Het Tankstation
Mijn naam is Tanja, ben 24 jaar, heb bruin half lang krullend haar, ben 1 meter 77 lang, heb
een slank figuur met ietwat te grote volle borsten, en vind mezelf best wel een aantrekkelijke
meid. Onderstaande verhaal heb ik een paar weken geleden meegemaakt toen ik voor het eerst
alleen in het selfservice tankstation werkte.
Het was druk geweest die dag, maar bij de gedachte dat ik over enkele minuten kon gaan
sluiten deed mijn vermoeidheid stilaan verdwijnen. Het laatste kwartier was er geen
automobilist meer geweest om te tanken. Ik keek op mijn horloge; het was vijf voor tien.
Omdat er toch wel niemand meer zou komen besloot ik om naar buiten te gaan en alvast de
pompen af te sluiten. Het was nog lekker buiten, tenminste nog 25 graden. Ik liep door de
schemerende avond naar de eerste pomp, sloot deze af en vervolgde mijn weg naar de andere
pompen. Net toen ik de laatste pomp wilde afsluiten reed er nog een auto de oprit op. Dat zal
je nou altijd hebben als je aan het opruimen bent. Hij kwam tot vlak naast me gereden, opende
het raam en vroeg netjes of hij nog even mocht tanken. In de auto zat een leuk uitziende man
van rond de vijf en twintig jaar die ik niet kon weigeren om te tanken. U bent nog net op tijd
antwoordde ik en liep terug het tankstation in. Ik ging achter de kassa zitten en wachtte tot hij
klaar was. Na enkele minuten was hij klaar en kwam naar binnen gelopen. Ik wilde de
rekening al maken toen hij vroeg of hij voor zijn vijf volle spaarkaarten met zegels nog iets
mocht uitzoeken. Dat kon antwoordde ik. Ik gaf hem een catalogus waarin alle geschenken in
stonden afgebeeld. Hij keek even in de catalogus en bleek toen geïnteresseerd te zijn in een
bespeelde videoband. Waar staan deze banden vroeg hij. Ik stond op en liep voor hem uit naar
het rek waar de videobanden waren uitgestald. Zijn ogen vielen meteen op een stel porno
films. Aandachtig keek hij naar de foto’s op de plastic hoezen waar enkele knappe dames in
de heetste standjes waren afgebeeld. Ik stond nog vlak bij hem en wist even niet waar ik naar
toe moest kijken. Plotseling vroeg hij of ik wist in welke van deze porno films een goed
verhaal was opgenomen, want anders was zo’n film snel vervelend. Ik moest enigszins blozen
en antwoordde dat ik geen enkele van deze films gezien had. Dat is jammer zei hij, zonder er
zich iets van aan te trekken dat ik me niet op mijn gemak voelde. Hij pakte een band uit het
rek en begon de achterkant hardop voor te lezen. Ik keek nu recht uit op de coverfoto waarop
een vrouw op haar hurken zat en van achteren geneukt werd terwijl ze iemand anders pijpte.
Het was alsof ik in een trance terecht was gekomen. Ik staarde naar die foto en hoorde die
man op de achtergrond zijn verhaal over neuken, pijpen, geile dames en heren voorlezen. Heb
je soms zin in een nummertje, vroeg hij. Ik realiseerde me pas na enkele seconden dat dit
laatste aan mij gevraagd werd. Pardon, antwoordde ik. Of je met me wilt neuken. Ik wilde net
uithalen om hem een klap in zijn gezicht te geven toen ik van achteren door iemand anders
om mijn middel gepakt werd. Hij duwde me naar achteren een kantoortje in en probeerde me
in bedwang te houden. Ik schopte en schreeuwde maar kon me niet uit zijn greep bevrijden.
Stil maar, zei mijn belager, niemand kan je nog horen en er komt ook niemand meer om je te
helpen. Deze man moest binnen zijn gekomen toen de andere zijn verhaal voorlas. Na enkele
minuten kwam ook de andere man het kantoor binnen. Alles is geregeld zei hij, het
tankstation is gesloten, alle lichten zijn uit en in de kassa zat ongeveer f 13.000 gulden. Er
klonk een lichte hoera stemming bij de mannen. Kom laten we er vandoor gaan, zei de man
die me vast hield, we sluiten haar in het kantoor op dan wordt ze pas morgen gevonden.
