Ze was nog single.
Ze woonde alleen en dat beviel haar best. Hoewel ze nog jong en zeer aantrekkelijk was, had
ze niet zo zeer de behoefte om een vaste relatie aan te gaan met iemand van het mannelijke
geslacht. Haar carrière genoot haar voorkeur en omdat ze een prima baan had, wilde ze zich
nog niet binden. Avontuurtjes prima, maar verder niets. En daarnaast moest degene, die haar
levenspartner wou worden, ook een passie met haar delen, waar ze erg veel om gaf: nudisme.
Als hij daar niets voor voelde, dan kon die het shaken, want het was haar lust en haar leven.
Elke vakantie ging ze naar een nudistencamping en ook aan het zee zocht ze altijd het
naaktstrand op. En thuis was het al niet anders. Zodra ze de voordeur achter zich dicht gooide,
trok ze haar kleren uit en bracht de rest van de tijd door in haar nakie. Tenminste als ze wist
dat ze geen bezoek kreeg en als de deurbel toch onverwachts ging, dan deed ze gewoon niet
open. Ze woonde voor haar hobby ideaal: bovenin op de hoek van een flatgebouw. Niemand
kon haar begluren, want aan de voorkant had ze vrij uitzicht en van de flat aan de achterkant
werd ze afgeschermd door haar keuken. En daardoor kon ook niemand die zich op de galerij
bevond haar zien, want als ze naar binnen keken, zagen ze alleen het keukeninterieur, voor
zover ze al over haar gordijntjes heen konden kijken. En van de buren had ze ook niets te
duchten, want tussen haar woonkamer en de aangrenzende flat bevond zich haar slaapkamer,
zodat ze zich ongestoord kon uitleven overdag. ‘s Avonds was het nog minder een probleem,
want dan deed ze altijd de gordijnen dicht. Ze vond het heerlijk om in haar blootje door haar
huis te dartelen en vaak ging dat gepaard met een heerlijke masturbatie. Daarvoor had ze een
heel arsenaal dildo’s en vibrators aangeschaft en eentje kon ze zelfs vastzetten op de leuning
van haar bank. Als ze dan goed op temperatuur was, liet ze zich over het ding heen zakken
met haar kut en wipte zichzelf naar een geil hoogtepunt. Af en toe liet ze het ding ook in haar
kont verdwijnen, want dat vond ze ook bijzonder aangenaam. Menig man moest dat bezuren,
want als hij dacht lekker in haar kut te kruipen, corrigeerde zij de richting z’n pik en stopte
hem in d’r aars. Maar meestal vond de mannelijke partner dat geen straf, want de meeste
naaiden liever haar nauwe kontje dan haar altijd natte pruim.
Vandaag was ook weer zo’n dag, dat ze al vroeg op haar werk naar huis verlangde om zich
naakt verder te bewegen. In de loop van de ochtend stapelde het werk zich al op en toen ze na
een beredrukke middag de voordeur van haar flat achter zich sloot, was ze bekaf. Ze pakte de
post en liep de kamer in. Ze schopte haar schoenen in de hoek en gooide haar lange overjas
over een eetkamerstoel. Ze schonk zichzelf een glas wijn in en terwijl ze even later op de
bank een slok dronk, nam ze de post door, maar er zat niets belangrijks tussen en ze dacht:
‘eerst in bad’. Ze trok haar jurk uit en gooide die over haar jas heen op de stoel. Snel haakte
ze haar BH los en nadat ze haar bustehouder op haar jurk gooide, streek ze langs haar borsten.
‘Mmmmm, lekker’, dacht ze en ze voelde de stress van een zware werkdag uit haar vermoeide
lichaam wegtrekken. Ze trok haar kleine slipje uit en gooide die onder de stoel, waar de rest
van haar kleding op lag. Ze nam nog een slok wijn, maar deed dit te gehaast en een straaltje
vloeistof liep tussen haar borsten door naar haar kruis. Met haar hand ving ze het zo goed en
kwaad als het ging op en slurpte het kuiltje van haar hand leeg. Blijkbaar had ze zelfs haar
schaamlippen aangeraakt, want ze proefde haar eigen kutgeil. Het deed een huivering door
haar lendenen trekken en ze deed haar dijen iets van elkaar. Ze wreef tussen haar
schaamlippen door en stopte een vinger in haar kwijlende kut. Met de wijsvinger van haar
andere hand prikkelde ze haar kittelaar en zuchtend zat ze zichzelf te vingeren. Al snel kwam
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ze in hoger sferen terecht en stopte ook een vinger in haar bruine gaatje. Meteen begon ze te
schokken, want de opwinding werd te groot en deze laatste prikkeling van haar lichaam deed
haar klaar komen. Kreunend beleefde ze haar hoogtepunt en met een diepe zucht zakte ze
genietend terug in de kussens. ‘Heerlijk’, dacht ze en haalde haar vinger, die tussen haar
schaamlippen geklemd had gezeten, tevoorschijn en likte over de glimmende huid. Met veel
plezier genoot ze van haar eigen kutvocht en om het nog lekkerder te maken, nam ze een
slokje wijn na. Hoewel ze net klaar gekomen was, hunkerde ze al weer naar het volgende
orgasme, maar ze moest eerst even naar het toilet. Ze stond op en ging naar de badkamer,
waar zich ook de WC bevond. Ze zakte neer op de Wc-bril en even later verliet een klaterende
urinestraal haar lichaam. Ze pakte een stukje Wc-papier en toen haar blaas leeg was, veegde
ze haar kut droog, voor zover dat mogelijk was, want haar kutklieren maakten overuren en
scheidden liters sap af.
