Een geile meid alleen thuis
Ze was een prachtig mooie meid van bijna 23 jaar en ze had een zeer jeugdig uiterlijk. Ze was
fragiel gebouwd en daardoor leek ze wel een meisje van een jaar of zestien. Gewoonweg een
stuk om op te vreten.
Ze werkte op het gemeentehuis als telefoniste/receptioniste en omdat haar werkgever eiste,
dat ze er representatief uitzag, droeg ze de hele dag een uniform. Deze zat strak om haar
mooie lijf en reikte tot over haar knieen. Ze zag er onberispelijk uit, maar het maakte haar ook
ouder en deed haar truttig lijken. Nou was ze dat ook wel een beetje, want in haar vrije tijd
droeg ze ook altijd sjieke kleding en leek de degelijkheid zelve. Alsof ze de kuisheidsgordel
had uitgevonden en ze had nooit vieze praatjes. Dubbelzinnige opmerkingen van haar
collega’s negeerde ze gewoon en om een schuine mop lachte ze nooit. Toch was dat slechts
schone schijn, want als ze tijd en zin had, ging ze zich te buiten aan sex. Ze liet zich dan
helemaal gaan en bleef er van haar degelijkheid niets over. Zo ook vanavond. Ze had het een
tijdlang erg druk gehad en was amper aan zichzelf toegekomen. Maar nu lag dat anders. Het
was woensdag en de rest van de week was ze vrij. Na het werk had ze eerst bij haar ouders
gegeten en was daarna naar haar eigen huis gegaan. Daar aangekomen had ze de post
doorgenomen, een beetje opgeruimd en schoongemaakt en vervolgens een glas sherry gepakt.
Toen ze zich warm en loom voelde, had ze zin om in bad te gaan en bijna anderhalf uur lang
lag ze zich te wentelen in het warme water met een onbenullig damesromannetje. Toen ze er
uit kwam, geurde ze nog naar het badschuim en met een tweede glas sherry kroop ze in
ochtendjas weer op de bank. Ze keek nog even TV, maar ze voelde zich moe en ging liggen.
Binnen een paar minuten sliep ze en een uur later werd ze wakker, toen de TV piepte en het
beeldscherm een testbeeld vertoonde. Ze voelde zich als herboren en haar lichaam was een en
al activiteit. Het leek wel of ze er al een hele nachtrust op had zitten en ze zette de TV op een
andere zender, waar geen testbeeld op was. Al snel bleek het om een erotische nachtfilm van
een commerciële omroep te gaan en nadat ze een paar opwindende scènes gezien had, wist ze
opeens waar ze zin in had: zichzelf klaar vingeren. Haar hand gleed bij haar ochtendjas in en
ze voelde aan haar borsten. Ze kneedde ze en maakte haar tepels, waarin een ringetje
doorheen gepierced was, keihard. Haar kut begon te lekken en ze kreeg zin om er een rotzooi
van te maken. Ze pakte de afstandsbediening en deed de TV uit. Daarna zette ze de
thermostaat van de CV lager en deed de lampen uit. Terwijl ze naar haar slaapkamer liep, liet
ze haar ochtendjas van haar schouders glijden en kroop op het bed. Daar had ze de radiator
ook open staan en het was er heerlijk warm. Ze pakte haar arsenaal dildo’s en vibrators uit
haar nachtkastje en streelde haar borsten. Ze kreunde en liet haar vingers afdalen tussen haar
gezwollen schaamlippen. Haar lustgrot was kleddernat en zachtjes voelde ze aan haar kittelaar,
die ook gepierced was. Haar clit was hard en opgezet en de aanraking deed haar huiveren. Ze
stopte een vinger in haar gleuf en bewoog deze heen en weer. Al snel volgde een tweede
vinger en met haar andere hand trok ze aan het ringetje door haar clitoris. Haar borsten ging
snel op en neer en hijgend werkte ze zich naar een hoogtepunt. Ze greep een dildo en stak die
zo ver die kon in haar lekkende scheur. Ze naaide zich er wild mee en pakte een vibrator. Ze
deed er wat glijmiddel op en duwde het ding in haar kont. Tegelijk bediende ze de apparaten
en liet ze snel in en uit gaan. Ze was nu bijna bij haar orgasme en drukte de vibrator zo ver
mogelijk in haar bevallige reet. Met de dildo bleef ze zich snel neuken en ze wreef nu hard
over haar klit. Opeens duizelde het haar voor de ogen en lang kreunend gaf ze zich over aan
een enorm intens orgasme. Ze drukte haar dijen tegen elkaar en kneep hard in haar borsten.
