To skamler, en krog og et reb.
Linda sad på knæ med vidt spredte ben og
knæene anbragt på to skamler. Hun havde
hænderne bundet over hovedet til krogen i loftet.
Linda var 17 år, meget smuk, meget liderlig og
helt nøgen.

Anna Peretz var 35 år gammel, også ganske smuk for
sin alder og officer i Shangais hemmelige politi. Hun
satte spidsen af en lille vibrator mod Lindas anus.
Lindas øjne fyldtes med forventning da Anna
tændte vibratoren og ganske let kærtegnede hendes
ringmuskel. Hun trak vejret tungere efterhånden som
hendes krop responderede på den ydmygende
seksuelle stimulans.
»Er det dejligt Linda?« drillede Anne Peretz. Hun
skubbede vibratoren et lille stykke ind i Lindas anus
og bevægede den så vibratorens snurrende spids
langsomt tvang den unge pige mod en ydmygende
orgasme.
»Please, jeg vil ikke -«
»Jo, Linda du vil gerne, du er bare genert!«
Metallet kælede for den sarte hud i Lindas anus.

Lindas øjne blev store af sexuel ophidselse og
skam.
»Jeg vil ikke -«
Anna Peretz standsede vibratoren.
»Ja, når du ikke vil på den ene måde så lad os
prøve en anden.«
Majoren viste Linda elektroderne med tynde
ledninger som forbandt dem med en uskyldigt
udseende trækasse forsynet med drejeknapper.
Linda forstod at hendes bødler var i færd med at
forberede den ultimative seksuelle tortur – elektriske
stød på kønsdelene.
Majoren åbnede og lukkede elektrodernes små
savtakkede kæber foran Lindas ansigt. Hvor ville han
sætte dem? På kussen eller brysterne?
Løjtnant Anna Perez berørte Lindas brystvorter
med et fingerlet strøg. Linda var hjælpeløs overfor
dette overgreb. Hendes brystvorter stivnede, hun
svajede ryggen og tilbød sine bryster til den
kommende tortur.
»Please, Nej, Jeg vil ikke!«
Men hun ville godt.
Anna Perez pinte nådesløst Lindas erigerede
brystvorter med klem, strøg og delikate vrid. Indtil de
var hårde og parate til at biddet fra Major Marcos
elektroder.
Linda sitrede da elektrodernes metaltænder

lukkede sig om hendes brystvorter, mens Anne Perez
holdt hendes bryster så brystvorterne stod frem. Tag
mig, pin mig. Sådan følte Linda at de hviskede til
elektrodernes små tænder.
»Så, Linda, nu er vi vist klar.«
Der var ingen grund til hastværk. Major Manco
drejede en knap og sendte de første små jag af strøm
gennem Lindas forventningsfulde brystvorter.
»Er det dejligt Linda?«
Linda syntes det var dejligt. Hun følte at hun havde
fortjent at blive pint for sine forræderiske handlinger.
Hendes bryster, hendes kusse, hendes anus stod til
rådighed for tortur.
Trækassen gav en snurrende lyd da Majoren
skruede op for strømmen. Næsten som i slowmotion
vred Linda kroppen bagud og pressede brysterne frem
som om tilbød hun sine bryster til en elsker. Hendes
muskler sitrede da nye strømstød jog gennem hendes
krop. Hendes bryster, skønt små og faste, dansede fra
side til side, men de små metaltænder beholdt deres
greb i de svulmende brystvorter.
»Åh, åh, åh!«
I ti minutter spillede Majoren på sit instrument.
Skruede op og ned for strømmen. Linda fulgte
musikken med obskøne vridninger i takt med
strømstødene - helt tæt på en vild orgasme som
alligevel udeblev.

