De tourbus
Hoi, ik ben Mandy en ik ben 24 jaar. Voordat ik mijn verhaal begin zal ik wat vertellen over
mijn uiterlijk. Ik ben ongeveer 1 meter 68 en weeg zo’n 58 kilo, ik heb een lekker plat buikje
met een navelpiercing. Ik ben de trotse eigenaar van twee cup d borsten.
Ik werk sinds kort als gids in een natuurgebied. Ik rijd in een tourbus vol met mensen en rijd
ze op deze manier door het park heen en vertel het een en ander over het gebied. Niet een echt
interessante baan dus. Meestal bestaat mijn publiek uit een stel verveelde pubers die
meemoeten voor school of het zijn een stel oude mensen die zeer gespannen af wachten wat
ze allemaal wel niet te zien krijgen. Net toen ik op het punt stond om ontslag te nemen
gebeurde er iets wat mijn baan weer nieuw leven inblies en mij deed besluiten om geen
ontslag te nemen. Ik kwam die ochtend aan bij de bus en zag dat er een groep jongeren stond
te wachten, zij waren slechts met zijn vijven, dus ik dacht dat dit slechts een deel van de groep
was. Ik keek op mijn lijst waar alle ritten van die dag opstonden en zag tot mijn verbazing dat
deze vijf jongens (en nogal lekkere jongens) mijn enige rit was vandaag. Ik stelde mij voor
aan de jongens en vertelde ze in het kort wat over de geschiedenis van het gebied en wat er
ongeveer te zien is. Tijdens mijn uitleg voelde ik de blikken van de jongens over mijn lijf
glijden. Sommige staarden ongegeneerd naar mijn volle borsten en waren mij met hun ogen al
aan het uitkleden. Stuk voor stuk bekeek ik de jongens ook eens goed en zag dat sommige al
een behoorlijke bobbel in hun broek hadden. Ik wond hun blijkbaar op, ik besloot om die
jongens het eens flink zwaar te maken die dag. Toen ik klaar was met mijn verhaal stapte ik
als eerste de bus in en zij volgden mij trouw. Vlak voor de bus liet ik ‘per ongeluk’ mijn tasje
op de grond vallen. Pesterig bukte ik voorover en liet de heren volop genieten van mijn
strakke kontje, om alles nog wat erger te maken wreef ik nog even over mijn kont en keek met
een zwoele blik achterom. Na dit korte pleziertje stond ik snel weer op en stapte de bus in. De
jongens volgden mij en ik ging achter het stuur zitten en de jongens zochten elk een plekje in
de bus. Ze gingen met zijn allen op de achterbank zitten, zo kon ik ze mooi in de gaten
houden via de achteruitkijkspiegel. Tijdens de rit vertelde ik weer het een en ander maar in de
spiegel zag ik dat ze totaal niet luisterden en meer bezig waren met onderlinge gesprekken
voeren. (misschien wel over mij)
Toen we waren aangekomen op een open plek in het bos zette ik de bos ineens stil, ik vertelde
de jongens via de luidsprekers dat ze hier even uit de bus mochten en een beetje mochten
rondlopen. Nadat het vijftal uit de bus was gestapt trok ik snel mijn broek uit en trok in plaats
daarvan een minirokje aan. Ik was nu gekleed in een strak topje dat weinig aan de verbeelding
over liet en een mini rokje, daaronder een paar mooie hoge laarzen en mijn dag kon
beginnen… Vol verwachtingen stapte ik ook uit de bus. Mijn verandering van outfit had een
leuk effect op mijn gasten, met open mond staarden ze naar mijn mooi gebruinde benen en
naar mijn laag uitgesneden truitje. Ik vroeg met een onschuldig gezicht: Wat is er jongens? Ze
stonden alle vijf te bazelen totdat er één naar voren stapte en brutaal zei: Je ziet er gewoon
verdomd geil uit. Verrast door deze uitspraak wist ik even niet wat ik moest zeggen en de
jongen deed nog een stap naar voren en hij stond nu dicht tegen me aan. Ik voelde zijn
lichaam tegen de mijne aandrukken en langzaam boog ik mijn hoofd naar de zijne toe. Ineens
tilde hij mij op en zoende me vol op de mond. Ik voelde zijn tong zichzelf naar binnen
worstelen en we raakten verstrikt in een opwindend tongenspel. Ik voelde hoe zijn hand zich
een weg zocht onder mijn rokje. Ik voelde hoe hij mijn stringetje aan de kant duwde en zijn
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vingers tegen mijn schaamlipjes aanduwde. Langzaam voelde ik twee vingers bij mij naar
binnen glijden, steeds dieper schoven ze naar binnen. Totdat ze er helemaal inzaten en hij
begon ze langzaam op en neer te schuiven, erin en eruit. Steeds sneller schoven zijn vingers in
en uit mijn poesje en ik voelde mij steeds natter worden en ik voelde mijn orgasme op komen
borrelen. Ik kreunde nu heftig en liet me helemaal gaan, ik was de andere jongens helemaal
vergeten en genoot met volle teugen. De jongen die mij aan het vingeren was legde mij op de
grond neer en vingerde nog harder door. Ik schreeuwde nu bijna van genot en ineens kwam ik
denderend klaar. Ik gilde het uit en mijn kutsappen stroomden over de hand van de jongen
heen.
