Suite 512
En ung mand sælges til en rig kvinde som
interesserer sig for piktortur.
Jeg bankede på døren til suite 512. Der lød trin, og en
kvinde, omkring 35 år gammel, åbnede døren. Jeg introducerede mig selv:
”Hej, jeg hedder Bryan . . . Agenturet har sendt
mig.”
Agenturet er et firma der betjener velhavende kunder med specielle seksuelle interesser. Det ejes af
Miss Santorini.
”Hej Bryan. Kom ind.”
Kvinden gik foran mig til suitens største rum.
”Hvor gammel er du knægt?” Hun stod med ryggen
til mig mens hun skænkede en drink.
”Jeg er nitten Madame.”
”Kald mig Carla.”
”Ja, miss Carla.”
Hun vendte sig mod mig.
”Strip,” sagde hun.
Jeg foldede hvert enkelt klædningsstykke og lagde
det over en stol efterhånden som jeg tog dem af.
Trods omhuen varede det mindre end et minut til jeg
stod nøgen foran hende. Min pik vippede i takt med
mit hjerteslag.
”Ved du hvorfor du er her Bryan?”
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”F - For at stå til rådighed for Dem - dig miss
Carla.”
”Ved du hvad der forventes af dig?”
”Jeg er trænet i at betjene kvinder. Hvis du har
særlige ønsker, vil jeg være glad for at opfylde dem.”
”Virkelig? Det tvivler jeg nu på."
Hun havde sat sig i en af suitens elegante stole og
nippede til sin drink.
”Jeg er interesseret i dine genitalier.”
”Min krop står til din tjeneste miss Carla, jeg - jeg
vil være glad hvis du kan bruge mig - min - mine - ”
”Hvad du ved om piktortur?”
Min hjerne ræsede afsted.
”Vel miss, det mest almindelige er slag, der kan
også være tale om elektrisk stimulering. I yderste fald
afskæring af … ”
Jeg sitrede af angst, selv om min pik stod fuldt
erigeret.
”Hvad med testikeltortur?
”D - det samme Miss. Slag, elektrisk stimulering …
og kastra - ”
Miss Carla fuldendte sætningen for mig.
”Kastration Bryan. Jeg spekulerer på om mænd
græder når de bliver kastreret. Hvad mener du? På
den ene side vil en mand jo nok prøve at at bevare
værdigheden, på den anden side har han meget at
miste.”
”Mi - miss Carla, - kontrakten med miss Santorini,
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er De - du sikker på at - ”
”Vi har ingen kontrakt – endnu.”
”Jeg - det - det er dyrt, jeg tror jeg kan betjene Dem
bedre på andre måder, hvis De - du tillader det miss
Carla.”
Hun hørte kun halvt efter og snakkede videre. ”Det
skulle være ret underholdende at kastrere en mand. ”
Jeg stirrede ned på min erigerede pik.
”Det lader til at din pik også underholder sig ved
tanken Bryan.”
Jeg vidste ikke hvad jeg skulle svare.
”Kom herhen.”
Jeg trådte helt hen til miss Carla tog et let greb om
min pik,og betragtede den køligt nærmest ligegyldigt. Med en anstrengelse lykkedes det mig at stå
stille. Miss Carla berørte mine testikler så pungen
trak sig gysende sammen.
”Du har meget at miste Bryan,” kommenterede hun
idet hun kort klemte om pikken, inden hun gav slip
lige så nonchalant, som hun havde grebet den.
”Du kan bruges,” sagde hun.
”Miss Carla - ønsker De - du - at ka - ?”
Hun rystede på hovedet.
”Jeg er mere interesseret i dit pikhoved. Jeg vil tale
med Miss Santorini. Du kan gå nu.”
Det er to dage siden. I morges tilkaldte miss Santorini mig til sit kontor. Hun beordrede mig til at pakke
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mine få ejendele og opsøge den adresse som jeg ikke
kan glemme. Jeg har lige banket på døren til suite 512
og hører skridt der nærmer sig. I det stille repeterer
jeg for mig selv hvad jeg har lært: ”Hej, jeg hedder
Bryan, Agenturet har sendt mig.”

4

