De parelketting.
Alexandra was de dochter van een steenrijke oliemagnaat en een door en door verwend nest.
Ze kon krijgen wat ze wou en deed waar ze zin in had. Ze waren zelfs zo rijk, dat ze voor elk
huishoudelijk klusje iemand hadden. Een tuinman, een chauffeur en ook een dienstmeisje,
Rosetta genaamd. Alexandra mocht haar wel, hoewel ze een flinke afstand bewaarde, want
uiteindelijk was en bleef ze maar een huishoudstertje.
Alexandra verveelde zich en hing loom en nutteloos in haar slaapkamer rond. Ze dacht aan
het feest van komend weekend en kreeg opeens het plan om nieuwe kleding te kopen. Even
later scheurde ze met haar sportwagen van het landgoed af en zette koers naar de stad. Een
uurtje later had ze een zwarte, exclusieve avondjapon gekocht. Zo een met blote schouders,
waarbij je altijd de neiging krijgt om het BH-stuk omlaag te trekken en met de tieten van de
betrokken vrouw te gaan spelen. Omdat ze vond, dat ze daar nog niet mooi genoeg mee was,
ging ze bij een juwelier naar binnen en kocht een schitterende parelsnoer ketting. Nu voelde
ze zich pas in haar sas en wist ze dat ze de show zou stelen op het feest en dat alle ogen van
de mannen op haar gericht zouden zijn. Met een rotgang reed ze terug naar huis en tooide zich
in haar nieuwe aanwinsten. Showend stond ze voor de spiegel en ze liep op en neer over de
overloop, alsof ze aan een modeshow mee deed. Ze draaide de ketting om haar hals in het
rond en zag opeens, dat de sluiting van de ketting van goud was. Op slag vond ze er niets
meer aan. Een sluiting van platina of witgoud had ze veel leuker gevonden en verwend als ze
was, wilde ze de ketting weggooien. Op dat moment kwam Rosetta de trap op en maakte haar
een compliment over haar fraaie kleding. Toen ze de ketting zag, vroeg ze Alexandra, waarom
ze deze niet droeg, want die paste er precies bij in de ogen van Rosetta. “Vind je hem mooi?”,
vroeg Alexandra, “ik niet, je mag hem wel hebben”. Ze wilde hem Rosetta aanreiken, maar
trok plots haar hand terug. “Je moet er wel wat voor doen”, zei ze.
En Rosetta kon op haar klompen wel aanvoelen, wat ze er voor moest doen. Ze had Alexandra
heel goed door en wist met welke perverse spelletjes die zich bezig hield. Ze had bij het bed
opmaken wel eens een gebruikte condoom gevonden die behalve dat die vol zaad zat, ook
stront aan de buitenkant had, dus had Alexandra zich in haar reet laten pakken. En ze had ook
een paar keer een dildo onder het kussen van de dochter van haar baas gevonden, die ook
onder de bruine smurrie zat, dus het liet zich gemakkelijk raden in welk gaatje die verdwenen
was. Een tijdje later waren de lakens bruin bescheten geweest, maar Alexandra had verklaard
dat ze aan de diarree was en of Rosetta haar bed wilde verschonen. Maar de huishoudster
vertrouwde het niet en wist dat ze gelijk had. Toen ze een paar pornoboekjes vond onder het
bed van Alexandra, die vol plaatjes stonden met mensen, die elkaar met stront insmeerden
was het wel duidelijk. Ze wist zeker, dat de dochter des huizes een geil loeder was, die van
bizarre sex hield. Nog een paar weken later zaten er weer bruine vlekken in het laken op het
bed en Rosetta wist, dat Alexandra weer huisgehouden had. Toen ze de pedaalemmerzak
wilde leeg gooien, zat er een vol gescheten slipje van Alexandra in, waarbij duidelijk te zien
was, dat er mee gekliederd was. Hoewel Rosetta er zelf niet echt van hield, kreeg ze toch een
natte kut, toen ze zich een voorstelling maakte hoe Alexandra met zichzelf aan de gang was
geweest. Ze had wel eens zin om te gaan staan gluren als Alexandra alleen op haar
slaapkamer was, maar dat durfde ze toch niet te wagen. “Zo’n dure ketting kan ik toch niet
aannemen”, zei Rosetta. “Kom nou maar mee”, zei Alexandra opgewonden, “als je doet wat
ik verlang, dan is die van jou en nou niet verder zeuren”.
Ze trok Rosetta mee naar haar slaapkamer en zette haar neer op het bed. Ze pakte twee glazen
uit de bar van haar slaapkamer en trok haar zwarte avondjapon tot haar middel op. Haar slip
trok ze naar beneden en gooide die aan de kant. Toen pakte ze een glas en zette die tegen haar
kut. Rosetta zag, dat ze die vol pieste en toen het glas vol was, kneep Alexandra haar straal af
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en pakte het andere glas. Haar kut drupte nog na en toen het andere glas tegen haar
schaamlippen gedrukt zat, vulde ze die met haar goudgele urine. Toen haar blaas leeg was,
was het glas voor driekwart vol en met beide glazen ging ze naast Rosetta op het bed zitten.
