In het hotel.
Lisa werkte als kamermeisje in een hotel en, hoewel ze er niet veel mee verdiende, deed ze
het met plezier en ze verdiende net genoeg bij om haar studie te bekostigen. Op deze manier
kon ze zich nog eens iets extra’s veroorloven, wat met haar studiebeurs alleen niet mogelijk
was. Ze wilde net een kamer binnenlopen, toen in de deur een man en vrouw verschenen. Ze
hadden koffers in hun handen en gingen naar beneden om zich uit te laten schrijven. Lisa
wachtte even en ging na hun vertrek de kamer binnen. Ze keek het stel even na en vond de
man een stuk. Als ze later een vriend zou krijgen, moest hij er ongeveer net zo uit zien en ze
fantaseerde, hoe ze dan geneukt zo worden. Dat was haar grote probleem: ze had continu
kriebels in haar kut. Bij alles waar ze mee bezig was, dacht ze aan sex en meestal vingerde ze
zich meerdere keren op een dag klaar.
Ze begon met het bed af te halen en maakte daarna de badkamer schoon. Ze legde er nieuwe
zeepjes neer en hing schone handdoeken op. Toen wilde ze de prullenbak legen en meteen
toen ze deze opendeed en de zak er uit haalde, zag ze een vol condoom er in zitten. Meteen
werd haar kut kleddernat en ze voelde even aan het rubbertje. Het was nog warm en het zaad
in het kapotje was nog vloeibaar. Het stel, wat net vertrokken was, had dus nog net even
liggen wippen en Lisa benijdde de mooie vrouw, die met de man van haar dromen vertrokken
was. Haar fantasie bracht haar hoofd op hol en ze stelde zich voor, hoe de man en vrouw
hadden liggen naaien. Misschien had hij haar wel anaal genomen en wellicht hadden ze elkaar
liggen beffen en pijpen. Ze was nu buiten zichzelf van opwinding en ondanks dat ze aan het
werk was, moest ze eerst klaarkomen. Ze liep met het volle condoom naar het bed en liet zich
achterover vallen. Ze wreef over haar snel op en neer gaande tieten en streek zichzelf toen
door het kruis. Vliegensvlug deed ze haar slipje uit en begon zichzelf te vingeren.
‘Zou hij nou haar kut of haar kont genaaid hebben?’, vroeg ze zich af. Er was maar een
manier om dat uit te vinden en ze nam het condoom in haar mond. Ze proefde het geile kutsap
van de vrouw die daarstraks genaaid was en zuchtend trok ze de conclusie, dat hij haar
ouderwets in de kut geneukt had. Ze wilde hetzelfde als de vrouw daarstraks had meegemaakt
en stak haar middelvinger in het kapotje. Het topje van haar vinger zat midden in het zaad en
ze schoof het rubbertje in haar kut. Nu had ze haar zin: in haar dromen zat niet haar vinger in
het condoom, maar de pik van de vent, die ze net gezien had en in haar fantasie naaide hij
haar met lange halen. Eindeloos liet hij haar genieten en bezorgde haar hoogtepunt na
hoogtepunt. In werkelijkheid was het al niet veel anders, want zuchtend en kreunend kwam ze
keer op keer klaar. In haar geile voorstellingen werd de vent knapper en knapper en ze
verlangde er naar om hem te proeven. Ze trok het rubbertje uit haar kut en boven haar gezicht
keerde ze het ding binnenste buiten. Smakkend liet ze het zaad in haar mond lopen en toen er
haast niets meer uit kwam, stopte ze het condoom in haar mond om hem helemaal schoon te
likken. Met haar vingers van de andere hand wreef ze hard en snel over haar opgezwollen
schaamlippen en prikkelde haar klitje zo erg, dat ze een overdonderend orgasme kreeg. Ze
haalde het kapotje uit haar mond en wilde overeind komen.
“Doen we zo in de baas zijn tijd”, hoorde ze een vrouwenstem zeggen. Het was haar cheffin
en ze wist, dat ze betrapt was. Het hart bonsde in haar keel en ze wist niet welke houding ze
aan moest nemen. Maar daar hoefde ze ook niet lang over na te denken, want de

Gedownload van xxxstory.jouwweb.nl

aantrekkelijke vrouw naast het bed, dook boven op haar en kwam met haar gezicht pal voor
de hare. “Als je lekker met me gaat liggen rollebollen, speel ik het niet door hogerop”, zei
haar bazin op geile toon.
Lisa was zich ervan bewust, dat het pure chantage was, maar om haar studie te bekostigen had
ze het geld hard nodig en ze had geen andere keus om haar cheffin ter wille te zijn. Lijdzaam
zakte ze terug op het matras en de vrouw op haar begon met haar te zoenen. Lisa liet het toe
en beantwoordde elke kus met gespeelde hartstocht. Toch maakten de activiteiten haar geil en
toen haar bazin met haar tieten begon te spelen, moest ze zuchten van opwinding, of ze wilde
of niet. Ze werd uitgenodigd om hetzelfde met haar meerdere te doen en even later zaten ze
uitgebreid aan elkaars tepels te likken, die daar keihard van werden. Haar bazin was een
brutale, want voordat ze het door had, zat die met haar vingers in haar gleuf en stak zelfs een
vinger in haar kontje. Lisa werd nu echt bloedgeil en ook de vrouw op haar moest kreunen
van geilheid. Handig ontdeed ze Lisa van haar restant kleren en Lisa op haar beurt ontblootte
het onderlichaam van haar cheffin. Ze moest toegeven, dat de aanblik van de prachtige roze
kut van haar bazin haar wat deed en ze had nooit gedacht zo geil te worden van een andere
vrouw. Toen die haar aanmoedigde om haar kut te gaan likken en zelf in standje 69 de spleet
van Lisa begon te beffen, raakte Lisa helemaal door het dolle en likte energiek de kleffe kut
van haar meerdere. De smaak van het kutgeil was uniek en ze had nooit doorgehad, dat een
vrouw zulke lekkere sappen afscheidde. Ze zou haar eigen kut ook eens vaker gaan proeven
en ze nam zich voor om meer op de lesbische toer te gaan. Het werd een gekreun en gehijg
van jewelste en beide dames deden hun uiterste best om het elkaar zo goed mogelijk naar de
zin te maken en ze kwamen allebei meerdere keren met een geile zucht klaar. Op het laatst
zaten ze zelfs elkaars aars uit te likken en Lisa ervaarde dit als het absolute einde. Ze kreeg
een daverend hoogtepunt en schokte kronkelend heen en weer toen haar cheffin diens vingers
diep in haar darm in en uit bewoog. Die kreeg op haar beurt ook een alles overheersend
orgasme en snel hijgend zakte ze uitgeput op het lichaam van Lisa neer.
De dames waren aan het eind van hun Latijn en de cheffin zette Lisa weer aan het werk en
ging zelf ook weer verder met haar bezigheden. En hoewel ze haar belofte hield door niets
verder te vertellen, voelde Lisa zich niet gelukkig met de situatie, want haar bazin had een
zekere macht over haar. En dat bleek ook wel, want een week later moest ze er opnieuw aan
geloven en hoewel ze er geen echt bezwaar tegen had, bezorgde het gedwongene haar een
gevoel van afkeer en ze kreeg daarom een hekel aan haar cheffin. Dus nam ze ontslag en
omdat ze een zeer goede referentie mee kreeg van haar bazin, die volkomen begrip had voor
de situatie, had ze al snel een zelfde soort baantje in een ander hotel. Maar ze nam zich voor
om hier niet weer te worden betrapt, ook al had ze nog zoveel jeuk aan haar snee.
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