Mijn jonge jaren
Ik leefde in een beschermd wereldje. Een mooi huis in de bossen, lieve ouders en een leuke
zus, die ruim een jaar ouder was. We werden vrij opgevoed en al vroeg was ik volledig op de
hoogte van alles wat het bloemetje en de bij aanging. Al vroeg ontwaakte mijn sexuele
gevoelens en leerde ik hoe lekker het was om jezelf te verwennen. Naakt was bij ons in huis
heel gewoon, dus had ik een ideale jeugd. Vriendjes had ik niet zoveel en zeker geen jongens
met wie ik de hele weg wilde gaan. Zo werd ik dus achttien. Volrijp, niet onknap, ruim
geschapen en maagd.
Toen kregen mijn oom en tante privé-problemen. Ze lagen in scheiding en het was allemaal
nogal een vervelende toestand. De kinderen, een tweeling die iets ouder was als ik, van het
mannelijk geslacht, hadden daardoor veel problemen thuis. Mijn ouders besloten dan ook in
samenspraak met mijn oom en tante dat de tweeling tijdelijk bij ons kwam wonen. Ons huis
was groot genoeg en we kenden elkaar. Niet echt heel goed, maar we waren geen vreemden.
Met die twee jongens in huis, kwam er ook een stuk spanning. Ze waren leuk om te zien en
gezellig om mee te praten. Maar het spel was om je te laten zien, maar weer net niet teveel,
om elkaar op te winden, maar binnen bepaalde grenzen. Daar deed mijn zus in mee, de twee
jongens en ikzelf. Regelmatig liep ik even naakt door het huis en voelde de spiedende blik van
de jongens. Heel vaak vingerde ik me daarna in mijn kamer klaar om de opwinding in mijn
lijf te verdrijven.
Naarmate de tijd verstreek gingen we verder met de spelletjes. Soms liet ik expres bij het
vingeren de deur op een kier, of als ik wist dat er iemand achter de deur stond, kreunde ik er
extra hard bij. Soms liep een van de jongens met een stijve door de gang of trokken ze zich
hoorbaar af onder de douche.
Op een dag kwam ik tamelijk laat van school. Mijn ouders waren er niet, die zouden pas
s’avonds laat thuis komen. Ik zou naar een vriendin gaan, maar dat ging op het laatste
moment niet door. Ik liep de openstaande keukendeur door en liep de trap op naar mijn kamer.
Toen hoorde ik heftige geluiden uit de kamer van mijn zus. Ik keek door de openstaande deur
in haar slaapkamer en wat ik toen zag........
Mijn zus zat op handen en knieën op het eenpersoonsbed. Van achteren tussen haar benen
stond de ene helft van de tweeling en ramde zijn dikke lul van achteren in haar kut. Van voren
stond de andere helft en zijn hele lul was verdwenen in de zuigende mond van mijn zus. Dit
was geen spelletje meer, dit was pure sex.
Ik stond versteend in de deuropening en staarde naar het geilende trio. Mijn zus genoot
zichtbaar. Rillend en stuiptrekkend verwerkte ze die twee dikke palen. Mijn kut begon nat te
worden en ik werd heel opgewonden van dit trio. Ik liet mijn hand in mijn broekje tussen mijn
benen verdwijnen en begon zachtjes te vingeren. Het trio had niets in de gaten. De lul die in
haar mond stak begon wild te schokken en even later liep het zaad uit haar mondhoeken en ze
likte het gulzig naar binnen. Toen floepte de slapper wordende lul naar buiten. De lul in haar
kut ramde nog even door. Toen schreeuwden ze het allebei uit. Mij zus drukte haar kont
omhoog en de pik verdween tot aan zijn balzak in haar gleuf. Aan de krampende balzak zag ik
dat hij diep in haar klaarkwam. Toen ook die lul eruit was, zagen ze me staan.
Toen ze zagen dat ik stond te vingeren, groeiden die twee pikken alweer direct. Ze liepen op
me af en de een kwam voor me staan en de ander achter. me. Ze begonnen me uit te kleden,
eerst wilde ik protesteren, maar mijn opwinding was te groot, het spel te aantrekkelijk. Al snel
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stond ik naakt tussen hen in. Ze klemden me vast in een sandwich en ik voelde een stijve lul
tegen mijn buik en een tegen mijn billen. Dit broodje gezond voelde heel lekker aan.
De voor me staande tweelinghelft begon me lekker te vingeren, terwijl degene die achter me
stond mijn borsten vastpakte en mijn tepels begon te verwennen. Ik kwam al heel snel hevig
klaar. Ik deed mijn benen nog wijder, sloeg mijn armen om zijn nek en mijn benen om zijn
heupen. De dikke neukstaaf zat pal voor mijn hete gleuf. Mijn billen werden ondersteund door
de man die achter me stond. Zonder eraan te denken dat ik nog maagd was liet ik mijn kut
zakken . Eerst de eikel naar binnen en in een flits van pijn schoot de hele paal er in een keer in
en stootte heel erg diep bij me naar binnen.
Ik voelde dat de man achter mij met natte vingers mijn anus begon te vingeren. Ook dat had ik
nog nooit meegemaakt en samen met die dikke lul diep in mijn buik werd de wereld een groot
orgasme en raakte ik in een roes. Door de roes heen voelde ik dat de vingers mijn kont
verlieten en ik voelde iets drukken tegen mijn anusring. Toen ik besefte wat er zou gaan
gebeuren, wilde ik me verzetten, maar dat was een probleem, ik wilde die dikke pik van voren
niet kwijtraken. De jongen die voor me stond bukte een klein beetje naar voren, waardoor
mijn kont verder naar achteren stak en tegelijkertijd stootte de achterstaande man zijn dikke
pik naar boven en schoot mijn anus in. Hij stootte door en drukte zich tegen mij aan en greep
om mij heen zijn broer vast. Ik zat tussen de mannen ingeklemd met die twee dikke pikken in
mijn lijf. Zo raakte ik mijn maagdelijkheid aan twee kanten tegelijk kwijt.
De mannen begonnen mij tussen hen in op en neer te bewegen. Zij bewogen zich niet ze
schoven mij op en neer over die pikken. Dat hadden ze vast al eens vaker gedaan, want ze
maakten een zeer ervaren indruk. Zonder zelf te bewegen drongen ze iedere keer weer heel
diep bij me binnen. Het deed pijn, maar was tegelijkertijd zo ontzettend lekker dat ik vrijwel
constant hevig klaarkwam.
Mijn zus kwam tussen de gespreide benen van de mannen onder mijn kont zitten. Ze keek
wellustig hoe ik door die twee lullen werd gepakt en vingerde zich met een hand. Met haar
andere hand verwende ze omstebeurt de balzakken van die twee hengsten. Toen ze ook nog
eens aan hun ballen begon te sabbelen, hielden de twee geile kerels het niet meer en spoten
tegelijkertijd hun lading bij me binnen. Ik zag sterretjes van genot.
Mijn zus likte het zaad van de stammen af, dat langzaam uit mijn gleuf begon te lopen. Toen
ze er slapper wordend bij me uitgleden lieten de mannen me voorzichtig los en ik zakte op de
grond. Mijn zus nam de pikken een voor een in haar mond en likte ze helemaal schoon. Door
dat gesabbel kwamen ze alweer langzaam omhoog.
We deden die dag en ook later nog heel wat geile spelletjes met elkaar. Maar na een paar
maanden ging de tweeling weer bij hun moeder wonen, helaas. Het heeft een hele tijd geduurd,
voordat ik weer eens zo lekker geneukt werd.
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