Karin en Manon.
Deze twee meiden van elk 20 jaar kenden elkaar al jaren. Ze waren bevriend geraakt op de
basisschool en hun vriendschap was gebleven toen ze naar de middelbare school gingen. In
hun puberteit hadden ze de sexualiteit ontdekt en voor beiden was dit een openbaring. Ze
hielden allebei erg veel van sex en waren zeer regelmatig in een geile bui. Dan lagen ze
zichzelf heftig klaar te vingeren en dat ging af en toe gepaard met meerdere hoogtepunten
achter elkaar. Maar naarmate ze ouder werden, werd het hun duidelijk dat ze beiden niet erg
op jongens vielen en op hun zeventiende hadden ze hun eerste bedavontuur met z’n tweeën.
Ze logeerden bij elkaar en toen ze ‘s avonds naast elkaar in bed lagen, kwam het onderwerp
sex ter sprake. En van het een, kwam het ander en tenslotte lagen ze zich zij aan zij kreunend
te masturberen. Een avond later lagen ze elkaar te vingeren en het logische vervolg was, dat
ze de keer daarop elkaar in standje 69 lagen te beffen. Hun vriendschap ging over in liefde
voor elkaar en groeide uit tot een hartstochtelijke relatie.
Karin was duidelijk de dominanste van hun twee en Manon liet zich meestal van alles
aanleunen. Ze had ook iemand nodig die haar leidde en ze deden meestal wat Karin wilde.
Toen hun relatie zo’n twee jaar geduurd had, ontdekten ze dat ze eigenlijk een SMverhouding ten opzichte van elkaar hadden. Manon was de slavin en Karin was de meesteres.
Manon ging zich steeds nadrukkelijker als slavin gedragen en toen ze een keer met elkaar aan
het geilen waren, kneep Karin onbewust veel te hard in de borsten van haar vriendin. Nadat
Manon klaar gekomen was en Karin haar tiet los liet, voelden haar tepels zeer pijnlijk aan en
haar borsten waren knalrood. Ze realiseerde zich opeens dat de pijn haar genot zeer sterk
verhoogd had en vanaf die keer gingen ze uitproberen of dit echt het geval was of dat het een
incident was geweest. Al gauw kwamen ze er achter dat Manon genoot van pijn en Karin
vond het heerlijk om haar vriendin zoveel leed te bezorgen, dat die er van klaar kwam. Dat
maakte haar ook enorm geil en ze breidden hun spelletjes al snel uit tot ware SM
gebeurtenissen. Ze schaften zich ook allerlei attributen aan en uiteindelijk ging elke keer dat
ze samen in bed doken, gepaard met een aframmeling en straf. Na een tijdje was Manon
geheel overgeleverd aan de wil van Karin en moest ze zich ook buiten het bed als slavin
gedragen. Ze moest de huishoudelijke karweitjes doen en zodra er ook maar ietsje aan
mankeerde, kreeg ze een pak slaag met de zweep of een dun plankje. Als Manon in stemming
was, deed ze expres dingen verkeerd en een keer had ze zo’n behoefte aan slaag, dat ze alles
verkeerd deed en Karin had haar zo afgeranseld, dat ze een paar dagen haast niet meer kon
zitten.
In een nog later stadium ging Karin er toe over om Manon te vernederen. Ze nam haar wel
eens aangelijnd mee naar buiten en Manon had dan een halsband om, waaraan een ketting zat
die Karin vasthield. Ze werd net als een hond alle kanten opgetrokken en dat de mensen vol
afschuw naar het vreemde stel keken, deerde Karin totaal niet. Manon voelde zich daardoor
extra vernederd, maar Karin genoot op dat moment nog meer van de machtspositie die ze had.
Als ze dan thuis kwamen, moest Manon net als een echte hond tegen een boompje in de tuin
aan piesen. Ze moest haar been hoog optillen en tegen de stam zeiken. Dan mocht ze mee naar
binnen en ging Karin haar kut droog likken. Trillend kwam Manon dan klaar en viel na afloop
Karin dankbaar om de hals. Die kreeg dan een befbeurt en als ze vervolgens klaar gekomen
was en in elkaars armen lagen na te genieten, voelden ze zich het gelukkigste stel van de hele
wereld.
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Hun piesspelletjes gingen steeds verder en ze vonden het heerlijk om elkaar nat te zeiken.
Daarna likten ze elkaars kutjes helemaal uit en stopten pas na een orgasme. Op een keer piste
Karin in de mond van Manon, die het doorslikte, terwijl ze zichzelf zat te vingeren. Plotseling
ging het poepgat van Karin open en tot grote vreugde van Manon perste haar meesteres een
lange drol naar buiten. Ze begon er meteen in te graaien en smeerde de kak uit over haar buik
en tieten. Karin draaide zich om en Manon moest haar aars schoon likken. Vol overgave
voldeed ze aan het bevel van haar vriendin en vanaf toen waren ze fervente aanhangers van
poepsex. Wc-papier hadden ze niet meer nodig en het hing alleen in het kleinste kamertje
voor hun visite. Ze gingen steeds verder met hun experimenten en probeerden van alles uit.
Niets was hun te gek en het leukste vond Manon het als ze door Karin uitgelaten werd aan de
ketting en ze zich midden op straat in de broek moest poepen en piesen van haar meesteres.
Ze voelde zich dan optimaal vernederd en was te vies om aan te pakken, maar als Karin haar
dan later aflikte en deed klaar komen, was het hoogtepunt soms zo intens, dat ze helemaal in
een roes raakte. Karin had wat nieuws bedacht. Manon zat te lezen op de bank en droeg een
spijkerbroek en een witte bloes, met daaronder een witte BH die door de bloes heen zichtbaar
was. Ze zag er op deze manier zeer sexy uit en Karin kreeg zin om met haar slavin te gaan
geilen, maar niet voordat ze haar volledig misbruikt had.
