Tina og hr. Phillips
Tina tog shortsene af for at blive kæreste med
David, men blev afsløret af hr. Phillips som tog sig
betalt for ikke at sladre.
Tina havde fået et tilbud hun ikke kunne afslå; for når
man er elleve år, og kvarterets kønneste dreng spørger, om man skal være kærester, er der ikke rigtig
nogen valgmuligheder.
Generøst tilbød David at de gik ned i hr. Phillips'
havehus og gjorde 'kæresteting'. ”Det gør alle kærester,” forklarede han. Derfor gik Tina med David foran sig og sommerfugle i maven til hr. Phillips' havehus.
”Se,” sagde David, vel ankommet og med døren
hurtigt lukket, ”helt privat, hr. Phillips arbejder hele
dagen.”
Stedet var støvet, men der stod en gammel sofa
som David satte sig på mens Tina stod midt på gulvet,
rødmende under Davids direkte blik. Han vidste en
del om hvorledes situationen skulle gribes an.
”Tag shortsene af.”
”Men . . .”
”Ellers kan vi ikke være kærester.
”Jeg ved ikke ...”
Tinas hænder flagrede uroligt.
”Du er pæn,” fortsatte David sit stormløb. ”Jeg kan
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godt lide piger som er yngre mig!”
”Jeg vil ikke ...”
” Alle pigerne i min klasse gør det.”
Usikkert satte Tina fingrene i livbåndet på sine
shorts.
David fornemmede at en sejr var inden for rækkevidde.
”Jeg tager også shortsene af. Først dig, mig bagefter.”
”Øh, okay”
David havde øjensynligt fundet den rigtige kombination af at lokke og true, for Tina trak sine shorts
ned. I femten sekunder stod hun sådan udsat for
Davids beskuelse.
”Osse trusserne Tina.”
Som hypnotiseret skubbede Tina sine trusser samme vej som shortsene. Måbende stirrede David på det
lille hårløse venusbjerg der viste sig for ham.
”Wauw!” Fløj det ud af munden på ham. Og 'Wauw'
tænkte han ved udsigten til at fortælle kammeraterne
om sin erobring. Det var næsten som et stikord, for i
det samme fløj døren op og ramte væggen med et
brag.
”Hvad foregår her?”
Hr. Phillips stod stor og bred i døren. Han stirrede
forbløffet på Tina som halede i sine trusser.
”Okay I to, jeg tror jeg har en god ide om, hvad I laver. I har problemer, kan jeg godt love jer.”
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David mumlede nervøst, ”vi gør ingenting, … ikke
noget, vi ville bare … ”
”Bare hvad?”
”Jeg, vi … kiggede, De må ikke sige det til mine forældre, min far vil … ”
David vidste ikke hvad han mere skulle sige, og
Tina sloges med trusserne som havde viklet sig sammen med shortsene.
”David, du går hjem med det samme. Jeg taler med
dig senere. Tina bliver her og fortæller mig det hele.”
David behøvede ikke yderligere opfordring. Han var
ude ad døren som et lyn uden tanke for Tina. Hans
skridt fortabte sig hurtigt op ad havegangen. Hr. Phillips vendte sig mod Tina.
”Nå unge dame, nu går vi op i mit hus, og så giver
du mig en ordentlig forklaring.”
Med en hånd på Tinas skulder ledte hr. Phillips hende af sted, lidt efter sad de på en anden og nyere sofa
i hr. Phillips stue. Hr. Phillips rakte Tina et papirslommetørklæde. ”Nu tørrer du øjnene og fortæller mig
det hele. Der er ingen grund til at græde hvis du gør
som jeg siger.”
”Please hr. Phillips, De må ikke sige det til mine forældre.”
”Lad mig høre hvad det er, jeg ikke må sige til dine
forældre. Hvad lavede du sammen med David i mit havehus?”
”Vi, det … ikke noget …”
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Tina snøftede. ”Vi ville bare … David sagde vi skulle
være kærester. Og så … ”
”Hvad så? Hvorfor tog du bukserne af? Det er alvorligt, jeg er nødt til at sige det til dine forældre.”
”David sagde vi skulle gøre kæresteting.”
”Kalder du den slags for kæresteting? Du tog altså
bukserne af for at blive kæreste med David?”
”Han sagde alle pigerne gør det ... David skulle
også …”
Tina snøftede igen.
”Måske kan vi finde en løsning, men jeg er nødt til
at give dig en lærestreg.”
Tina holdt inde med at snøfte og så op. Hr. Phillips
så egentlig rar ud, og hun kendte ham i forvejen. Han
lagde venligt armen om Tina mens han talte videre.
”Vi kan ordne sagen med det samme, og eftersom
du godt ville tage tøjet af for David, så kan du også
tage tøjet af for mig.”
Tinas 11-årige hjerne troede ikke hun havde hørt
rigtigt.
”Hvad mener De?”
”Det er den lærestreg jeg talte om. Bagefter går du
hjem. Dine forældre får ikke noget at vide, David får
ikke noget at vide.”
Tina var chokeret.
”Jeg ved ikke.”
”Ja ja, du bestemmer selv. Jeg kan også tale med
dine forældre.”
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Hr. Phillips rejste sig med en træt mine og gik hen
mod telefonen.
”Du må godt gå nu, jeg ringer imens.”
”Neej! Pleeaase.” Tina følte panikken stige op i sig.
”Jeg vil godt. De må ikke ringe.”
Hr. Phillips betragtede eftertænksomt Tinas dirrende underlæbe, hendes smalle skuldre, det flade bryst
