Ze krijgt wat ze wil.
Kristien en haar man Bert hadden voor hun gevoel de oplossing gevonden om de sleur uit hun
sexleven te bannen: hou het spannend samen. Zo hadden ze al op de gekste plaatsen geneukt,
zelfs in het openbaar op een bankje in een park, waar iedereen langs liep, maar niemand door
had wat er zich precies afspeelde. Kristien was geweldig lekker klaar gekomen, maar omdat
niemand in de gaten mocht krijgen wat ze exact deden, moest ze haar orgasme heel beheerst
laten voltrekken en zelfs geen zucht mocht uit haar mond ontsnappen.
Ze was ook al een keer lastig gevallen in een restaurant door een erg opdringerige ober, die
haar op het laatst de keuken wilde laten zien en daar dwong om sex met hem te hebben. Toen
Kristien ontdaan thuis kwam, stond daar dezelfde ober en toen hij zijn snor los trok en zijn
schmink verwijderde, bleek het Bert zelf te zijn, die het hele voorval met behulp van de
eigenaar van het restaurant in scène had gezet. Prompt kreeg ze weer een beurt en nu kwam ze
ongelooflijk fantastisch klaar.
Een andere keer had Bert zich verschanst in het bos en toen Kristien voorbij kwam gelopen,
had hij achter haar aan gejaagd en van pure opwinding had ze zich in de broek gepiest. Bert
had net gedaan of hij haar niet te pakken kon krijgen en had wel een kwartier achter haar aan
gevangen. Toen hij haar te pakken had gekregen, scheurde hij de natte slip van de kont en
naaide haar ter plekke in het hoge gras naar een onwaarschijnlijk intens hoogtepunt.
Vanmorgen was ze alleen in huis en zou druk bezig gaan met allerlei huishoudelijke
karweitjes. Opeens ging de deurbel en gekleed in enkel een ochtendjas en met een slipje
daaronder, deed Kristien de voordeur open. Een lange man in zwarte lederen kleding en met
een bivak muts op zette gelijk zijn voet tussen de deur en greep Kristien vast. Heel even
schoot het door haar heen of dit niet weer een stunt van Bert was, maar de kerel was veel
groter dan haar man, dus dit keer was het menens. Ze probeerde zich los te rukken en gaf een
gil. De man snoerde haar de mond en pakte haar bij de borsten. Kristien verzette zich uit alle
macht en zag zich uiteindelijk kans om zich uit de greep los te worstelen. Ze zette het op een
lopen en terwijl de man haar achtervolgde, liet ze van pure angst een straaltje urine lopen, die
haar slip onaangenaam nat maakte. Onder het vluchten gooide ze de deuren achter zich dicht
en de belager raakte steeds verder achter. Ten slotte arriveerde ze bij de achterdeur en gillend
gooide ze die open. Maar oh schrik, daar stond een soortgelijk persoon, even onherkenbaar als
de eerste en ook met een bivakmuts op, die haar in zijn armen opving en meteen terug het huis
in duwde. De eerste man kwam er nu ook bij en hijgend keek Kristien verontrust naar de twee
kerels en vroeg zich af wat ze met haar van plan waren. “Een lekker kippetje”, zei de man,
die haar vasthield. Hij was een stuk kleiner dan degene die aangebeld had, maar hij was
minstens even sterk. “Die wil vast wel een lekkere beurt hebben. En raad eens wie jou die
beurt wel willen geven”, zei hij sarcastisch.
Kristien hoefde niet te raden en had allang door waar ze op uit waren. De langste kneep in
haar borsten en zei: “lekker teefje. Stevig stel tieten ook. Laat haar eens los”. De andere liet
Kristien gaan en hijgend van angst stond Kristien tussen de twee belagers.
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“Laat eens zien hoe zo’n lekker kutje je hebt”, zei de langste weer en Kristien zag in, dat ze
geen schijn van kans had om er onderuit te komen. Tergend langzaam deed ze haar
ochtendjas open en zo traag mogelijk deed ze haar natgepieste slip omlaag. Toen die op haar
dijen zat zei de langste aanvaller: “streel jezelf. Strijk tussen je schaamlippen door en steek
dan je vinger in je mond”.
