Marja en haar Meester
Zaterdagavond 19.00 uur Marja staat gereed voor haar meester te wachten tot hij haar ophaalt,
vanavond mag ze eindelijk mee naar de SM-club van de meester. Marja had de meester vaak
gevraagd of ze mee mocht want ze had van andere slaven en slavinnen gehoord dat het heel
bijzonder was maar meer mochten ze nooit zeggen. Ze had zich uitgebreid gewassen en had
haar mooiste jurk aangetrokken ze was een uur bezig geweest om de juiste sieraden uit te
zoeken, ze had geen ondergoed aangetrokken want ze wist dat haar meester daar van hield.
Haar meester kwam aangereden in een limousine en wenkte haar te komen. Marja liep op hem
af en gaf hem een zoen waarna ze instapte, haar meester kwam naast haar zitten. Luister goed
Marja zei hij “Als je me vanavond te schande maakt breng ik je morgen meteen naar het
bordeel, heb je dat begrepen?” Marja antwoordde met een kort “Ja Meester”. Ze reden na een
tijdje een lange laan op met aan het einde een groot huis, de limousine stopte en de deur
geopend werd door een bediende. De meester pakte Marja haar hand en leidde haar naar
binnen, ze liepen door een hal bekleed met rood pluche en gingen een kleine kamer binnen. In
de kamer was weinig licht en Marja kom met moeite 2 andere deuren onderscheiden. “Ik zie
je zo weer, Marja” zei de meester en liet haar hand los, hij ging door een van de deuren en
verdween. Marja wachtte op wat ging komen. Een vrouw gekleed in een lange zwarte
halfdoorzichtige jurk verscheen in de andere deuropening en wenkte Marja te komen, Marja
volgde de vrouw en merkte dat de vrouw geheel naakt was onder de doorschijnende jurk. De
vrouw stopte en gelijk ging er een fel licht aan dat Marja enigszins verblinde, de vrouw gaf
haar een bakje en zei “Doe hier al je sieraden in want de slaven en slavinnen zijn hier gelijk.”
en terwijl Marja haar sieraden in het doosje deed zag ze dat de vrouw een set kleren pakte,
“Trek dit aan en ga dan door de deur.” gebood de vrouw ze terwijl ze de kleren gaf en naar
een deur wees. Marja trok haar jurk uit en trok de gegeven kleren aan, De kleren waren meer
een riemenset die om haar lichaam paste, er liepen twee riemen met ringen over haar
schouders op haar rug liep een riem tot op haar heup waar hij in drieën splitste een over elke
heup en de andere liep door naar haar billen alwaar die weer splitste in twee riemen die tussen
haar benen door langs haar liezen liep. op haar venusheuvel was een metalen ring waar de
twee riemen van achter samenkwamen met een riem die over haar buik liep, deze buikriem
kwam van onder haar borsten waar ringen zaten zodat de riemen om haar borsten heen liepen.
Marja liep naar de aangewezen kamer, die net zo fel verlicht bleek, een vrouw gekleed in leer
wachtte haar op. “Ga op die kruk staan” beval de vrouw. Nadat Marja op de kruk was gaan
staan begon de vrouw aan de riemen te trekken, ze trok alle riem zo strak dat ze goed om haar
lichaam paste. Hoewel de riemen strak zaten deden ze geen pijn, de vrouw begon nu hard aan
het harnas te trekken waardoor Marja haar evenwicht verloor en van de kruk viel. De vrouw
pakte Marja aan de riemen op en zei “Zo die zitten goed”. Zonder meer te zeggen duwde de
vrouw Marja met zachte hand in de richting van weer een deur, snel werd ze door de deur
geduwd die gelijk weer dicht ging. Marja stond in het donker toen ze plotseling werd
beetgepakt. Een bekende stem zei “Zo, dan gaan we nu verder”. Ze herkende de stem van haar
meester en volgde hem aan de hand. Langzaam begonnen haar ogen aan het schemer te
wennen waarna Marja zag waar ze was. Ze was in een soort grote zaal waar allemaal ronde
glazen tafels stonden met elk een lamp erboven die alleen de bijbehorende tafel leek te
beschijnen. Nu ze een beetje bijkwam van alle vreemde dingen hoorde ze plotseling de
geluiden die de zaal vulde. Gehijg, gekreun, gesteun en korte commando’s van mensen
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overstemde duidelijk de zachte achtergrondmuziek. Toen ze langs een van de vele tafels liep
zag ze plotseling een meisje onder de glazen tafel zitten die een van de vier mannen aan de
tafel pijpte terwijl ze een andere aftrok. Nu haar aandacht getrokken was door de
geheimzinnige tafels probeerde ze bij elke tafel te kijken wat ze zag. Bij een andere tafel zaten
twee jongens onder de tafel waarvan er een een vrouw likte en een ander een vrouw met een
vibrator bewerkte. Nu zag ze dat haar meester naar een tafel liep waaraan twee vrouwen en 1
man zaten, nu pas zag ze ook dat er achter iedereen die aan een tafel zat ook iemand stond.