med diminutive buler i blusen, de slanke ben i lidt for
vide shorts.
”Jeg ved ikke, Tina, Den ene lærestreg kan være
lige så god som den anden. Måske er det bedst at jeg
ringer.”
”Neej, hr. Phillips, jeg skal nok gøre det.”
”Ja ja da, så siger vi det. Det er måske det nemmeste, kom med mig.”
Tina var bange, men alternativet var værre, og måske var det ikke så slemt at tage tøjet af, hun havde jo
gjort det for David – næsten. Hun rejste sig fortumlet. Hr. Phillips lagde igen armen om hendes skulder.
”Vi kan have det rart sammen. Lad os gå op i soveværelset, det er bedre end her.”
Hr. Phillips holdt fastere om Tina end det var nødvendigt, mens han førte hende op ad trappen. Han
satte Tina på hjørnet af sengen. ”Okay, Tina, du skal
du bare gøre som jeg giver dig besked på.”
Han drejede Tinas ansigt op mod sig, og Tina blev
igen overrasket over hvor venlig han så ud. Stille lod
hr. Phillips hånden glide ned ad Tinas ryg. Tina slap-
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pede lidt af, for hr. Phillips store hånd gav tryghed
”Måske er det alligevel bedst jeg ringer til dine forældre?” .
”Neej! Hr Phillips.”
Tinas panik vendte tilbage. Hun ville MEGET hellere tage tøjet af for hr. Phillips. ”Jeg skal nok gøre alt
hvad De siger.”
Det var lige de ord som hr. Phillips ønskede at høre.
Han udstødte et lille suk som om han først nu besluttede sig.
”Okay, Tina. Rejs dig op og tag din bluse af.”
Tina tøvede, nu blev det alligevel svært.
”Så Tina, gør det, du vil jo godt.”
Tina rejste sig og åbnede sin bluse.
Hr. Phillips kiggede intenst på den lille pige hvis
hænder fumlede med knapperne. Da den sidste knap
var åbnet, trak hun blusen over hovedet. Hun stod
lige foran hr. Phillips: 130 centimeter høj, med langt,
lyst hår der nåede til skuldrene. Hendes bryster var
netop så små, som hr. Phillips foretrak dem. Hendes
shorts sad løst om lårene. Hun stod bare ret op og
ned. Hænderne flaksede uroligt.
”Det er flot, Tina, du er en køn pige, drej dig rundt
så jeg kan se dig rigtigt.”
Tina drejede rundt.
”Okay, tag shortsene af.”
Igen tøvede Tina, men hr. Phillips kiggede på en
måde som gjorde at hun var nødt til adlyde. Hun skub-
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bede shortsene ned til anklerne. Hun var selvfølgelig
ikke nogen stripper og gjorde det uden kunstige bevægelser.
Der stod hun i små bomuldstrusser, sneakers og ankelsokker. Hr. Phillips havde fået en stærk rød farve i
ansigtet.
”Nu må du godt tage trusserne af.”
Hun havde gjort det for David, og han havde ikke
været nær så flink som hr. Phillips. David havde haft
travlt, men hr. Phillips havde givet sig god tid og ladet
hende selv bestemme. Med den tanke trak hun trusserne ned. Så rettede hun sig op og stod rank foran
den ældre mand. Hr. Phillips kunne dårligt tro sine
egne øjne. Pigen ikke bare stod, hun smilede endda til
ham, hvad var der dog sket? Hendes lille kusse var
glat uden et eneste hår. Brystet var næsten fladt, hofterne smalle. Hun vejede sikkert ikke mere end 38
kilo og så fantastisk ud for en gammel pædofil som hr.
Phillips.
”Vend dig, Tina, så jeg kan se din ryg.”
Tina vendte sig.
”Flot, Tina, tag dine sko og sokker af!”
Tina bøjede sig forover efter snørebåndene og vidste ikke selv hvilket syn hun dermed gav hr. Phillips.
Hendes kusse strittede sødt bagud mellem lårene.
”Du er meget smuk, Tina, bliv stående sådan lidt. ”
Tina forstod ikke helt hvorfor gamle hr. Philips kunne lide at kigge på hende på den måde. Hun tænkte
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ikke på, at hr. Phillips kunne se meget mere end hendes ende.
”Godt Tina læg dig på sengen.”
Tina lagde sig på sengen med fødderne mod hr.
Phillips.
”Tina, jeg tror du har lyst til at sprede benene.”
Tina fik en overvældende lyst til at gøre alt hvad hr.
Phillips ønskede. Hun lagde knæene ud til siden så
hun lå helt åben for hr. Phillips blik. Hendes kusse var
en fast, glat bule med en rille i midten. Klitten kunne
lige anes i toppen af rillen. Hr. Phillips MÅTTE røre
ved den lille lækre sag, der frivilligt stillede sig til rådighed for ham. Tina lagde hænderne under hovedet
som om hun instinktivt vidste, hvad mænd kan lide
ved små piger.
”Nu skal jeg vise dig noget, Tina. Jeg er nødt til at
røre lidt ved dig, OK?”
”Uh, uh.”
”Du skal bare sige: ”Hr. Phillips vil De godt røre
ved min kusse.?”
”Hr. Phillips, vil De godt røre ved … men hr. Phillips, det er frækt at sige ku … ”
”Det er i orden, Tina.”
Hr. Phillips satte sig på knæ for enden af sengen,
og greb Tinas ankler. Tina dækkede sin kusse med
hænderne.
”Flyt hænderne, Tina.”
Tina flyttede hænderne, – hr. Phillips havde fuld-
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stændig magt over hende, eller måske ville hun i virkeligheden det samme som hr. Phillips? Hr. Phillips
mund