Kristien begon haar schaamlippen te masseren en toen ze een stomp in haar rug voelde, stak
ze haar middelvinger in haar kut en bewoog deze in en uit. Toen de mannen genoeg hadden
van deze voorstelling, kreeg ze een duw tegen haar schouder en aarzelend haalde ze haar
vinger uit d’r kut en bracht hem zo langzaam mogelijk naar haar mond. Ze kreeg nog een duw
en toen begon ze haar vinger af te likken. Ze kreeg opdracht om het zo uitgebreid mogelijk te
doen en te spelen alsof ze het enorm lekker vond. Met veel tegenzin voldeed ze aan het bevel
en moest daarna opnieuw zichzelf vingeren om haar vinger vervolgens weer af te likken. De
man, die aangebeld had bij de voordeur, pakte haar borsten beet en terwijl ze met zichzelf
bezig was, kneep hij er voortdurend in totdat haar tepels keihard vooruit priemden. De andere
man was verdwenen en kwam kort daarop terug met een tube vaseline. De lange maakte zijn
gulp open en haalde zijn lange, keiharde pik tevoorschijn. “Pijpen”, zei hij bits tegen Kristien,
die voorover bukte en met tegenzin zijn lul ophapte. Om hem niet tegen te zitten deed ze haar
best om hem lekker te zuigen en als hij snel klaar zou komen, was ze misschien ook gauw van
deze vernederende bezigheid af. Al rap ging de kerel op zijn rug op de grond liggen en
Kristien volgde zijn beweging zonder zijn lange pik uit haar mond te laten glippen. Ze zat nu
op haar knieen en haar achterwerk stak hoog omhoog de lucht in. Opeens voelde ze dat er aan
haar aars gefrunnikt werd en ze kreeg door, dat de kleinste man haar reet insmeerde met
vaseline. “Oh nee, niet daar alsjeblieft”, smeekte Kristien, maar het hielp geen zier en de vent
stak drie vingers tegelijk in haar reet.
“Doorpijpen, slet”, snauwde hij en terwijl ze probeerde haar kringspier dicht te knijpen, zoog
ze verder op de kloppende lul van de langste man. Zodra ze haar hoofd nog een paar keer op
en neer bewogen had, begon hij te spuiten en met een schreeuw vulde hij haar mond met zijn
slijmerige zaad. Kristien liet de pik glippen en een dikke straal belandde middenin haar
gezicht en het sperma zat nog in haar haren.
“Doorslikken”, siste de man, die met haar kont aan het spelen was en Kristien nam de
spuitende pik weer in haar mond en liet haar keelholte volspuiten. Het zaad stroomde uit haar
mond en toen ze een pets op haar billen voelde, slikte ze het met veel tegenzin door. Dit zette
zich voort totdat de langste zijn zak leeg gespoten had en toen hij zijn lul uit haar mond
haalde, smeerde hij de glibberige eikel af aan haar wangen.
“Nu wil ik wel eens neuken”, zei de kleinste en trok zijn vingers uit haar hol. Daarna ontdeed
hij Kristien van haar ochtendjas en trok haar slipje helemaal uit. Hijgend uit angst voor
hetgeen te gebeuren stond zag Kristien hoe hij zijn broek omlaag stroopte en met zijn pik
omhoog gericht op de grond ging liggen. De lange vent pakte Kristien beet en zette haar op de
buik van de andere man. Die stopte meteen behendig zijn stijve lul in haar gleuf en Kristien
moest gaan bewegen, zodat hij goed voelde dat hij in haar kut zat. Toen ze een tijdje zo bezig
waren en Kristien haar best deed om hem een hoogtepunt te bezorgen, zag ze de andere
kompleet naakt met een flinke erectie achter haar kruipen met alleen zijn bivakmuts nog op.
Kristien keek goed om bijzonderheden te ontdekken, opdat ze later bij de politie een zo goed
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mogelijk signalement kon geven. Tot haar schrik voelde ze zijn eikel tegen haar aars aan en
terwijl ze pijnlijk opengeboord werd en de eikel in haar darm verdween, slaakte ze een gilletje
en probeerde ze aan de binnendringende lul in haar kont te ontkomen.