Net toen ze op wilde staan, voelde ze haar darmen krampen. “Ik geloof, dat ik eerst ook nog
moet poepen”, mompelde ze in zichzelf en ze voelde haar kontgaatje al open gaan. ‘Zal ik
m’n reet eens vingeren als er stront uit komt?’, dacht ze bij zichzelf.
Ze werd bloedgeil van het idee en ze besloot om haar plan meteen uit te voeren. Ze liet haar
darmen hun gang gaan en toen de kop van de drol uit haar aars stak, kwam ze iets omhoog en
streek over haar kut. Een trilling trok door haar lijf en de keutel schoof verder naar buiten.
Hijgend keek ze gefascineerd naar onderen en zag de drol in de Wc-pot terecht komen. De
keutel brak af en hoewel haar darmen nog actief waren, ging ze helemaal staan en pakte de
drol uit de pot. Ze ging weer zitten en legde de keutel op haar dijen. Haar huid werd direct
bruin gekleurd en deed haar opwinding toenemen. ‘Oh, wat enorm geil’, dacht ze toen ze de
warme stront tegen haar venusheuvel aan voelde en toen ze haar benen sloot, vernam ze hoe
de keutel geplet raakte. Toen ze haar bovenbenen weer spreidde, zag ze dat van de ronde
vorm niets over was en overal aan haar kut zat poep. Maar ze was nog niet klaar en haar aars
ging weer open staan. Ze drukte even met haar vingers op haar klit en omdat het haar zo geil
toe leek, stak ze haar middelvinger in haar aars op het moment dat de volgende lading stront
naar buiten gezet kwam. Ze raakte in vervoering en was heter dan ooit tevoren.
‘Oh, wat ben ik toch een goor sletje’, schoot door haar heen en ze stak haar vinger zo diep
mogelijk naar binnen. Meteen werd haar hand vies door de stront die er langs heen gleed en
toen haar kontgat zich sloot, smeerde ze zoveel mogelijk troep aan haar borsten.
‘Ik word gek’, dacht ze, ‘ik word gek van geilheid. Oh, gloeiende tering, neuk m’n kont’. Ze
ramde haar vinger snel in en uit haar darm, maar die protesteerde hevig en met dezelfde
snelheid waarmee ze d’r vinger naar binnen dreef, perste haar darm het penetrerende
lichaamsdeel er weer uit door een volgende hoeveelheid stront, die enorm was, naar buiten te
werken. Maar zo lang ze zat te schijten, bleef ze onophoudelijk d’r aars vingeren en zodoende
duurde het tot haar genoegen erg lang voordat ze uitgescheten raakte. Haar hand zag er niet
uit en ze bracht hem naar haar mond. Gulzig zuigend likte ze de vingers af en wreef hard over
haar dikke, opgezette kittelaar. Er knalde een scheet uit haar kont en daarmee sputterde er nog
wat stront mee naar buiten, wat in de pot belandde. Ze keek hoe smerig haar onderlichaam
was geworden en drukte kreunend een borst omhoog, zodat ze aan een tepel kon zuigen, die
niet alleen bruin van zichzelf was, maar door het opdrukken met haar vuile hand nog bruiner
geworden was. Smakkend likte ze aan haar memmen en scheet ondertussen zichzelf weer
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over d’r vingers. Wat zich nu in haar hand bevond, wreef ze uit over haar kut en smeerde
vooral haar clitoris ermee in. Opeens werd het haar allemaal teveel en toen ze haar vinger
weer in haar kontgat stopte, die snel heen en weer bewoog, haar klit wild stimuleerde en
gulzig aan haar tepels zoog, kwam ze klaar zoals ze nog nooit eerder klaar gekomen was en
haar orgasme zorgde voor een enorme ontlading van sexuele spanning. Hijgend, trillend en
gillend van extase drukte ze haar dijen stijf tegen elkaar en drukte het topje van haar harde klit
bijna helemaal naar binnen in haar onderlichaam. Ze bleef klaar komen en met de laatste
stuiptrekkingen van orgasme smeerde ze zich nogmaals uitgebreid in met stront, die ze uit de
Wc-pot graaide. Het rekte de lengte van haar hoogtepunt, maar uiteindelijk ontspande haar
lichaam en geest zich en ebde de spanning weg. Buiten adem en dodelijk vermoeid zakte ze
achterover en keek naar haar smerige dijen en kruis.
‘Wat een geile, perverse bedoening’, dacht ze en speelde nog even met de poep. Ze likte nog
een paar keer aan haar bruine vingers en genoot na met gesloten ogen. Vervolgens stond ze op
en kroop in bad. Ze deed een flinke lading badschuim in het warme water en zette zichzelf in
de week. Nadat ze schoon was, verliet ze de badkamer en ging naar de keuken. Ze sloot de
gordijnen en naakt begon ze haar eten bereiden. Ze had honger als een paard, maar dat was
niet erg, want ze had voorlopig plaats genoeg in haar ingewanden.
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