Achter een van de vrouwen stond een man en achter de andere vrouw en de man stonden twee
meisjes. Marja realiseerde zich nu dat de personen die zaten de meesters en meesteressen
moesten zijn en dat de staande figuren de slaven en slavinnen waren. Haar meester ging aan
de tafel zitten en stelde zich voor aan de andere, Marja ging net als de andere slaven en
slavinnen achter haar meester staan. De meesters en meesteressen spraken met elkaar over
hun eigendommen en hoe die zich gedroegen. Plotseling zei een van de meesteressen iets
tegen haar slavin, de slavin kuste haar meesteres en kroop onder tafel waar zei de broek van
Marja’s meester opende. Marja voelde een gevoel van jaloersheid opkomen maar wist zich in
te houden, ze zag het meisje met donkerblond krullend haar de penis van haar meester in haar
hand nemen en hem hard maken. Toen nam ze de penis in haar mond en begon hem te pijpen.
Marja merkte aan haar meester dat hij genoot wat bij haar weer een raar gevoel in haar buik
gaf. Ze hoorde dat haar meester zijn hoogtepunt naderde, want daar kende ze hem te goed
voor, ze keek naar het meisje en merkte dat haar meester klaarkwam. Het meisje kreeg alles in
haar mond en hield die dicht, ze maakte de broek dicht en kroop onder de tafel vandaan
waarna ze naast haar meesteres knielde. De meesteres gaf nu eerst Marja’s meester een
tongzoen waarna ze haar slavin een tongzoen gaf, Marja zag dat het meisje het sperma nog in
haar mond had en dat nu met haar meesteres deelde. Na een hevige tongpartij ging het
slavinnetje weer achter haar meesteres staan en keek even naar Marja en maakte een “uuhm
lekker” gebaar met haar tong.
De andere twee aan de tafel waren ook met elkaar bezig maar wat daar gebeurde volgde
Marja niet. Ze zag dat haar meester en de meesteres samen spraken waarna de meesteres haar
dringend aankeek. De meesteres stond op en liep op Marja af, ze voelde aan Marja’s borsten
en liet haar handen over haar heupen glijden haar hand zakte verder en plotseling schoot de
vinger van de vrouw in Marja’s gleuf. “Inderdaad, ze is drijfnat” zei de vrouw tegen haar
meester. Pas nu merkte Marja hoe opgewonden ze was geraakt door alles wat ze had gezien.
“Ze lijkt me wel wat” zei de meesteres terwijl ze naar haar plaats terugliep. “Marja!” beval de
meester.

Marja bukte en hield haar oor bij haar meester. “Kruip onder tafel en maak de meesteres klaar
voor me” Marja had er een hekel aan om met vrouwen te moeten vrijen maar als haar meester
het wilde dan moest ze wel. Ze kroop onder de tafel en trok het slipje van de meesteres naar
beneden, ze streelde de vrouw met haar hand en merkte dat ze erg nat was, ze streelde het
knopje bovenaan de schaamlippen van de vrouw en stak een vinger in haar kutje. Ze merkte
dat de vrouw opgewonden raakte en dacht er makkelijk af te komen toen plotseling twee
handen haar hoofd pakte en die tussen de dijen trok nu moest Marja wel en met tegenzin
begon ze de meesteres te likken. Opeens merkte ze dat de vrouw klaarkwam het wond haar
toch op en wel zo erg dat er een straaltje geil uit haar eigen kutje liep. Toen Marja door de
glazen tafel omhoog keek zag ze dat haar meester en de meesteres, waarvan ze de kut zat te
likken, elkaar geil aan het tongen waren. Marja kon het niet laten en stak haar hand uit naar
het kruis van haar meester en voelde een zeer harde paal in z’n broek, snel haalde ze hem eruit
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en terwijl ze met haar ene hand haar meester aftrok ging ze verder de meesteres te bevredigen.
Ze voelde dat de meesteres weer een hoogtepunt naderde en sloot even snel haar mond om de
penis van haar meester, snel speelde ze met haar tong over zijn eikel en beet er heel zachtjes
in. Toen ze voelde dat hij ging komen stak ze haar hoofd weer snel tussen de benen van de
meesteres, en terwijl de meester klaarkwam en zijn warme sperma over Marja d’r hand spoot
kwam de meesteres ook klaar. De benen van de meesteres ontspande terwijl de pik van de
meester verslapte. Marja kroop onder de tafel uit en wilde achter haar meester gaan staan toen
de meesteres haar aan de riemen bij zich trok, de meesteres pakte de met sperma besmeurde
hand en begon die schoon te likken. Marja besefte, dat als ze het goed speelde, ze heel wat
macht zou kunnen pakken.