Schokkend lag ze te genieten en pas minuten later kwam ze weer enigszins bij zinnen. Ze
keek op de klok en dacht: ‘heerlijk, ik heb de hele nacht nog’. Ze trok de dildo uit haar kut en
likte het kutgeil er af. Het deed haar denken aan de kut van haar vriendin, die ze al zo vaak
gebeft had en die net zo lekker smaakte. Toen trok ze de vibrator uit haar reet en stak hem in
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haar mond. ‘Oh, lekkere geile kont’, dacht ze en herinneringen kwamen bovendrijven aan de
keren, dat ze met de tong in de aars van haar ex-vriend had gezeten.
Ze likte de vibrator helemaal af en nam zich voor om zichzelf direct nog een hoogtepunt te
bezorgen. Ze propte twee vingers in haar reet en drie vingers van de andere hand in haar kut.
Telkens haalde ze haar vingers eruit en likte ze af. Het leek wel of ze haar lichaamsopeningen
wilde leeg halen en ze genoot mateloos, terwijl haar mond glom van haar kutsap. ‘Oh’, dacht
ze, ‘ik moet iets dikkers hebben. In de keukenkast heb ik nog een hele komkommer liggen’.
Ze stond op en ging naar de keuken. Met een schilmes sneed ze de komkommer in twee
gelijke stukken en ging terug naar haar bed. Ze duwde een helft met het puntje vooraan in
haar reet en toen die een eindje gevorderd was, begon ze zich ermee te naaien. Ze duwde het
stuk komkommer steeds verder naar binnen en op het laatst zat nagenoeg het hele stuk in haar
endeldarm. Ze voelde zich bloedheet en de diepe penetratie bezorgde haar een goor, geil
gevoel. Ze pakte het andere stuk en propte dat in haar zeiknatte kut. Zonder veel moeite
verdween het gedeelte in haar poes en ze begon beide stukken ritmisch in en uit te bewegen.
Als ze het stuk in haar kut naar binnen bewoog, hoorde ze soppende geluiden en haar klit
gloeide. Haar schaamlippen waren sterk opgezwollen en ze trok aan het ringetje, die door haar
clit zat. Ze schreeuwde het uit van genot en duwde de stukken komkommers dieper dan ooit.
Toen ze ook nog over haar overgevoelige clit heen wreef, was ze opnieuw verloren en
sidderend kwam ze opnieuw klaar. Haar orgasme duurde lang en het duurde even voordat ze
er weer met haar gedachten bij was. Ze trok het stuk komkommer uit haar kut en likte het af.
Ze nam een hap en stopte het terug in haar spleet. Daarna nam ze weer een hap en ging zo
door tot het hele stuk op was. Toen haalde ze het stuk uit haar kont en verslond dit op
dezelfde manier.
‘Ik ben altijd al gek op komkommer geweest’, dacht ze, ‘maar nu heb ik vooral dorst’.
Ze ging weer naar de keuken en pakte de fles sherry. Uit de la haalde ze een rietje en ging
naar de douche. Ze ging zo liggen, dat ze bijna dubbel gevouwen was en deed de fles met de
opening naar voren in haar kut. Al snel was het vocht wat er nog in zat in haar gleuf
verdwenen en ze stak het rietje in haar spleet. Ze boog nog iets verder voorover en kon net
met haar mond bij het rietje komen. Snel dronk ze haar kut leeg en werd dronken van de
alcohol en haar geilheid.
“Oh, wat ben ik toch een geile neukhoer’, dacht ze. Ze vingerde haar kont en prikkelde haar
clit door de piercing heen en weer te bewegen. Schokkend kwam ze voor de derde keer klaar,
maar toen was ze ook totaal uitgeput. Snel spoelde ze zich af onder de douche en kroop
daarna in bed. ‘Morgen moet ik maar weer eens gaan stappen’, dacht ze bij zichzelf, ‘ik
verlang naar een echte pik en echt zaad’. Met een geile fantasie over hoe ze door drie kerels
en een meid werd verwend, viel ze in slaap.
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