Waarom zulke haast, riep hij, kijk eens naar dit lekkere teefje, daar kunnen we toch nog even
plezier mee maken. De gedachte dat ik verkracht zou gaan worden deed me nog harder
schreeuwen en schoppen, maar de greep van de tweede man werd steeds harder. Ik zag de
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grijns van de man voor me die me met zijn ogen leek uit te kleden. Ik probeerde hem in zijn
kruis te schoppen, maar hij was me te slim af. Kijk eens wat een wilde teef, ik ben benieuwd
of ze straks ook zo wild is op mijn lul. De man achter me probeerde me nu met een hand vast
te houden en met de ander ging hij onder mijn T-shirt omhoog. Ik voelde zijn hand mijn BH
omlaag trekken zodat mijn toch al flinke borsten onder het stof vandaan sprongen. Met een
wrede greep begon hij mijn borsten te kneden. Ik was bang en voelde zijn vingers om mijn
tepelhof draaien. Met een wilde ruk probeerde ik me te bevrijden, maar dit had geen enkele
zin. Integendeel, met zijn vingers kneep hij nu keihard in mijn tepel waardoor ik bijna in mijn
broek pieste van de pijn. De man achter me trok nu mijn BH omlaag tot op mijn middel en
bond hiermee mijn handen op mijn rug vast. De man voor me pakte onder mijn kin het T-shirt
vast en trok het met een stevige ruk van mijn lijf af. Ik stond nu met mijn bovenlijf naakt voor
hem. Wat een prachtige memmen, zei hij, hou haar goed vast ik wil ze in mijn mond nemen.
Hij had het nog niet uitgesproken of ik voelde zijn natte tong over mijn linker tepel glijden.
Automatisch begon ik me met mijn hele lichaam te verzetten. Mijn tepel schoot uit zijn mond
en mijn tieten sprongen voor zijn gezicht op en neer. Hij duwde zijn gezicht tussen mijn tieten
in en scheen ervan te genieten hoe mijn borsten tegen zijn gezicht aan klotsten. Toen pakte hij
plotseling mijn tieten van onderen stevig vast en duwde ze omhoog, zodat ik ze niet meer kon
bewegen. Het leek alsof ze op een presenteer blaadje gereed stonden voor consumptie. Ik
voelde zijn lippen zich vastzetten op mijn tepelhof, zijn tong likte mijn tepel zodat, zonder dat
ik het wou, mijn tepel begon te groeien. Hij zoog mijn tepel steeds verder zijn mond in en
masseerde hem met zijn tong. Toen hij los liet was het resultaat duidelijk te zien. Hij had er
een torentje aan gezogen van wel drie centimeter hoogte dat stijf vooruit wees. Nu begon hij
mijn andere tepel te bewerken. Tegen mijn wil in begon ook deze tepel van vorm te
veranderen. Met zijn tanden knabbelde hij zachtjes op de stijve tepel. De man achter me
duwde plotseling het hoofd van de andere weg, pakte in elke hand een borst en begon erin te
kneden. Af en toe pakte hij tussen duim en wijsvinger een tepel vast, trok eraan en liet hem
dan weer los. Mijn tieten leken zodoende op punttieten die bij het loslaten weer hun ronde
vorm terug kregen. De man voor me scheen ervan te genieten hoe de ander mij zat te
bewerken. Hij zag ook de angst in mijn ogen, en dat scheen hem nog gekker te maken. Hij
ging op zijn knieën voor me zitten, keek me lachend in de ogen waarna hij brutaal met zijn
hand in mijn kruis greep. Mijn benen duwden zich automatisch hard tegen elkaar aan zodat hij
zijn hand niet verder tussen mijn benen kon bewegen. Open je benen, zei de man voor me,
anders zal mijn vriend te tepels zo plat als een dubbeltje knijpen. Hij had het nog niet gezegd,
of de man die mijn tieten masseerde pakte stevig mijn beide tepels vast en draaide ze grof op
en neer. Ik gehoorzaamde en deed mijn benen een beetje uit elkaar. Dit was schijnbaar niet
ver genoeg, want de man achter me begon harder in mijn linker tepel te knijpen. Ik begreep
wat hij bedoelde en spreidde mijn benen zo ver dat de voeten op de grond wel een meter uit
elkaar stonden. Zo moeten we het hebben, antwoordde hij en liet mijn tepel weer los. De
andere streek nu met zijn wijsvinger van bovenaan de rits van mijn spijkerbroek langzaam
omlaag en verdween tussen mijn benen. Door het stof heen voelde ik zijn vinger steeds korter
in de buurt van mijn vagina komen. Ik kreeg een rilling door mijn hele lijf toen hij mijn kut
toucheerde. Ik wilde protesteren maar dacht toen aan de man achter me die klaar stond om
mijn tepels te bewerken. Hij bleef met zijn vinger over mijn broek wrijven totdat hij
plotseling opstond. Laat haar los en maak haar handen ook maar los, zei hij. Ze zal heus niet
weglopen. Ik was blij dat mijn handen weer vrij waren want de BH had flinke striemen op
mijn polsen achter gelaten. Jij gaat ons nu een liveshow presenteren, en denk eraan dat dat een
onvergetelijke belevenis voor ons wordt, anders zul je er spijt van krijgen, zei hij weer.