“Niet in mijn reet”, vroeg ze klaaglijk, “niet twee tegelijk”. De enige reden waarom ze dit
vroeg was omdat ze geen zin had om tegen haar wil door deze twee kerels genaaid te worden,
want verder was er geen aanleiding toe, want ze was vaak genoeg gepakt in haar kont. Maar
het hielp allemaal niets. De lange duwde zonder inhouden door en stak de volle lengte van
zijn pik in haar reet. Toen begon hij haar ook te naaien en als de ene zich terug trok, bewoog
de andere naar binnen en Kristien werd kompleet beurs geneukt. Toch wond het haar
enigszins op en haar kut scheidde zowaar enige vocht af. Niet dat ze echt geil werd, want daar
was de situatie in haar ogen veel te dreigend voor. De twee kerels naaiden in een hoog tempo
verder en haast tegelijkertijd voelde Kristien haar kut en haar kont gevuld worden met warm
sperma. De verkrachters bewogen nog meerdere malen in en uit en lieten dikke slierten zaad
in haar achter. Toen hun orgasme voorbij was, verslapten hun pikken en gleden uit het
onderlijf van Kristien. De langste kroop achter haar weg en op dat moment hoorde Kristien
iemand applaudisseren. Verbaasd keek ze om en tot haar opluchting zag ze Bert staan, die
waarschijnlijk de hele tijd had staan toekijken en de hele nepverkrachting op poten had gezet.
Kristien stond op en vloog haar man om de nek. “Oh Bert”, zei ze, “wat is dit nou? Ik snap er
niets van”.
“Dit is Tommy”, zei Bert, “en deze kleine heet Rob. Ze zijn kollega’s van me. Je wilde toch
graag een keer iets spannend meemaken? Je hebt me zelf vaak verteld over je fantasie, hoe je
in je eigen huis door een onbekende werd genaaid en helemaal aan zijn wil was overgeleverd.
En hoe was dat nou?”. “Het viel me zwaar tegen”, zei Kristien, “ik was veel te bang om
ervan te kunnen genieten. Maar achteraf had ik wel kunnen weten dat jij het georganiseerd
had. Oh, kom, naai me nu, want ik ben bloedgeil”. Bert stond in no time naakt voor haar en
Kristien begon hem meteen te pijpen. “Niet zo snel”, zei Bert, “anders kom ik gelijk klaar. En
vergeet die anderen ook niet”.
Nu nam Kristien afwisselend de pikken van alle drie de kerels in haar mond en zoog ze met
veel genoegen.
“Naai mijn kut”, zei ze geil tegen Tommy, “naai jij mijn kut, want je hebt een heerlijk lange
pik”.
Bert lag al op zijn rug op de vloer en Kristien ging gehurkt met haar kontgat boven zijn pik
zitten. Ze liet zich zakken en schoof met haar reet over de stijve leuter van haar man heen.
Daarna liet ze zich achterover zakken en terwijl Bert haar borsten masseerde, schoof Tommy
zijn lange pik in de smachtende scheur van Kristien. Die begon heen en weer te bewegen en
dit keer stootten beide pikken telkens tegelijk naar binnen. De eikels raakte elkaar diep in de
onderbuik van Kristien en ze werd stapeldol. Rob zakte door zijn knieen en Kristien hapte
snel zijn pik op. Met lange halen onder het kreunen door, zoog ze zijn ballen vacuüm en het
duurde maar even of de drie kerels stonden op punt van klaar komen. Kristien had het
geweldig op zin en had al twee orgasmes gehad. Ze neukte als een bezetene en pijpte Rob met
de energie van een maagd van 80 jaar. Het duurde niet lang of haar mond wordt volgespoten
en met elke beweging naar binnen loosde Rob een dikke straal zaad in haar keel alsof hij
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wekenlang niet geneukt had. Meteen daarna schoot Bert haar darm vol en terwijl Kristien op
weg was naar een haast eindeloos hoogtepunt, zette deze zich pas definitief in toen Tommy
tegen haar baarmoedermond aan spoot. Wild bewogen de mannen naar binnen en vulden haar
met een enorme hoeveelheid zaad. En Kristien: die begon te trillen, wat overging in een serie
spastische bewegingen en eindigde met een reeks onbeheersbare schokken, die aangaven, dat
ze klaar kwam als nooit daarvoor. Minutenlang zweefde ze op de golven van genot en ze werd
duizelig als ze zich realiseerde, dat ze volgespoten werd door drie geile, tegelijk
klaarkomende kerels, waaronder haar eigen Bert.
Toen ze eindelijk weer tot zichzelf gekomen was, gleden de pikken uit haar openingen en
zaad drupte overal naar buiten. De vier bezwete lijven lieten elkaar los en ze kwamen
overeind.
“Bedankt”, zei Kristien en ze gaf alle mannen een dikke zoen. Maar haar eigen Bert kreeg een
langdurige tongkus, omdat hij dit plan bedacht had en haar op deze manier aangenaam verrast
had.
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