndværker – grovsmed eller sådan noget. Desuden havde
jeg ikke glemt Pauls forsøg på at sparke mig i nosserne.
Bagefter udvekslede Lena og mig ideer om børnetortur, for eksempel ideen om at sætte brændende
papir mellem Sussies tæer.
”Eller mellem skamlæberne,” foreslog jeg.
Lena lagde hovedet på skrå. ”Prøv at komme lidt
whisky på knægtens nosser så skal du se akrobatik.”
Den ide ville jeg huske.
Lena spankede Sussie uden hastværk. Hun varmede
tøsens numse indtil hun vrælede på trods af tungeklemmen. Begge børn havde ellers lært at være

16

næsten stille når vi spankede dem. De var begyndt at
vænne sig til vores udgave af sommerskole.
Lena lod barkstrimlerne glide ned mellem Sussies
lår, og Sussie prøvede at samle knæene. Det kunne
hun ikke, men det var interessant at se hende forsøge.
”Hvad har Olivia ellers sagt? Er der nogen begrænsninger?”
”Ingen brækkede knogler, ingen penetrerende sex.
Spanking og bondage er OK. Måske jokede hun bare.”
”Olivia joker ikke. Hvad med spanking af kønsdelene?”
”Det nævnte hun ikke.”
”Så er det ok.”
”Ummhf … ” klynkede Sussie og vrikkede igen med
numsen mens Lena bedækkede hendes kusse med
piskeslag.
”Hårdere,” mumlede jeg. Lena øgede slagstyrken til
Sussies kusse antog en sund rosenfarvet kulør .

Kapitel 6
Dreng pige, bror søster, pik kusse. Børnene stod med
front mod hinanden op ad hver sit T-kors som Lena
havde hentet fra sit righoldige lager af bondageudstyr.
Korsene bestod af en lodret stander på en solid fod og
en tværstang i børnenes skulderhøjde. Deres spinkle
arme var udstrakte og fæstnet til tværstangen. De
udgjorde det typiske billede på en korsfæstelse.
Dobbelt endda – med to nøgne børn.
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Det var en smuk dag, stille og idyllisk. Eftermiddagssolen kastede et blidt lys ind fra balkonen og
understregede børnenes hvide hud med striber efter
barkpisken. Striberne dækkede underlivet, det
øverste af lårene og kønsorganerne. Lena var dygtig
til at spanke børnenes kønsdele så de ikke tog skade.
”Jeg går ind for genbrug,” sagde hun.
Sussie og Paul snøftede stille, lyden blandede sig
behageligt med lyden af barkstrimler mod barnehud.
Børnenes brystkasser hævede og sænkede sig i takt
med slagene. Sussie led mest fordi hun var den mest
aggressive og nok engang selv skulle få lært at svinge
pisken, men Paul fik ståpik af at få pikken pisket.
Måske fordi det var en kvinde der gjorde det. En rigtig lille masochist, tænkte jeg.
Når Sussie så hvorledes Lena spankede Paul, snøftede hun ikke, men kiggede interesseret på brorens
lille stivert der vippede hver gang Lena ramte den.
Paul var lige så interesseret når det var Sussies tur.
Når Lena lod barkstrimlerne svirpe op mellem Sussie
lår og rundt om hendes kusse, rykkede det i Pauls pik.
Det var tydeligt at sommerskolen styrkede deres bror
– søsterforhold.
Vi flyttede vi børnene tæt sammen, bryst mod bryst,
mave mod mave, mund mod mund og bandt dem i den
stilling. Pauls pik vippede op, og Sussi spredte for en
gangs skyld selv lårene og gjorde plads til sin bror.
Så spankede vi dem igen.
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Lena og mig havde helt klart en fælles fetish,
nemlig at se nøgne børn blive spanket. Det pudsige
var at Lena foretrak små piger og jeg foretrak små
drenge. Min interesse for Pauls nosser lignede Lenas
interesse for Sussies kusse selv om vi godt kunne se
charmen ved den andens hobby, og vi syntes begge at
Sussies lille kusse – nu med striber – var noget af det
sødeste naturen havde skabt.
”Det var godt du kom, Lena, ellers havde jeg sgu'
begået overgreb mod de to øgler.”
”Nahh, det tror jeg ikke. De var smuttet fra dig så
dårligt som de var bundet.”
Lena hævede pisken.
”Jeg pisker knægten for dig, og du pisker tøsen for
mig, okay?”
Virkelig lækkert. Jeg spillede pik mens Lena piskede Pauls pik, til den igen pegede opad. Jeg tænkte
på min lyst til at give Paul en knythæve i kuglerne.
Lena klarede også det, hun var en mester i at lade
barkpisken svirpe op mellem Pauls lår og eftersom
hans pik allerede strittede opad var der fri adgang til
hans syvårige kronjuveler.
”Bliv ved,” gispede jeg til Lena, lige før jeg kom.
Bagefter var det min tur til at varme Sussies kusse
med pisken, mens Lena betjente sig selv henne på
sofaen.
Resten af dagen overholdt vi spillereglerne, –
ingen penetrerende sex og ingen knoglebrud, men vi
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pillede vi ved de små bavianer. Masturberede dem til
de, gud bedre det, fik orgasme. Så spankede vi dem
igen så selv Zorro ville have nikket anerkendende hvis
han havde set det.

Kapitel 7
Lena var gået ned til sig selv, og Sussie og Paul stod
ranke midt i stuen tæt sammen ryg mod ryg. De var
nøgne bortset fra underbukserne som jeg havde
trukket ned til midt på lårene, så man tydeligt kunne
se striberne efter pisken på deres maver og kønsdele.
Børnene var ikke bundet og havde ingen klemme om
tungen, men stod alligevel stille med nedslagne øjne.
Det var en chokkur vi havde givet dem. De var stadig
noget øgleyngel, men nu var de velopdragent øgleyngel som havde lært at respektere pisken. Desuden
ville jeg vise Olivia at jeg mente, hvad jeg havde sagt i
morges.
Olivia vandrede rundt om sine børn. Jeg var spændt
på om hun ville gå grassat over hvad hun så. Det ville
hun ikke.
”Fint,” sagde hun. ”Jeg er glad for du tog dig af
dem. Ingen problemer?”
Jeg rystede på hovedet. ”Slet ikke, søde og stille."
Olivia så på sit designerur. ”Jeg har et par telefonopkald der venter, – Shanghai. En vigtig aftale.
Egentlig skulle jeg til Shanghai i aften … ”
”De kan sove her, gæsteværelset er parat, men jeg
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bliver nødt til at binde dem igen, jeg er bagud med
arbejdet. Deadline du ved.”
”Det er OK, jeg kan se at de har haft det godt, hvad
med prisen?”
”Penge er ikke alt. Det normale honorar for babysitting er helt fint.”
”Lyder godt Mike. Jeg skulle nok selv have taget
lidt mere håndfast på dem tidligere.”
”Det er aldrig for sent, Olivia.”
Hun gik mod døren uden at Sussie eller Paul protesterede.
”Okay, øgleyngel,” sagde jeg venligt da døren var
lukket efter Olivia. ”Lena kommer om lidt.”
Jeg hentede piskebænkene og gjorde klar til et par
timers ekstra sommerskole inden sengetid.
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