Ik kon me voorstellen wat hij bedoelde met spijt krijgen en besloot het spelletje mee te spelen.
Ik had immers geen andere keus. De twee mannen waren voor me komen staan en beveelde
me te beginnen. Ik deed drie stappen achteruit en begon aan mijn act. Ik gleed met mijn
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handen langzaam over mijn lichaam omhoog totdat ik beide borsten tegenkwam. Ik duwde ze
omhoog en kneedde er zachtjes in. Met mijn tong maakte ik draaiende bewegingen rond mijn
lippen en tipte er af en toe mee tegen mijn nog steeds stijf staande tepels. Ik spreidde mijn
benen weer ver open en daalde langzaam met mijn hand omlaag naar mijn kruis. Over het stof
heen begon ik mijn kut te masseren. Ik zag de mannen vol ongeduld naar mijn kruis kijken en
besloot te beginnen met het uittrekken van mijn broek. Langzaam trok ik de rits omlaag en
opende ik de knoop van mijn broek. Het lichtroze stof van het slipje was nu duidelijk
zichtbaar. Ik besloot de broek nog aan te laten en schoof mijn hand onder het slipje in. Ik deed
net alsof ik mezelf aan het vingeren was, maar in werkelijkheid wreef ik alleen maar over de
buitenkant van mijn kut. Om het echt te laten lijken begon ik er zachtjes bij te kreunen. Het
scheen de mannen wel te bevallen, want ik zag dat er eentje over zijn broek heen zijn lul aan
het masseren was. De ander echter had me door en zei dat hij het beter kon zien wanneer mijn
broek uit was. Hij kwam naar me toe en trok mijn broek naar beneden. Ga nou maar door met
je show, zei hij. Nu stond ik alleen nog maar met mijn slipje aan voor de twee mannen, met
mijn hand nog steeds op mijn kut liggend. Ik besefte dat ik er het beste aan deed om gewoon
door te gaan. Ik haalde mijn hand uit het slipje, trok het slipje flink omhoog zodat het stof
bijna geheel tussen de naad van mijn kont verdween. Toen draaide ik me om en ging
uitdagend staan draaien met mijn achterste.Ik bukte me voorover en trok af en toe mijn billen
uit elkaar. Ik zag aan de gezichten van de mannen dat mijn kut zo nu en dan zichtbaar voor
hen werd. Mijn hand verdween weer in het slipje en wreef er weer mee over mijn kutje.
Plotseling werd het slipje van mijn lijf getrokken door een van de mannen. Hij pakte me vast,
zette me op het bureau en trok mijn benen ver uit elkaar. Mijn kut stond nu plotseling
wagenwijd open en voelde de begerige blikken van de mannen ernaar staren. Laat ons nou
maar nog eens je vingerpartij zien, riep hij me lachend toe. Wederom gehoorzaamde ik. Ik
stak mijn vinger in mijn mond om hem zodoende goed nat te maken, haalde toen diep adem
en begon met zachte bewegingen mijn poes binnen te dringen. Ik sloot mijn ogen en
probeerde net te doen alsof ik alleen in de kamer was en mezelf een lekkere beurt wilde geven.