Marja stond nu weer achter haar meester terwijl deze nu door de meesteres gestreeld werd,
plotseling stonde ze beiden op en liepen weg. Marja en het andere meisje volgde. De meester
en meesteres stopte bij een deur waar “HANDELSWAAR” opstond en gingen naar binnen,
toen Marja de zaal binnenkwam zag ze een podium met jongens en meisjes die aan handen en
voeten geboeid waren met zware metalen hand en voetboeien en om hun nek hadden ze een
metalen slipketting die aan een verlaagd plafon was bevestigd. Pas toen Marja vlak bij het
podium was zag ze dat bij zowel de meisjes als bij de jongens het schaamhaar was
afgeschoren en pas nadat ze een rauwe stem hoorde zeggen “Wie doet een bod?” besefte ze
dat dit de slaven handel was waar ze terecht al die jaren zo bang voor was. Haar meester en de
meesteres stonden wat te praten en deden een bod op no. 9 en nadat er geen tegenbod kwam
werd no. 9 aan hen overhandigt. Het was een klein meisje met lang donker haar en kleine
borstjes ze werd door de meester en meesteres nog eens hardhandig onderzocht en daarna aan
de slipketting meegetrokken. Marja had medelijden met het meisje want ze wist dat, zeker
haar meester, haar na een geile avond meteen weer zou verkopen aan het bordeel waar z’n
broer werkte.
De 5 mensen liepen nu naar een statige trap die ook weer met rood pluche was bekleed.
Tijdens het naar bovenlopen moesten ze over een neukend stel heenstappen waarvan de
vrouw geheel met dikke touwen was vastgebonden en waarvan de man wild op de vrouw
inpompte. Boven zag Marja een heleboel kamers met bordjes er op, KASTEELTUIN,
BLOEMENKAS, DOKTERSKAMER, TREINCOUPE, KERKER, FOLTERKAMER,
BUBBELBAD, PIERCING en nog een paar. Ze was benieuwd waar haar meester haar heen
zou brengen en of de meesteres mee zou gaan. Marja zag dat zowel haar meester als de
vreemde meesteres het arme meisje naar de KERKER sleurde waarop de slavin van de
meesteres volgde. Marja twijfelde even maar net lang genoeg voor haar meester om het te
merken. “Marja dat kost je een lijfstraf” snauwde haar meester. In de kamer stonden 2 tafels
een vierkante en een in de vorm van een menselijk bovenlijf waarvan de armen gespreid
waren. “Marja leg die slavin op de tafel en bind haar vast!” zei de meester en terwijl Marja het
meisje op de tafel vastbond zag ze dat haar meester zich uitkleedde, De meesteres was in een
houten kruis met leren riemen gaan zitten en liet zich door haar slavin beffen en kreunde het
uit van genot. “Meester ze is klaar voor u” zei Marja. De meester ging aan de tafel staan en
liet zijn vingers over het meisje gaan, Hij draaide het meisje zo dat de meesteres haar
geschoren kut kon zien. “Marja kom tussen mijn benen zitten en verwen me!” zei de meester.
Wat Marja jammer vond was dat ze nu niet kon zien wat er boven de tafel gebeurde. Marja
nam de slappe pik van haar meester in haar handen en begon hem te kneden, langzaam heel
langzaam werd de pik wat dikker en harder. Marja wist dat hij veel harder kon zijn dat had ze
in het verleden al vaak ervaren, plotseling hoorde ze het meisje op de tafels kreunen en toen
ze beter luisterde hoorde ze soppende geluiden haar meester was het meisje vast aan het
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likken of vingeren dacht ze. Het meisje begon nu harder te kreunen en terwijl Marja haar
meester hoorde zeggen “Als je klaarkomt zonder toestemming krijg je straf slavin!” Voelde ze
de pik, die ze nu in haar mond had, harder worden. Ze nam de pik nog verder in haar mond en
deed haar best om hem overal te raken met haar tong, hij werd nog harder. Toen hoorde ze
haar meester zeggen, “Kom maar nu mag je komen geile teef”, Het meisje kreunde amechtig
en nu hoorde ze dat de meesteres luid kreunend een orgasme kreeg. Plotseling verdikte de pik
zich en voordat Marja haar hoofd kon terugtrekken spoot het warme zaad in haar mond,
“Bewaren!” schreeuwde haar meester terwijl hij nog spuitend klaarkwam, waarop Marja het
sperma zoveel mogelijk in haar mond hield. Nadat hij was uitgespoten stond Marja op en
keek haar meester aan. “Laat het op de buik van de meesteres lopen” beval hij haar, Marja
liep naar de meesteres en opende haar mond boven de buik. Het sperma vermengt met haar
speeksel viel op de buik van de meesteres die daarop Marja een lange tongzoen gaf. “Dank je
geil kind” zei de meesteres en tegen haar eigen slavin zei ze “lik die pik schoon en masseer
mijn buik daarna met je mond!”. Nadat de slavin de pik had afgelikt en weer stijf gemaakt
kroop ze naar haar meesteres en terwijl Marja geobsedeerd naar het tafereel keek voelde ze de
harde pik van haar meester in haar rug meteen gevolgd door zijn vlakke hand op haar
schouders.

