Tortur af børn
Vandpjask
Nøgne børn der leger og sprøjter med vand.
"Jeg får vand på på kussen," råber en pige.
”Det gør jeg også," råber en anden. Godt nok
en dreng, men meningen er den samme.
Man bliver liderlig af at se deres små kusser og
pikke.
Inderlår
Tænk på et barns inderlår hvor huden er glat som
silke. Tænk på en lille piges lyse latter når man
kæler hende ved siden af kussen. Eller tænk på
en lille dreng der ikke kan samle benene som er
bundet til armlænene på en bred stol, mens en
voksen mand sidder foran drengen og kilder ham
på nosserne.
Masturbation
Tænk på et nøgent barn som bliver masturberet.
Tænk på en lille piges spontane hvin når man
klemmer hendes skamlæber, eller tænk på en lille
dreng med ståpik og en elastik om nosserne.
Hvis jeg engang bliver rig
vil jeg have et hus med et hemmeligt rum. Det
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skal være et sted, hvor små piger og drenge
skriger hele tiden, mens jeg piner deres kønsdele.
Tag altid tøjet af
Tag altid tøjet af små drenge og piger, når de skal
straffes. De skal virkelig føle at de ikke har noget
tøj på, mens de holder hænderne foran tissemanden og tissekonen.
Spanking
Hvis et barn skal have kønsorganet spanket
lægges barnet på et bord med knæene bøjet op
mod brystet. Piger, uanset alder, spankes direkte
på kussen. Drenge spankes på siden af nosserne.
Tortur af drenge
Hæng dem op så de lige kan nå jorden med
tæerne og bind deres ankler så de ikke kan samle
benene. En kælder eller et loft hvor man ikke
bliver forstyrret, er gode steder. Langt ude i en
skov er også godt. Det giver en følelse af at være
på jagt og fange et dyr som skal slagtes. Sæt en
elastik om drengens nosser og sæt brændenældeblade i klemme unde elastikken.
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En dreng i en kælder. En mand med solbriller
trykker et glødende jern mod drengens
brystvorter.
En dreng som er tolv år gammel, sidder på en
stol. Hans hænder er bundet til stolens armlæn.
Han er nøgen og har erektion. En mand stikker
nåle op under drengens negle. Derefter tager han
sin pik frem og onanerer foran drengen.
Tortur af piger
En pige som er syv år gammel klædes nøgen.
Hendes bryst gnides med brændenælder.
En pige som er ni år hænges op i håndleddene.
Hun skal være helt nøgen. Bind små stykker
papir om hendes storetæer og sæt ild til.
Alternativ: Stik papiret ind i hendes kusse.
Pige, 12 år gammel, med små bryster. Hun skal
sidde med hænderne på et bord og med nøgen
overkrop. Hendes fingre skal bindes fast til
bordet. Så skal hendes fingernegle trækkes af én
ad gangen.
Pige, 12 år, ligger på et bord med patterne ned i
to huller. Under pladen er der fyldt med insekter.
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En anden pige ligger ligeledes på maven. Hendes ansigt vender fremad. Et gennemsigtigt
plastikrør er stukket ind i munden på hende.
Insekterne kravler op gennem røret og æder
hendes tunge.
Pige, 12 år, sidder i en tandlægestol med nøgen
overkrop. Hendes arme er spændt fast til stolen.
Hovedet er spændt fast med ansigtet vendt opad.
Munden holdes åben af en metalbøjle. Tandlægen
er en mand. Han sidder på en høj stol ved siden
af pigen og borer i hendes tænder.
Pige, 13 år, ligger på et bord. En kvinde i naziuniform trækker hendes kønshår ud et ad
gangen.
Lille pige, spinkel, med nøgen overkrop, helt flad
på brystet. Hun har tynde arme som er bundet til
en væg. En mand sidder på en stol. Han skærer
ringe i huden rundt om pigens brystvorter mens
han nynner en gammel russisk folkesang.
Tag tøjet af en pige som er 6 år gammel. Lad
hende beholde trusserne på. Hæng hende op i
håndleddene så hun står på tæer. Stik brændenældeblade ned i hendes trusser.
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Fingerklip. Tag tøjet af en lille pige og bind hende
til et bord. Klip hendes fingerspidser af én efter
én.
En pige ligger på maven på et bord. I bordet er
der et hul. Pigens mave og underliv svæver over
hullet. En mand ligger under bordet på en briks
med små hjul lige som dem bilmekanikere bruger
til at komme ind under biler. Manden holder en
tændt lighter under pigens kusse.
Frit efter de Sade
En dreng og en pige som begge er tretten år
gamle bindes med front mod hinanden så drengens pik er ud for pigens mund. Pigen kan kun
redde sit liv ved at give drengen oralsex til han
ejakulerer.
Lige før drengen ejakulerer trækkes børnene
fra hinanden. Derefter flyttes de så drengens pik
er ud for pigens kusse. Drengen kan kun redde
livet ved at penetrere pigen. Når han er lige ved
at lykkes trækkes børnene fra hinanden. Man
fortsætter på denne måde til begge børn er
udmattede, hvorefter man afskærer deres
kønsorganer.
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