Al vlug had ik de hele vinger naar binnen gewerkt. Mijn kut was ondertussen al aardig nat
geworden zodat vanzelf een tweede vinger naar binnen gleed. Hou je ogen open en kijk ons
aan terwijl je je vingert, hoorde ik iemand roepen. Ik deed mijn ogen weer open en keek recht
in de begerige ogen van de mannen die inmiddels een flinke bult in hun broek hadden
gekregen. Ik voelde dat het niet lang meer zou duren tot ze me gingen pakken. Door weer te
gaan hijgen probeerde ik dat moment nog zo lang mogelijk te rekken. Met beide handen trok
ik nu mijn kutlippen zo ver mogelijk uit elkaar zodat ze mijn kittelaar ook konden zien. Dit
had ik beter niet kunnen doen want nu sprong een van de mannen op me af en duwde zijn
gezicht tussen mijn benen in. Zijn tong schoot gelijk geheel mijn kut binnen en begon er
smakkend aan te likken. Ik wilde mijn handen verwijderen, maar hij riep me toe mijn kut zo
open te houden. Nu begon hij aan mijn kittelaar te zuigen. Tegen mijn wil in begon ik met
mijn onderlijf te kronkelen van plezier. Zijn tong bewoog als een wervelwind in mijn kut op
en neer terwijl mijn klitje ondertussen vuurrood geworden was. Hij stopte met likken en zei
dat ik me zelf weer moest gaan vingeren. Mijn kut stond nu zo ver open dat ik makkelijk met
drie vingers naar binnen kon. Zo voerde ik mijn liveshow voor deze mannen verder op, totdat
ik zag dat een van de mannen me een leeg cola flesje aanreikte. Vinger je hier verder mee,
riep hij me enthousiast toe. Ik deed wat hij wilde en bracht de hals van het flesje tot vlak voor
mijn spleet. Met draaiende bewegingen begon ik het naar binnen te werken. De steeds dikker
wordende hals kreeg ik echter niet geheel naar binnen. Het flesje stak er nu ongeveer 5 cm in.
Ga verder, riep een van de mannen, duw het geheel naar binnen. Alstublieft, jammerde ik, het
gaat niet verder, laat me toch met rust. Plotseling voelde ik een hand die het flesje over pakte.
Een van de mannen was voor me komen staan en begon me ermee te bewerken. Hij pakte het
flesje tussen zijn twee handen in en wreef deze op en neer. Het flesje draaide met een
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ontzettende snelheid in mijn kut rond. Tegelijkertijd duwde hij het verder naar binnen.
Langzaam maar zeker verdween het verder in mijn kut. Plotseling schoot het geheel door mijn
kut in. Hij stopte met draaien waarna hij me ermee begon te neuken. In en uit, in en uit en in
en uit, met een steeds hoger tempo bewerkte hij mijn kut. Ik voelde dat het niet lang meer zou
duren of ik zou klaar komen. Net op het moment dat ik een orgasme voelde opkomen trok hij
het tussen mijn benen vandaan, trok me aan mijn haren overeind en gooide me vlak voor de
andere man op de grond. Hij dwong me op de knieën te gaan zitten en de lul van de andere
man uit zijn broek te halen. Pijp hem, riep hij me toe, terwijl hijzelf op de grond tussen mijn
benen ging liggen en me weer begon te likken. De man voor me kon het niet afwachten dat ik
ging beginnen, trok zijn broek naar beneden en duwde zijn lul in mijn gezicht. Hij duwde zijn
lul tegen mijn lippen waardoor deze vanzelf opengingen. Met zijn handen pakte hij mijn
hoofd vast zodat deze geen enkele kant op kon. Met een ferme ruk stootte hij zijn pik diep in
mijn keel, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik moest kokhalzen. Kom op, zuig hem af, of ik
neuk je keel kapot. Snel sloot ik mijn lippen rond zijn stamper en begon hem heen en weer in
mijn mond te bewegen. Ondertussen was de man onder me mijn kittelaar weer aan het likken.
Weer voelde ik een orgasme opkomen dat ik deze keer niet meer kon tegenhouden. Terwijl ik
de man voor me steeds wilder begon te pijpen kwam ik voor de eerste keer klaar die avond.
Het geil droop uit mijn kut over het gezicht van de man onder me die alles oplikte. Hij kroop
onder me vandaan en trok mijn kont omhoog. Nu ga ik je neuken zoals op die videofoto, riep
hij. Hij had het nog niet uitgesproken of ik voelde zijn lul in mijn kut binnendringen. Hij hield
me bij mijn tieten stevig vast en perste zijn lul steeds dieper in mijn kut. Ik had zijn lul nog
niet gezien, maar het moest een ongewoonlijk dikke zijn want ik had het gevoel alsof mijn kut
openscheurde. Ik keek verschrikt achterom, maar de man voor me duwde zijn lul weer in mijn
mond en begon me van boven te neuken. Ik wist niet meer waar ik me op moest concentreren
en liet hen maar begaan. Steeds dieper stootten de mannen hun lul naar binnen. De kloten van
de man voor me sloegen me nu steeds onder mijn kin in, zover zat zijn lul al in mijn keel. De
man achter me hield zich nu met beide handen aan mijn taille vast waardoor hij me met volle
kracht kon gaan neuken. Zijn dikke lul zat geheel in mijn kut en begon erin te naaien.
