Extreem vingeren
Ashwani en Ruud waren lichamelijk twee uitersten van elkaar. Ruud was een fors geschapen,
atletisch figuur van Surinaamse afkomst. Bijzonder gespierd, 1.90 meter lang en een lul om U
tegen te zeggen. Ashwani zei altijd: “ik beval liever dan dat je me neukt”. Ze gaf dan ook
veruit de voorkeur aan een anale wip, want haar reet liet een veel diepere penetratie toe dan
haar kut, omdat die veel ruimer en toegankelijker was. Een extra handicap was dat Ashwani
zelf uiterst klein was. Nauwelijks 1.60, maar wel erg mooi. Wat heet mooi. Zeg maar
beeldschoon. Een kruising van de lichaamsbouw van een Japanse, de huidskleur van een
Indiase en de schoonheid van een Filippijnse. Maar ze hadden een grote overeenkomst: sex in
combinatie met pijn. Niet dat ze een SM-relatie hadden, maar ze hielden er beiden van om
pijn te voelen tijdens sexuele opwinding. Ashwani werd het liefst op haar billen geranseld met
een twijgje of een rietje en tegelijk gevingerd en Ruud hield van alles wat pijn veroorzaakte.
Ashwani had een bijzonder pijnlijke behandeling voor hem uitgedokterd en Ruud genoot daar
altijd mateloos van. Daarvoor was het absoluut noodzakelijk dat ze aan de pink van haar
rechterhand een zeer korte nagel had. Voor de rest had ze uitgesproken lange, fel gelakte
nagels, maar die van haar pink was altijd kort. En om aan te geven dat ze het weer toe had aan
een beurt en zich over wilde geven aan de geilste sexuele uitspattingen, ging ze altijd in
bijzijn van Ruud heel opzichtig haar nagels vijlen. Die wist dan precies hoe laat het was.
Zo ook nu en Ruud haalde vast de attributen tevoorschijn en toen hij riep, wist Ashwani dat
de voorbereidingen klaar waren. Ze stond op en ging naar de slaapkamer. Ruud lag naakt op
bed en had zijn aars overdadig ingesmeerd met glijmiddel. Ashwani kleedde zich snel uit en
zei: “jongen, ik ga je weer eens lekker vingeren”. Ruud zijn pik schokte omhoog bij die
woorden en Ashwani smeerde haar linkerhand flink in met een olieachtig glijmiddel, waarvan
de pot op het nachtkastje stond. Daarna pakte ze een soort balpen zonder inktstift erin en
smeerde die in met vaseline. Ze pijpte Ruud even en smeerde zijn pik ondertussen in met de
olieachtige substantie. Zelfs zijn ballen glommen nog en voorzichtig stopte Ashwani de
balpen in zijn pisgaatje. Ruud kreunde het uit en langzaam maar zeker verdween de hele pen
in zijn forse pik. Maar dit was slechts een voorbehandeling en bedoeld om zijn pisbuis op te
rekken. Ashwani begon hem met de balpen te neuken alsof het een soort dildo was en trok na
verloop van tijd het ding eruit. Ze smeerde de pink met de korte nagel flink in met glijmiddel
en stopte het topje in zijn eikelopening. Ruud moest telkens weer wennen aan de enorme pijn
die het opleverde, maar het wond hem ook mateloos op. Ashwani kende geen genade en ze
kon deze handeling uitvoeren, omdat ze bijzondere kleine handjes had met erg ranke vingers
en omdat Ruud zo enorm groot geschapen was. Ze was op het idee gekomen, toen Ruud haar
kut weer eens ruw vingerde met zijn grote, lange vingers. In haar kleine onderlichaam reikten
zijn vingers tot haar navel en vooral zijn middelvinger mishandelde haar baarmoedermond
enorm. Ze genoot daar erg van, maar dacht op een gegeven ogenblik wel: ‘ik zou jou eens
moeten kunnen vingeren’. Toen ze er achter kwam, dat Ruud net als zijzelf erg van pijn hield,
bracht ze haar voornemen ten uitvoer en daarna ging er geen wip voorbij of ze vingerde Ruud
zijn lul tot hij het uitkermde en zijn zaad haar vinger naar buiten dwong. Daarom was het ook
absoluut noodzakelijk dat haar nagel zo kort was, want ze wilde niet de binnenkant van Ruud
zijn pik beschadigen. Pijn bezorgen oké, maar elkaar geen onnodige verwondingen
toebrengen. Toen Ruud de eerste keer gevingerd werd, dacht hij dat hij gek werd en kwam
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binnen een minuut klaar. Maar nu hadden ze meer ervaring en was hun spelletje geëvolueerd
tot een meer volwassen bezigheid. Ashwani zag zich kans om met haar vuist in Ruud zijn reet
door te dringen en haar vuist in zijn kont en haar pink in zijn pik brachten hem regelmatig tot
grote hoogten en lieten hem balanceren op de toppen van genot.
