Spionen i Glasrøret
Amazonerne fra femte klasse viste ingen nåde.
Spionen kæmpede heltemodigt. Af al magt pressede
han kroppen mod væggen i det smalle glasrør som
holdt ham fanget. Men forgæves. Han vred og hoppede. Intet hjalp. Glasrøret holdt ham urokkeligt fast
med armene højt over hovedet og var så smalt, at han
ikke kunne få armene ned. Røret stod i en balje med
syre som sved voldsomt i hans nøgne fødder. Han var
også ved at løbe tør for ilt, og hans lunger arbejdede
hårdt.
Han hørte latter. Det var amazonerne fra parallelklassen som lo. Den kønne Vera samt Dorthe og hans
søster Linda. Det var også dem som havde hældt syre
i baljen. Skånselsløs tortur af en modig spion. Værre
blev det da han mærkede sine shorts begynde at glide
ned. De bulede foran, og pigerne kunne ikke undgå at
bemærke det.
Han prøvede at holde shortsene på plads, men det
var umuligt på grund af de tynde snore, som var syet
fast til buksebenene og førte ud under glasrøret til
pigerne som grinende trak i dem. Shortsene gled ned
stykke for stykke. Om et øjeblik ville hans svulmende
lem springe frem over kanten af shortsene og pigerne
ville springe forskrækket tilbage imponeret af hans
mandighed.
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Samtidig med at hans lem sprang frem over
buksekanten, lykkedes det ham med en voldsom
anstrengelse at knuse glasrøret så stumperne faldt
som en regn af lysende meteorer mod gulvet Han
krummede sig sammen på sengen under sengetæppet
og sprøjtede den sædvanlige portion sperm ind mod
væggen i sit værelse. Endnu engang havde helten
udholdt amazonernes tortur og kæmpet sig fri.
"Hvad laver han?" spurgte Dorthe undrende. Linda
lo. "Ved du ikke det? Han onanerer".
De tre veninder sad foran Dorthes computer tre
huse borte og stirrede på skærmen, som viste et
værelse med rod allevegne, hip hop plakater på væggene og en seng med et sengetæppe, som bevægede
sig rytmisk over noget som måtte være en dreng.
"Han har glemt at slukke for sit webkamera,"
grinede Dorthe.
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