Plotseling voelde ik dat de man voor me klaar kwam en spoot zich leeg in mijn mond. Het
sperma droop over mijn lippen omlaag naar mijn borsten. Aan het gehijg van de man die me
in mijn kut naaide hoorde ik dat ook hij klaar ging komen.
Ik voelde dat zijn lul mijn kut verliet, en al snel wist ik waarom. Hij kwam voor me staan en
duwde zijn lul tussen mijn borsten. Toen duwde hij de borsten tegen elkaar en begon me
tussen mijn tieten te neuken. Dit duurde niet lang, want al snel spoot zijn zaad recht omhoog
tussen mijn tieten die nu geheel onder het glibberige spul zaten. Lik hem schoon, kreunde hij,
en hield zijn lul voor mijn mond gereed. Mijn mond zat toch al geheel vol met sperma, dus
dat kon er ook nog wel bij. Met mijn tong likte ik zijn hele pik schoon. Tussen het sperma
door proefde ik mijn eigen kutsap waarin hij zo net nog in gesopt had. Ik dacht dat het nu
voorbij was en liet me op de grond vallen. Even keek ik omhoog en zag dat hun stampers
alweer stijf vooruit stonden. Kom sta maar op meisje, we zijn nog niet klaar met je, zei de ene
man grinnikend. Weet je wat stereo neuken is, vroegen ze me. Twee lullen tegelijk in je kut,
en als je goed meewerkt vertrekken we daarna. Ik zal je eerst met mijn dikke lul oprekken en
dan komt de andere erbij en komen we met zijn drieën klaar. Ik moest opstaan en recht voor
hem gaan staan. Hij duwde me tegen zich aan en probeerde zijn lul in mijn kut te duwen.
Toen hij een maal de opening had gevonden tilde hij me op waardoor ik me automatisch met
mijn benen om hem heen klemde. Zodoende kwam mijn kut wagenwijd open te staan. Ik had
mijn armen inmiddels rond zijn nek geslagen, waardoor ik nu klaar was om opgespiest te
worden. Langzaam liet hij me zakken waardoor zijn lul vanzelf geheel in mijn kut verdween.
Ik voelde me als een aap die aan een boom hangt, maar dan met een stijve knots in mijn kut.
Hij pakte mijn billen vast en trok me zo ver omhoog totdat zijn eikel mijn kut bijna verliet.
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Toen liet hij me weer zakken en boorde zijn lul zich weer geheel naar binnen. Hij sommeerde
me mee te werken waarna ik me aan mijn armen omhoog trok en zodoende op zijn lul begon
te wippen. Zijn pik gleed steeds makkelijker in en uit. Ik voelde dat mijn kut helemaal nat was
geworden. Ok, hoorde ik hem zeggen, ze is genoeg voorbewerkt, kom er maar bij. Ik moest
ophouden met wippen waarna de andere man achter me kwam staan. Hij pakte mijn billen
vast er trok ze uit elkaar. Ik voelde hoe zijn lul in de naad van mijn kont richting kut bewoog.