“Neem eerst een lekker glaasje drinken”, zei ze tegen het huishoudstertje en zette het volste
glas tegen de mond van Rosetta. Die liet aarzelend toe, dat Alexandra pies in haar mond liet
lopen en na aansporing van de rijkeluisdochter nam ze een flinke teug. Alexandra deed expres
zo onhandig, dat de hele voorkant van Rosetta nat werd en zelfs het witte schortje vertoonde
gele vlekken. Het leek wel ‘Miss Wet T-shirt” en het maakte Alexandra alleen maar geiler. Ze
pakte het andere glas en dronk die bijna geheel leeg. Ze proefde met smaak haar eigen pis en
likte haar lippen af. Het glas van Rosetta was nu geheel vermorst en daarom moest die het
laatste restje uit het glas van Alexandra opdrinken. Toen trok die de dienstmeid omhoog en
begon geil met haar te vrijen. Ze speelde met de nat geworden tieten van Rosetta en gebood
haar om het bovenstuk van haar avondjurk omlaag te klappen, zodat haar tieten bloot kwamen.
Meteen moest Rosetta er aan gaan likken en de tepels van Alexandra werden keihard van
opwinding. Na een poosje zo te hebben staan tongzoenen en geilen, trok Alexandra het zwarte
jurkje met bijpassende witte schortje van Rosetta uit en liet ze ook haar eigen baljurk van haar
ranke schouders afglijden. Alexandra ging verder en al snel stonden beide vrouwen
poedelnaakt in de slaapkamer. Ze was bloedgeil en begon het lichaam van Rosetta helemaal af
te likken. Die liet haar bazin begaan en genoot van de geile aanrakingen. Al snel lag ze op
haar rug op het bed en liet zich genietend beffen. Ze begon te kreunen en ook Alexandra
maakte geile geluidjes, omdat ze zichzelf erbij zat te vingeren. Toen beide meiden goed op
temperatuur waren, liet Alexandra Rosetta omdraaiden en met haar kont hoog de lucht in zat
Alexandra met haar tong diep in de kut van Rosetta te wroeten. Maar ze wilde meer en pakte
een flacon glijmiddel. Ze liet een dikke klodder door de bilnaad van Rosetta lopen en smeerde
ook haar billen er overvloedig mee in. Haar hele achterkant glom en Alexandra pakte een
borst van zichzelf beet en liet die op en neer door de bilnaad van Rosetta glijden. Die werd
steeds geiler van alle activiteiten en toen Alexandra een tepel in haar glibberige aars stopte,
kon ze zich niet langer inhouden en wreef over haar eigen klit. Alexandra verhoogde het
tempo van haar activiteiten en liet Rosetta bijna klaar komen. Toen stopte ze en propte haar
dure parelsnoer helemaal in de darm van Rosetta. Die lag gespannen te wachten tot Alexandra
klaar was en zat zichzelf nog steeds driftig te vingeren. Toen alleen de laatste parel van de
ketting uit de kont van Rosetta stak, kroop Alexandra onder Rosetta in standje 69 en zei tegen
het dienstmeisje: “Oh, bef me, geile teef. Lik me klaar”.
Dit was niet tegen dovemansoren gericht en Rosetta begon haar hevig te likken. Alexandra
kreunde het uit en zette haar vingers aan het werk in de kut van Rosetta. Met haar mond ging
ze wat hoger en nam de uitstekende parel in haar mond. Langzaam trok ze de ketting uit de
darm van Rosetta en elke parel, die tevoorschijn kwam, nam ze in haar mond. Ze genoot van
de typische darmsmaak, die aan de parels was komen zitten en toen Rosetta twee vingers in
haar reet duwde, begon ze hevig te schokken en kreeg een alles overweldigend hoogtepunt.
Terwijl ze geil zuchtend klaar kwam, haalde ze de hele ketting met haar tanden tevoorschijn
en nam hem helemaal in haar mond. Omdat ze dit nogal ruw deed, voelde Rosetta elke parel
haar kringspier prikkelen en mede door de bezigheden van Alexandra in haar kut, kwam ze
bijna schreeuwend klaar. Ze bewoog wild heen en weer en maakte een aantal
ongecontroleerde bewegingen. Alexandra haalde de parelketting uit haar mond en stak deze
onder het lichaam van Rosetta door om hem in haar mond te proppen. “Lik schoon”, beval ze
en Rosetta deed wat haar opgedragen was. Toen beiden wat bedaard waren, kropen ze van het
bed en net toen Rosetta wilde vragen of de ketting nu van haar was, zei Alexandra, “nu stop je
hem in mijn kont”. Ze gaf het glijmiddel aan het dienstertje en kroop voorover op het bed met
haar kont hoog de lucht in. Rosetta smeerde haar aars flink in en stopte de parelketting diep in

Gedownload van xxxstory.nl

de reet van de geil kreunende Alexandra, die een hete zucht slaakte bij elke parel, die naar
binnen ging. Rosetta had het idee, dat ze telkens op weerstand stuitte, maar kreeg het toch
voor elkaar, dat bijna de hele ketting in de endeldarm van Alexandra verdween. “Kom naast
me staan en lik mijn reet”, zei Alexandra op geile toon en Rosetta voldeed aan haar verzoek.