Toen ik uiteindelijk was bijgekomen vroeg ik: Hoe heet je eigenlijk? En hij antwoordde: Ik
ben Sebastiaan en dat daar zijn Bart, Nick, John en David wijzend op de andere jongens. Ik
keek naar de anderen en zag tot mijn verbazing dat die allemaal hun broek hadden laten
zakken en zichzelf al aan het bevredigen waren. Ik stond nu midden in het bos met vijf stijve
lullen en was het enige poesje in de buurt. Dit kon nog wel eens een lange dag worden.
Supergeil als ik was kroop ik op handen en knieen naar de vier andere jongens toe. Ik ging op
mijn knieen voor Bart zitten en pakte zijn grote pik stevig vast. Langzaam begon ik eraan te
trekken. Ik liet mijn hand over de gehele lengte van zijn lul glijden, zodat zijn eikel telkens in
en uit mijn vuist gleed. Steeds ruwer begon ik te trekken en Bart begon steeds luider te
kreunen. Toen Bart schreeuwde dat hij ging komen sloot ik mijn geile mondje om zijn dikke
eikel heen en begon als een gek te zuigen. Ik liet mijn tong op volle snelheid rondjes om zijn
eikel draaien terwijl ik stevig doorbleef trekken. Hij waarschuwde me nog dat hij ging komen
maar ik wilde dat hij in mijn mondje kwam en ik zoog dus nog harder en ik voelde hoe zijn
warme zaad mijn mondje vulde. Ik liet al het zaad lekker over mijn tong glijden en slikte het
daarna netjes door. Ik schoof een plaatsje op en kwam op deze manier voor de pik Nick te
zitten. Ik nam heel snel zijn pik in mijn mondje en begon er heel langzaam op te zuigen. Ik
liet hem tergend langzaam in en uit mijn mondje glijden. Terwijl ik hiermee bezig was duwde
ik twee vingers bij mijn poesje naar binnen. Ik bleef heel langzaam en zacht op Nick’s pik
zuigen. Ik voelde zijn pik kloppen in mijn mond en hij begon steeds ongecontroleerder te
bewegen. Zachtjes begon hij te kreunen dat hij ging klaarkomen. Maar ik was nog niet klaar
met Nick en ik liet zijn pik uit mijn mondje glippen. Nick protesteerde eerst maar toen ik hem
gebaarde om op de grond gaan liggen gaf hij alweer snel toe en nam plaats op de grond. Ik
ging met mijn zeiknatte kutje boven zijn lul hangen en schoof hem heel langzaam naar binnen.
Ik voelde hoe zijn grote lul mijn schaamlipjes opzij duwden en langzaam zich een weg naar
binnen werkte. Ik begon langzaam op zijn pik op en neer te wippen en ik voelde hoe zijn eikel
telkens weer naar buiten glipte en vervolgens weer in mijn natte poesje gleed. Ik werd steeds
heter en begon steeds sneller zijn pik te berijden. Toen ik even mijn ogen opende zag ik John
en David er nog steeds hulpeloos bij staan ik wenkte hen beiden en zij kwamen snel op mij af
gelopen. Ik nam een voor een de beide pikken in mijn mond en trok allebei de pikken weer
goed stijf. Er stonden nu dus nog 2 gigantische stijve lullen op mij te wachten en er zat er nog
een lekker in mijn natte kut. Ik gebaarde John naar achter toe en hij begreep de hint. Hij ging
achter mij zitten en duwde eerst een natte vinger tegen mijn kontgaatje aan. Langzaam stopte
hij er nog een vinger bij. Heerlijk gevoel is dat, een kloppende pik in je kut en dan heerlijk
verwend worden in je kontje.