Daar aangekomen probeerde hij zijn staaf naar binnen te werken, terwijl de andere er nog
geheel in zat. Het was alsof mijn kutlippen openscheurde. Hou alstublieft op, begon ik te
jammeren, maar dat hielp niets, integendeel, het maakte de mannen steeds wilder. Ik
schreeuwde en vloekte, maar niets hielp. Hij stootte zijn lul steeds maar weer tegen mijn
schijnbaar te kleine spleet. Plotseling boorde zijn eikel zich naar binnen. Het was alsof mijn
kut openscheurde. Ik schreeuwde van pijn, maar niemand trok zich iets van mij aan. De man
achter me duwde zijn pik steeds maar dieper naar binnen door krachtig door te stoten. Hij kon
eigenlijk niet verder naar binnen, maar toch voelde ik hem met elke stoot verder in me
binnendringen. Ik opende mijn benen nog iets meer, dat had resultaat, zijn hele lul schoot in
een keer geheel door naar binnen. Daar hing ik nu met twee lullen diep in mijn kut. De man
achter me hield op met neuken en fluisterde me in mijn oor dat het nu mijn beurt was. Ik
moest tussen de mannen in op en neer gaan wippen. Ik haalde diep adem en trok me langzaam
omhoog, waardoor ik de pikken uit mijn spleet voelde terug trekken. Toen liet ik me weer
zakken. Het was een sensationeel gevoel. De voorste lul drukte zo hard tegen mijn kittelaar
aan, dat ik voelde dat ik na enkele bewegingen al een orgasme zou krijgen. Na zes keer op en
neer te zijn gegaan kwam ik voor de eerste keer klaar. Mijn kut was superheet geworden en
voelde het orgasme doortrekken tot in mijn tenen. Het was een heerlijk gevoel. De mannen
voelden tot ik klaar gekomen was en begonnen mee te neuken. Elke keer als ik omlaag ging
gaven ze een extra stoot. Plotseling voelde ik een warme gloed in mijn vagina. De man voor
me was ook klaar gekomen en spoot zijn sperma in mijn kut. Hij kreunde van genoegen en
trok zijn lul uit mijn kut. Hierdoor zakte ik omlaag en viel op de grond. De pik van de man
achter me was hierdoor ook eruit geschoten. Hij ging naast me op de grond liggen, en ik zag
dat zijn lul nog recht omhoog wees. Kom op me zitten en probeer me zo klaar te maken, zei
hij. Ik had best nog wel zin in een orgasme, sprong op hem en begon hem te berijden. Ik
neukte hem als een bezetene, terwijl hij mijn tieten masseerde. Tegelijkertijd kwamen we met
een fantastisch orgasme klaar. Uitgeput liet ik me voorover op hem vallen waarna hij me
begon te tongzoenen. Dat laatste speelde ik nog even mee en antwoordde hem hartstochtelijk
met mijn tong. Het was inmiddels half twaalf geworden en de mannen hadden er schijnbaar
genoeg van. Ze deden hun kleren op hun gemak aan en begonnen het geld te tellen. Wat doen
we met haar, hoorde ik de ene zeggen, ze kan ons overal herkennen. Ze fluisterden iets met
elkaar dat ik niet kon verstaan. Plotseling zei een van de twee : Luister, hier heb je drie
duizend gulden. We sluiten je in dit kantoor op, daar vinden ze je morgen wel. Je zegt gewoon
dat je bent opgesloten in dit hok toen je hier iets wilde pakken. Je hebt niemand van de
overvallers gezien. Die drie duizend gulden verstop je maar ergens, die zijn voor jouw.
Ondertussen was de andere het tankstation in gegaan en haalde een BP T-shirt. Dat kon ik in
plaats van mijn eigen kapot getrokken T-shirt aantrekken. Zo zou niemand wat merken. De
mannen sloten het bureau af en vertrokken. Ik ben ingegaan op hun aanbod. Het was een
goede beloning voor anderhalf uurtje verkracht te worden. Ook was ik een enorme ervaring
rijker : twee lullen in mijn kut !! Dat zou ik misschien nooit meer meemaken. Het enigste
probleem was nog : waar naar toe met dat geld. Toen kreeg ik een idee. Ik rolde alle dertig
briefjes van honderd op en stopte ze in een klein plastic zakje. s’Morgens vroeg om zes uur
werd ik weer wakker. Het zakje met geld moest ik nog verstoppen, en welke plaats was
veiliger dan mijn eigen kutje. Ik trok mijn broek omlaag en probeerde de rol erin te stoppen.
Dit ging niet al te makkelijk. Dus besloot ik mezelf nog even een beurt te geven. Met twee
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vingers tegelijk masseerde ik eerst mijn kittelaar om daarna met diepe halen mijn kut te gaan
openen. Na korte tijd was mijn kut door en door nat. Ik pakte het plastic zakje en stopte het in
mijn kut. De rol met geld was net zo dik als de lul van die ene man en ik besloot me met dat
rolletje nog even te masturberen. De gedachte dat ik me met drie duizend gulden
masturbeerde deed mijn orgasme dubbel zo lekker zijn. Toen het orgasme was weg gedreven
stopte ik het zakje diep in mijn kut en deed de broek weer aan. Ik stond op en probeerde wat
te lopen. Het was een gevoel alsof je met een vibrator in je kut aan het rondwandelen was,
maar het wende al snel. Om zeven uur s’ochtends werd ik ontdekt door de dagploeg. Deze
heeft direct de politie gebeld. Ik heb hen het hele verzonnen verhaal verteld en ze geloofden
me meteen. Om tien uur s’ochtends was ik weer thuis. Ik ben naar mijn kamer gegaan en heb
na me nog een keer gevingerd te hebben het zakje uit mijn kut gehaald.
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