Ruud keek met een van pijn verwrongen gezicht naar beneden en zag hoe Ashwani haar pink
verder in zijn pisgaatje duwde. Het tweede kootje was al spoedig verdwenen en ze begon hem
met haar pink te neuken. Ruud hijgde van opwinding en de vingers van haar andere hand
drongen in zijn kontgat. Ruud trok zijn billen uit elkaar en Ashwani zat meteen met vier
vingers tot haar knokkels in zijn darm. Haar pink gleed nog verder in zijn enorme lul en ze
likte langs zijn eikelrand. Ruud sloot zijn ogen en genoot van zijn geilheid en de pijn. Hij
voelde haar duim samen met haar vingers in zijn darmen dringen en toen ze even wat meer
druk uitoefende, schoot haar vuist helemaal naar binnen. Ze stootte door tot haar pols en Ruud
gaf een schreeuw. Ze sabbelde aan zijn bruin gekleurde leuter en toen ze vernam dat Ruud
zover was, drukte ze haar pink zover naar binnen tot die onmogelijk dieper kon. Ruud duwde
zijn bekken omhoog en Ashwani trok haar vuist haast helemaal uit zijn kont, waardoor zijn
kringspier maximaal opgerekt werd en stompte haar hand weer diep in zijn darm. Ruud gaf
opnieuw een gil en Ashwani begon zijn pik wild te vingeren. Het leek wel alsof ze hem echt
neukte met haar pink en ze likte telkens helemaal rondom zijn eikel. Ze wist dat hem dit tot op
de rand van de pijngrens bracht en hem een ongelooflijk intens orgasme zou bezorgen.
Misschien dat ze in de toekomst hem eens echt kon bewerken met een heuse dildo. Een
kleintje weliswaar, want degenen die zij in haar kut kreeg, waren echt te dik voor hem.
Ze zag hoe Ruud zijn beenspieren begon te spannen en opeens voelde ze het zaad langs haar
pink vliegen. Snel trok ze haar pink uit zijn enorme lid, die op het moment van klaarkomen
nog groter werd dan die al was en haar vuist in de reet van Ruud ramde ze nog verder naar
binnen tot voorbij haar pols. Ruud schreeuwde en kwijlde en Ashwani nam vliegensvlug de
spuitende pik in haar mond. Dikke slierten zaad vlogen in haar gezicht en vulden haar mond
en omdat ze alles niet zo snel door kon slikken, open ze haar lippen en het sperma droop van
haar kin af. Ze pijpte door tot Ruud geen druppel meer in zijn kloten had en veegde met haar
vrije hand haar kin af. Ze slurpte het verzamelde zaad van haar vingers en haalde voorzichtig
haar andere hand uit de kont van haar geliefde.
“Nu moet je mij neuken, want ik sta in brand”, zei ze geil. Ruud kwam overeind en Ashwani
ging op haar buik liggen. Ruud pakte een rietje van het nachtkastje en begon Ashwani’s billen
te mishandelen totdat die vol striemen zaten. Bij elke slag kromp ze gillend in elkaar en Ruud
wachtte tot ze weer klaar was. Dan stak ze haar kont vol verlangen weer ferm achteruit en
diende Ruud haar de volgende, harde mep toe. Uit sommige wonden sijpelde al snel bloed en
tijdens de slagen vingerde Ruud haar kut. Zelf wreef Ashwani over haar harde klit en Ruud
propte zijn duim in haar aars. Bij elke mep schokte Ashwani heftiger heen en weer en
kronkelde onder zijn handen. Toen ze haar hoogtepunt naderde, begon Ruud onophoudelijk
en in een hoog tempo te slaan en gillend kreeg Ashwani een orgasme. De pijn van de slagen
deed haar genot nog meer toenemen en het leek of ze even bewusteloos raakte. Ruud hield op
met slaan en gooide het rietje weg. Hij trok haar billen uit elkaar en smeerde het olieachtige
glijmiddel op haar aars en over zijn eikel. Hij vingerde even haar kont en ging toen op de
achterkant van haar dijen zitten. Voorzichtig drong hij met de eikel van zijn gefolterde lul
door in haar aars en Ashwani’s kleine kringspier werd enorm uitgerekt door de omvang van
zijn leuter. Toen hij haar geteisterde billen los liet en langzaam dieper naar binnen drong,
Gedownload van xxxstory.jouwweb.nl

gleed zijn pik langs de rode striemen en bloedende wonden. Ashwani schreeuwde het uit,
maar Ruud duwde zijn lul verder in haar en beiden genoten van de pijn. Toen zijn ballen klem
tegen haar schaamlippen geplet werden, kon hij niet verder en begon traag te naaien. Zijn
lange lul bezorgde haar helse pijnen, maar zijn vriendin vond dit alleen maar zeer aangenaam.
Ashwani ging hard tekeer en bij elke stoot naar binnen ontsnapte een kreun aan haar lippen.
Hij pakte haar borsten beet en kneep er hardhandig in. Ashwani bewoog wild heen en weer en
het leek alsof ze zich los wilde rukken van hem, maar in werkelijkheid was het een
ongecontroleerde reactie op de harde stoten van Ruud zijn enorme pik in haar achterste. Ze
ging kompleet uit haar bol en toen Ruud sneller in en uit bewoog omdat zijn opwinding
toenam, begon ze woeste klanken uit te stoten en raakte haast buiten adem. Met een harde,
ruwe stoot naar binnen liet Ruud zijn zaad in haar lopen en Ashwani was buiten zinnen van
genot.
“Harder, dieper”, gilde ze en mishandelde haar klit op een vreselijk ruwe manier door die met
haar vingers hard te bewerken. Wild schokkend en met haar heupen op en neer bonkend
kwam ze klaar en Ruud spoot door tot hij letterlijk platzak was. Geen druppel viel er meer uit
zijn pik te persen en moe en bezweet zakte hij op Ashwani neer. Hij kuste haar nek en
Ashwani draaide haar hoofd, zodat hij haar mond kon bereiken. Hun zoen veranderde in een
geile tongzoen en Ruud zei: “geile teef van me. Ik hou van je”. “Lekkere neuker, ik hou van
jou”, was haar antwoord en met dichte ogen gaven ze elkaar nog een lange tongkus.
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