David stond nu verwachtingsvol te wachten over wat er zou gaan gebeuren. Terwijl John nu
eindelijk zijn pik in mijn kont duwde nam ik de pik van David weer diep in mijn keel. Ik gaf
hem de heerlijkste deepthroat die hij ooit had gevoeld binnen no-time bereikte hij zijn
hoogtepunt en spoot al zijn zaad over mijn gezicht. Ook Nick begon hard te kreunen en spoot
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mijn poesje helemaal vol met zaad. John trok zijn pik even uit mijn kont om Nick te kunnen
bevrijden uit zijn positie. Ik ging nu als een tafeltje voor John zitten en hij duwde zijn dikke
harde pik nu weer in mijn kontje. Ik werd nu op zijn hondjes genomen in mijn kont.
Sebastiaan had dit hele tafereel aan zitten kijken vanaf de kant en hij was inmiddels weer
opgeladen. Hij kwam naast me zitten en ik wilde zijn pik alweer naar binnen happen toen hij
zijn pik wegtrok en in mijn oor fluisterde dat hij mij iets ging laten voelen wat ik nooit meer
zal vergeten. Hij kroop onder mij door en ging op zijn rug onder mij liggen. Ik voelde zijn pik
weer tegen mij poesje aan drukken. Hij nam eigenlijk dezelfde positie in als Nick daarnet had
gedaan. Maar in plaats van zijn pik in mijn poesje te duwen schoof hij hem bij mijn kontje
naar binnen. Ik had nu twee dikke pikken in mijn kontje zitten. John en Sebastiaan spraken
een gezamenlijk tempo af en ik kreeg dus telkens twee pikken in een keer in mijn kontje
geduwd dit werd mij teveel en ik begon echt te gillen van genot. Ik schreeuwde van pijn,
plezier, genot en nog veel meer. Ik kwam keihard klaar en al mijn spieren in mijn lichaam
trilden na van dit heerlijke orgasme. Ik kon niet meer normaal blijven staan en ik zakte door
mijn knieen. Beide heren trokken hun pikken uit mijn kontje en John ging bovenop mij zitten
en schoof zijn pik tussen mij grote tieten. Hij begon weer te neuken, maar dit keer mijn tieten.
Hij verhoogde zijn tempo en schoot zijn zaad tegen mijn kin aan. Sebastiaan kwam nu naast
me zitten en duwde zij pik nog één keer in mijn mondje. Ik wilde eerst niet, omdat die pik net
in mijn kontje had gezeten. Uiteindelijk won mijn geiel bui het en zoog ik Sebatiaan helemaal
leeg. Dit keer kon ik niet alles doorslikken. Het was gewoon teveel, hij spoot mijn hele
mondje vol en de rest vloog over mijn lekkere tieten en dat smeerde ik lekker uit zodat ik
helemaal glom van al het zaad.
Ik lag nog bij te komen van deze middag toen ik op mijn horloge keek en zag dat het al vier
uur was. Ik moest om 5 uur weer bij het beginpunt zijn, want dan was mijn dienst afgelopen
en dan kam mijn baas altijd even langs om te vragen hoe de ritten van die dag waren verlopen.
Ik trok mijn werkkleding weer aan (dus geen kort minirokje met een strak shirtje) en stapte
samen met de jongens weer in de bus. Ik zette ze weer netjes af en de jongens gingen weer
naar huis. Op het laatste moment duwde Sebastiaan me nog een kaartje in mij hand waarop
een adres met telefoonnummer stond en toen waren ze weg. Mijn baas vroeg mij waarom ik
zolang was weggebleven terwijl ik maar 1 rit op het rooster had staan. Ik antwoordde dat ik de
jongens wat extra’s had laten zien. Oh, wat dan vroeg mijn baas.
Ik heb de baas meegenomen naar de open plek en heb hem een gelijkwaardige behandeling
gegeven. Sindsdien verdien ik meer en ik heb de open plek een vaste stopplaats gemaakt bij al
mijn tourritten. Ik heb elke keer weer lol als ik alle mensen hoor zeggen hoe lekker het hier
ruikt en oe moet het eruit ziet. Niet zal ooit snappen waarom ik dan altijd moet lachen. Alleen
Sebastiaan, Bart, Nick, John en David zullen het snappen en misschien mijn baas ook wel een
beetje……
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