Nu kreeg Alexandra de kans om een paar vingers in de kut van Rosetta te begraven en met de
vingers van haar andere hand bewerkte ze haar eigen klit. De tong van Rosetta voelde ze in
haar aars en ze begon bloedgeil op het bed te kronkelen.
“Haal hem eruit met je mond”, zei ze tegen de likkende Rosetta en die begon met haar tanden
achter de laatste parel de ketting naar buiten te trekken. Maar al snel bleek, dat elke parel
bruin naar buiten kwam en Rosetta begreep, dat de weerstand die ze gevoeld had een keutel
was geweest en ze had de dure ketting middenin een drol geduwd. Alexandra leek haast klaar
te komen van de geile gebeurtenissen bij haar kont en commandeerde Rosetta om vooral door
te gaan. En toen het laatste stuk van de ketting naar buiten gezet kwam, hield ze het niet meer
en scheet een dikke drol naar buiten. Geschrokken week Rosetta terug, maar onder het
schijten door snauwde Alexandra: “doorlikken. Vreet mijn stront”.
Snel zette Rosetta haar mond weer op de lozende kont van haar bazin en liet zich onder
schijten. Een dikke scheet knalde tegen haar tong en tenslotte begon Alexandra ook nog te
pissen. Het werd een grote smeerboel, maar Alexandra ging onverstoorbaar verder en werd
zienderogen geiler. De stront die op het bed viel, pakte ze op en ze smeerde haar klit er mee in.
Haar andere hand haalde ze uit de kut van Rosetta en daarmee graaide ze ook poep bij elkaar.
En terwijl ze zich heftig vingerde en Rosetta nog steeds haar schijtende aars befte, smeerde ze
de tieten, buik en kut van Rosetta helemaal in met de poep. Dit maakte haar zo mogelijk nog
geiler en toen ze een paar bruine vingers in haar eigen mond stopte, begon ze helemaal te
trillen. Met kirrende geluidjes en helemaal door het dolle heen kwam ze klaar en zakte na een
minuten lang durend orgasme uitgeput op het bed neer. Ze keek naar de bruine mond van
Rosetta en zei: “geef me eens een kus, lekker trut van me”. Toen Rosetta haar besmeurde
mond op de hunkerende mond van Alexandra drukte, opende die haar lippen en maakte er een
tongkus van. Toen ze zich geheel bevredigd los maakte uit de omhelzing, pakte ze ketting, die
tussen haar benen lag op en hield die voor de mond van Rosetta. “Als je hem schoon likt, is
die van jou”, zei ze met een opgewonden blik. Het leek haar wel leuk om te zien hoe Rosetta
daadwerkelijk moest sabbelen voor de ketting en ze vond het een geil gezicht, dat die de
stront er af likte. Toen de ketting schoon was, stond Alexandra op en liep heel onverschillig
weg, alsof er niets gebeurd was.
“Verschoon jij mijn bed even”, vroeg ze Rosetta op een bazige toon en kroop zelf onder de
douche. Toen ze terug kwam, was het dienstmeisje net klaar en pakte de ketting op. “Vind je
het niet zonde van zo’n dure ketting?’, vroeg ze terwijl ze hem om haar hals hield, “hij kost
misschien wel tienduizend Euro”. “Elf en half duizend”, zei Alexandra achteloos en begon
kleren voor zichzelf uit te zoeken. “Dan wil je zeker wel vaker iets van mij hebben”, zei ze
sarcastisch tegen Rosetta, “maar je zult het wel moeten verdienen”. “Als je denkt dat je mij
kunt kopen voor geld of dure sieraden, dan heb je het mis”, zei Rosetta, “want dan voel ik me
net een hoer en dat wil ik niet. Maar op basis van een vriendschappelijke relatie wil ik jou best
nog een keer ter wille zijn”.
“Ik wist wel, dat je er van hield”, zei Alexandra. “Goed, als ik je nog eens nodig ben, dan
krijg je wel een seintje”. Ze drukte een vluchtige kus in de nek van de huishoudster en
verdween naar beneden. Rosetta voelde zich gelukkig en was zeer ingenomen met de zojuist
verworven parelmoeren ketting.
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