Marja bukte en voelde de inmiddels harde pik haar kut in glijden, de meester begon wild in
haar te pompen waardoor ze zonder het echt te willen bloedgeil werd, een orgasme zou niet
lang op zich laten wachtte. “Meester laat me klaarkomen alstublieft?” smeekte Marja, maar
haar meester antwoordde niet. Ze voelde een orgasme opkomen en smeekte weer haar meester
om te mogen klaarkomen maar voordat ze uitgesproken was zette het orgasme in en kwam
Marja klaar op de pompende lul van haar meester. Hij merkte dit en trok zijn pik wild uit haar
kut en terwijl het orgasme zich verhevigde werd Marja door haar meester meegesleurd naar
de gevormde tafel. De meester bond haar armen gestrekt aan de tafel en trok een riem onder
haar borsten strak zodat ze aan de tafel vast lag, het orgasme ebde uit Marja haar buik weg en
ze voelde dat haar meester haar enkels pakte. De meester deed aan elke enkel een band en
trok toen haar benen gespreid omhoog. Terwijl hij dit deed stond hij dicht tegen haar kruis aan
en Marja voelde even zijn nog steeds harde pik tegen haar genotsknopje komen dit bezorgde
haar meteen een klein orgasme. De meester merkte dit en liep naar het hoofdeinde toe, nu
werd haar hoofd ver naar achteren getrokken en met een leren band vastgezet zodat haar
gezicht ondersteboven was. Ze keek recht tegen de harde lul van haar meester die hem nu ook
met een harde stoot in haar mond stootte. Marja zag dat de meesteres aan zijn zijde was gaan
staan. Neem jij haar van onderen hoorde ze hem tegen de meesteres zeggen en terwijl hij in
haar mond bleef pompen liep ze weg. Het meisje lag nog steeds op de andere tafel
vastgebonden en de slavin was onder de pompende lul van haar meester gekropen en streelde
zijn bovenbenen en zijn zak. Nu deed de slavin haar een leren blindband om en kom ze niets
meer zien alleen nog horen en voelen, ze hoorde haar meester geil hijgen en ze dacht te
kunnen horen dat hij iemand tongde zou hij de meesteres weer tongen of zou hij.... Plotseling
voelde Marja iets hards bij haar liefdesgrot binnendringen en terwijl ze realiseerde dat de
meesteres haar met een dildo neukte voelde ze de harde en zeer snelle stoten in haar inmiddels
zeiknatte kut. Daar lag ze vastgebonden en als gebruiksvoorwerp voor het genot van haar
meester en de vreemde meesteres en terwijl ze dacht alles gehad te hebben verdween plots het
geluid van haar hijgende en tongende meester en het slippende geluid van de dildo in haar kut
doordat er een paar oorkappen over haar oren werden gedrukt. Zo met alleen het gevoel van
een stotende hete pik in haar mond en van de harde dildo die haar kruis teisterde kon ze niet
anders meer dan komen, klaarkomen, jaaaahh klaarkooohhmen, klhaaaaaaarkhhooooomuu,
klhaaaruuuuhhmmmmm.
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Marja werd wakker tussen zachte donzen dekens en naast haar lag de andere slavin diep in
slaap, hoelang ze van de wereld was geweest wist ze niet maar haar nek deed zeer, haar
borsten waren gespannen en ze voelde de striem van de leren band op haar voorhoofd. Ze
proefde alleen maar sperma en haar kut voelde rauw en warm aan, toen ze even wilde voelen
aan haar intieme plek schrok ze want haar buik was hard van opgedroogd sperma en haar
schaamhaar was kortgeknipt. Haar meester en de meesteres hadden zich te goed gedaan aan
haar, maar ja daarvoor was ze ook maar een nederige SLAVIN van haar meester. En de
gedachte dat als HIJ het met haar naar z’n zin had gehad dat HIJ haar dan altijd beloonde
verzachte de pijn. En met een geil gevoel in haar buik draaide ze zich tegen het warme lijf van
de andere slavin aan en viel in slaap waar ze heerlijk droomde van.....
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