Teenagedrenge
Seks drenge på campingtur overfaldes og
kastreres.
En tidlig sommeraften ankom seks teenagedrenge til
deres lejrplads. Pladsen lå isoleret i vildskov ned til en
stor fiskesø og var et perfekt sted at tilbringe en
weekend. De satte teltene op, hentede brænde,
tændte bål og hyggede sig med sjofle historier samt øl
som de havde smuglet ud fra forældrenes køleskabe.
Først da himlen var stjernebestrøet trak de sig tilbage til teltene.
Josh vågnede ved lyden af sit navn. Han kravlede
ud af teltet og så Willy stå nøgen udenfor mens to
store fyre holdt ham under armene. En tredje pegede
ned på Josh med et jagtgevær.
”Kom ud!”
Forfærdet tumlede Josh ud. Natten var mørk, men
mændene havde lagt grene på bålet og fået det til at
blusse op.
”Hent de andre!”
Josh vækkede de andre; Brad, Noah, Devon og
Devons fjortenårige bror Aaron. De kom ud en efter
en. Fyren med jagtgeværet beordrede drengene til at
smide tøjet. De adlød febrilsk, og efter 30 sekunder
stod de alle nøgne. Mændene bandt drengenes ankler
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med korte rebstykker så de ikke kunne løbe.
En mand spurgte: ”Hvem er leder her?”
”Det er mig,” svarede Brad.
”Jeg har noget du kan lede!”
Manden tvang Brad ned på knæ og åbnede sine
bukser. Hans pik sprang frem, stor og stiv. Han viftede
med den foran Brads ansigt.
”Du sutter denne her eller vi skyder knoppen af
dengse. Hvis du nægter, dør dengse, hvis du bider,
dør dengse. Forstået?”
Inden Brad kunne svare greb manden Brads hoved
og trak ham til sig. Brad tog mandens pik i munden.
Manden skubbede Brads hoved frem og tilbage indtil
han kom i munden på ham.
”SYNK, DIN LUDER!”
Brad gjorde det, selv om hans ansigt fortrak sig.
”Du er ikke færdig. Du sutter den af på alle dine
små venner. Hvis du ikke kan få dem til at sprøjte
hele bundtet, skærer vi kuglerne af dig”
Brad skreg: ”FUCK, DIT SVIN! Jeg er ikke fucking
homo!”
Manden trak sin kniv. ”Sikker på det, luder?”
Brad opgav, knælede foran Josh og tog hans pik i
munden. Josh var skamfuld over at blive suttet af sin
ven, men et øjeblik efter kom han i munden på Brad.
Turen kom til Noah, derefter Devon og Willy. Da
han nåede til Aaron udbrød han. ”Jeg kan ikke, Aaron
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er kun fjorten!”
To af mændene greb Brad i nakken og slæbte ham
ind buskene.
”NEJ!” Skreg Josh. Geværmanden sagde: ”Det
varer kun et øjeblik.”
Drengene hørte Brads skrig der isnede deres blod.
Efter et minut kom mændene tilbage med blod på
hænderne. De havde kastreret Brad i buskadset og
efterladt ham til at bløde ihjel. Lederen rakte noget til
Willy: ”Æd dem.”
Willy greb sin vens blodige testikler og kastede
dem ind i bålet idet han skreg: ”FUCK, NEJ!”
Mændene lo, de bandt Willys hænder på ryggen og
stillede ham under et træ med et reb om halsen.
Rebet blev kastet op over en gren. Mændene trak til
Willy stod på tæer.
”Så er det jeres tur,” råbte de til de andre drenge. ”
I spiller pik og når i alle sammen har sprøjtet slipper
jeres dengse.”
Mændene trak Willy op så hans bundne fødder
svingede i luften, og de andre drenge begyndte at
stryge deres pikke, de vidste at tiden hurtigt ville løbe
ud for Willy. Hans ansigt blev blåt. Først sprøjtede
Josh og lige efter Noah. Aaron kæmpede, mens Willy
gispede. Pludselig sprøjtede Willy selv. Devon
sprøjtede også, og alle så på Aaron. Willy gurglede
med en frygtelig lyd, lidt efter hang han stille. Aaron
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faldt ned på knæ.
”Undskyld Willy, jeg kunne ikke.”
”No problem,” sagde en mand, ”for nu er det din
tur.”
De greb Aaron, men hans bror Devon råbte: ”LAD
HAM VÆRE, han er kun fjorten.”
I det samme slog geværmanden Devon til jorden, så
han besvimede.
Aaron blev trukket ned til vandet. Mændene lagde
ham på maven med spredte ben og hovedet i ude i
vandet. De skiftes til at voldtage Aaron bagfra, mens
han kæmpede for at holde ansigtet fri af vandet. Han
blev hurtigt træt og druknede mens mændene voldtog
ham. Fem minutter efter drev hans livløse legeme ud i
søen med ansigtet nedad.
Mændene nærmede sig de tre levende drenge.
Devon var vågnet igen. Han nåede at se sin bror
drukne og drive bort. Devon forsøgte at angribe
mændene, men de greb ham nemt, hvorpå de
sænkede Willys døde krop ned og gav Devon løkken
om halsen. De trak ham op til han balancerede på
tæerne desperat kæmpende efter fodfæste. En mand
stillede sig bag Devon. Han greb Devon om livet og
styrede ham ned over sin pik. En anden mand greb
hårdt om Devons nosser.
”Det bliver ligesom jeres leder.”
Han skar en åbning i Devons pung og poppede
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kuglerne ud. Devons øjne blev vilde af smerte.
Manden bag ham blev ved med at bolle ham mens
Devon vred sig. Lidt efter var Devon også død.
Mændene nærmede sig Noah og Josh.
”Hvad så med jer to?”
Lederen fremtog en gammeldags revolver. Han
fjernede alle kuglerne på nær en og snurrede tromlen
rundt. Derpå rettede han den mod Noahs hoved og
trykkede af … ”klik”.
Pludselig hørte de alle lyden af en bil der nærmede
sig. Den havde et blåt blink på taget.
”Fandens, vi skrider,” mumlede lederen. ”men jeg
vil lige … han trykkede igen på aftrækkeren …
KABOOM … Noahs ansigt eksploderede som en rød
blomst. Manden rettede revolveren mod Josh, men
huskede at der ikke var flere kugler i. Mændene
forsvandt i krattet. Straks efter startede en anden bil
og kørte bort.
Den tredje dag Josh var på hospitalet, kom en ny
læge ind til ham. Han havde operationsmaske for
ansigtet. Josh sagde goddag, men i det samme slog
lægen ham så hårdt at han besvimede. Da han
vågnede, lå han nøgen på sengen med fødderne
bundet til sengeenden og hænderne til hovedgærdet.
Han havde tape for munden. Lægen stod ved siden
sengen. Han tog sin maske af, og Josh så det var
lederen fra overfaldet i skoven. Han bøjede sig og
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hviskede i øret på Josh.
”Jeg vinder, din lille luder.”
Josh vidste det var sket denne gang og græd
desperat, mens manden skar nosserne af ham.
Manden gik og blev aldrig mere set. Josh var derfor
den eneste af drengene som overlevede, men uden
sine nosser.
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