Med sadistisk håndelag opnået gennem mange års
praksis standsede major Marco da Linda hang slap
med hovedet nedad. En hæs hvisken var alt hun
kunne frembringe.
Anna Perez fjernede klipsene fra Lindas
brystvorter. Linda græd. Anna Perez klemte igen
Lindas ømme, svulmende, pinte bryster, pressede de
pinte nervespidser til at yde endnu nogle jag af
liderlighed til Lindas overbebyrdede hjerne.
Majoren talte igen.
»Om en time er hendes brystvorter så følsomme at
hun skriger hvis man rør dem med en fjer. Lad os gå
videre imens vi venter.«
Skønt fortabt i hvad der blev gjort ved hendes
bryster, tænkte Linda igen på den obskøne
fremvisning af sin ubeskyttede kusse mellem sine
spredte lår. Hun følte hvorledes alle kussens intime
folder var udstillet for majoren og hans løjtnant. Hun
vidste hvor de små metaltænder ville nappe fast om
lidt.
Løjtnant Anna Perez vidste det også, og hun vidste
at Linda vidste det. Anna Perez smilede ved tanken.
Hun gik rundt om Lindas struttende teenagebagdel.
Med en erfaren finger åbnede hun Lindas anus.
”En lille glødende lampe her.”
Anna lod hånden glide videre og lagde tre fingre på
Lindas fremstående kusse. Den var drivende våd.

»Men dog lille pige. Du er en af dem som bliver
liderlige af tortur.«
Anna Perez elskede at have en fange på denne måde.
Mand eller kvinde, ung eller gammel: En distingveret
gråhåret gentleman, en fjortenårig knægt eller en
teenagepige. Når de stod på knæ på skam lerne med
vidtspredte ben og elektroder på kønsorganerne var
de alle ens: Grædende, skrigende, liderlige kroppe. En
mands pik og nosser eller en ung piges kusse - så
dejligt hjælpeløse og åbne for alt det der kunne gøres
ved dem. Hun havde gjort det ved børn. Hun havde
sprøjtet stærk syre ind i nosserne på en tolvårig
dreng, mens drengens far grædende tiggede om at
det skulle være ham. Hun havde skåret brystvorter og
klitoris af en fjortenårig pige, mens hendes mor
hysterisk bad om et lignende rollebytte.
Uvilkårligt tænkte hun på sidste uges session med
en ung mand. Atten år gammel. Hans nosser var
fornøjelse at lege med. Og pikken - stor, med tydelige
blodårer.
Drømmende kærtegnede Anne sin venstre
brystvorte mens hun tænkte videre.
Da vagterne havde placeret knægten på skamlerne
og bundet ham, havde hun sendt dem bort. Alene med
knægten havde hun først masturberet foran ham til
han pik viste tegn på at han var ved at komme. Hun

havde brugt den næste halve time på at lege med
hans genitalier. Hun havde masturberet ham
langsomt og kælet for pikskaftet og de fremstående
årer. Kommet spyt på pikhovedet, kælet, kælet, kælet
- . Hun havde nappet hans nosser ganske let, ladet
dem hvile på sin håndflade til han gispende havde
presset sin krop frem i desperat søgen efter mere
kontakt - som han naturligvis ikke fik, han opnåede
kun at hans nosser hang som modne blommer frit
dirrende i det tomme rum klar til at blive plugget.
Helt tæt på det klimaks han aldrig ville nå.
Han buklede og twistede mod remmene i et desperat
forsøg på at kneppe hendes fingre som hele tiden
undveg hans tilnærmelser imens hun hviskede
udfordringer i øret på ham: »Kom så Big Boy, hvis
hvad du kan, knep mig, tag mig,«
Til han stønnede af liderlighed og ydmygelse.
Og så det bedste: Den vidunderlige kriblen i kussen
da hun viste ham elektroderne, den lille kasse med
knapper og ledninger inden hun omhyggeligt satte
klemmerne hvor hun ønskede det: Et par frække
krokodillenæb på hver sider af nosserne som igen fik
knægten til lave ufrivillige bollebevægelser og fik
hans pik til at vippe vippe vippe allerede ved tanken
om de elektriske stød der om lidt ville gennemstrømme hans nosser.
Knægten bollede den tomme luft - voldsomt og

hårdt mens som Anna Perez med den ene hånd i
trusserne masserede sin klitoris og den anden hånd
skruede op for strømmen.
De kom samtidig og de skreg samtidig, men af
forskellige grunde. Anna skreg som en kvinde der
oplevede en vild orgasme, knægten skreg fordi hans
nosser blev grillet af en kvindelig officer i i det
hemmelige politi.
Jo - Anna elskede skamlerne -.