var en

centimeter fra Tinas kusse. Han an-

bragte forsigtigt sin tungespids på klitoris. Reaktionen
kom øjeblikkelig. Tina vred sig, men hr. Phillips strammede grebet om hendes ankler. Tina følte hans ånde
mod sin kusse og hans tunge som åbnede spalten.
Hver gang hr. Phillips' tunge bevægede sig, var det
som et elektrisk stød, men bedre!
Hr. Phillips var helt koncentreret om det lille
kønsorgan, der var faldet i hans magt. Da han mærkede at Tina ikke mere gjorde modstand, bøjede han
hendes knæ op mod hendes bryst. Forsigtigt trængte
han helt ind med tungen. Tina forsøgte ikke at slippe
fri.
”Hva … hvad gør De, Hr. Phillips?”
Hr. Phillips svarede ikke, men fortsatte jobbet indtil
Tinas kusse blev fugtig og velsmagende. Hun drejede
hovedet fra side til side så hendes lange hår spredtes
ud over puden, og hendes bryst hævede og sænkede
sig i hurtigt tempo. Hun mærkede ikke selv at hun
trykkede sin kusse op mod hr. Phillips mund, hun ønskede at … at … hun vidste det ikke. Men hr. Phillips
mærkede det og vidste det.
Orgasmen ramte Tina som en flodbølge. En bølge,
to bølger, tre bølger. Hun ønskede det skulle blive ved.
Det var den dejligste ting hun nogen sinde havde oplevet.

9

”Uh, uh … Uuuuh … hr. Phillips … De … ”
Bølgerne ebbede ud, Tina kiggede undrende på den
gamle mand. ”Hr … hr. Phillips … hvad skete der?”
”Kunne du lide det?”
Tina nikkede. ”Hr. Phillips, vil De godt … igen?”
”En anden dag hvis du har lyst til at besøge mig.
Tag dit tøj på, så snakker vi ikke mere om det med
David.”
Tina hoppede ud på gulvet og tog sit tøj på.
”Hr. Phillips, lover De ikke at sige noget?”
”Naturligvis, Tina, sådan er vores aftale. Jeg holder
altid hvad jeg lover.”
”Så vil jeg godt besøge dem igen - hvis jeg må.”
”Det må du godt, Tina. Måske i morgen efter skoletid?”
Tina vendte sig i døren. ”Okay hr. Phillips. Det er en
aftale.”
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