Ze schopte haar tegen de enkels en beval: “Ga naar de keuken, haal een grote schaal en een
plat bord op”. Gedwee voldeed Manon aan de opdracht en toen ze terugkeerde in de kamer,
had Karin haar broek omlaag getrokken. Ze schoof net haar slip over haar heupen en ging op
haar hurken zitten. “Zet de kom onder mijn kont op de grond”, snauwde ze en Manon deed
het braaf. Karin begon te pissen in de schaal en toen ze straal op z’n hevigst uit haar kut
kletterde, moest Manon het bord achter de kom plaatsen. Karin scheet met een paar flinke
winden een dikke hoop stront op het bord en leegde haar blaas verder in de schaal, die bijna
half vol raakte. Manon keek geobsedeerd toe en streek af een toe haar vinger over de kont van
Karin. Daarna likte ze de stront op en Karin kwam half overeind en draaide haar bruine billen
naar Manon toe. Ze trok ze uit elkaar en Manon zette haar tongpunt op de aars van haar
meesteres. Ze likte Karin’s billen helemaal af en stopte een vinger in diens kut. Met haar duim
bewerkte ze de stijve klit van Karin en toen de kont bijna schoon was, begon Karin te
schokken en kwam zuchtend en geil kreunend klaar. Karin ging toen staan en trok Manon
overeind. “Doe je broek naar beneden”, zei ze. Terwijl ze zelf haar slip en broek weer
omhoog trok, maakte Manon haar broek los. Karin stroopte die tot op diens knieën omlaag en
deed haar slipje omlaag tot op Manon’s dijen. Toen pakte ze een stevige keutel van het bord
en legde die in de slip van Manon op dezelfde manier zoals een inlegkruisje in een slipje
gedaan wordt. “Doe maar weer aan”, beval ze Manon, die met geil glimmende oogjes haar
kleding weer in orde bracht.
Toen ze klaar was, maakte Karin de bovenste knoopjes van de bloes van Manon los. Ze pakte
een beetje stront en trok de cup van de BH van haar slavin naar voren. Ze stopte de poep bij
de cup in en liet die toen op zijn plaats terug zakken. Hetzelfde deed ze bij de andere tiet van
Manon en die moest haar bloes weer dicht knopen. Toen pakte Karin de schaal met pies en
zette deze tegen de hals van Manon. Langzaam zette ze de schaal steeds schuiner en de pies
begon bij de hals omlaag te lopen. Karin zette de schaal nog schever en nu werd de voorkant
van Manon in rap tempo kleddernat. Haar bloes plakte aan haar lijf en aan d’r BH vast en de
stront in de BH begon nat te worden. Manon kreeg haar halsband om en de ketting werd er
aan vast gemaakt. Met een geile kut stond Manon ruggelings voor Karin, die haar handen
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onder de oksels van haar vriendin door stak en diens memmen begon te kneden. Ze zorgde
ervoor dat ze flink in de stront in de BH van Manon kneep en smeerde de troep uit over de
borsten van haar slavin. Op het laatst puilde het uit de cups van de BH en de witte bloes van
Manon begon bruine vlekken te vertonen. Daarna maakte Karin een kuiltje van haar hand en
legde die op de kut van Manon. Ze wreef over diens schaamlippen en streek vervolgens door
het hele kruis van haar slavin. Ze kneep in de drol en drukte er op, zodat het kruis van Manon
een smeerboel werd. Toen trok ze de slavin mee naar buiten en liep met haar een straatje om.
Gelukkig voor Manon kwamen ze niemand tegen, want ze schaamde zich dood met haar natte
en bruin besmeurde bloes. Toen ze weer bij huis aankwamen, moest ze in de tuin gaan staan
en Karin begon geil met haar te tongzoenen. “Pies in je broek”, commandeerde ze en Manon
begon te persen. Ze bleven staan vrijen en Manon zag kans om een urinestraal te produceren.
Karin begon over haar kut te wrijven en maakte de bloes van Manon los. Terwijl het kruis van
Manon een grote gele vlek werd en ook bruin begon te worden, bleef Karin over haar klit
wrijven en deed de cups van de BH van Manon aan de kant. Manon werd supergeil en liet
zich de behandeling welgevallen. Karin likte de stront van haar memmen af en drukte harder
op de kittelaar van haar slavin. Die kronkelde onder de aanrakingen en toen haar blaas leeg
was, kwam ze vreselijk intens klaar. Hijgend stond ze na te genieten, met de tong van Karin in
haar mond. De meesteres trok haar aan de halsband mee het huis in en beiden begonnen
elkaar snel uit te kleden in de keuken. Daar doken ze omgekeerd bovenop elkaar en begonnen
elkaar te beffen. Karin liet zich niet onbetuigd en likte het kruis van Manon, die een grote
bruine smeerzooi was, schoon en ze werkten elkaar naar een daverend orgasme toe. Hun
kutten, aarsjes en klitten kregen het zwaar te verduren en nat van het zweet lagen ze na te
hijgen op de keukenvloer.
Ze waren totaal bevredigd en uitgeput en doken met z’n tweeën onder de douche. Toen ze
weer enigszins toonbaar waren, gingen ze er onder weg en kleedden zich weer aan. Manon
moest de keukenvloer schoon maken en de vieze kleren in de was doen. Karin lag ontspannen
op de bank en peinsde of ze een variatie kon bedenken die ze de volgende keer konden doen.

Gedownload van xxxstory.nl

