Tilly in haar flatje
Ik wil jullie nog even iets vertellen uit de periode nadat ik mijn vakantiewerk had gedaan. Ik
ben toen weer verder gaan studeren en huurde samen met nog een meisje een flatje, inderdaad
flatje want het was wel erg klein. Maar goed ik had een dak boven mijn hoofd en samen
betaalden we de vaste lasten, dat kon ik gemakkelijk doen in het begin van mijn verdienste uit
de vakantie. Ik had me voorgenomen om later wel weer ergens wat bij te gaan verdienen, ik
had immers al wat ervaring als serveerster.
In het begin hadden we een leuke tijd met zijn tweeën op ons flatje, samen hadden we wat
spullen bij elkaar gehaald en konden dan ook alle kanten op televisie kijken, radio luisteren en
wat ook belangrijk is we konden koken. Lia was de naam van het meisje waar ik mee samen
woonde, ze was 18 jaar dus iets jonger als ik, want ik was dus nog steeds 19 jaar. We gingen
ook regelmatig op stap met zijn tweeën en hadden dan ook de grootste lol, alleen na verloop
van tijd kwam het probleem, het geld.
Ondanks alle moeite die ik had gedaan en Lia trouwens ook, konden we nergens een baantje
krijgen, ja er was wel werk maar dan voor hele dagen of een baantje wat zo slecht betaalde,
dat het de moeite niet was. Tot we op een dag de krant weer aan het door spitten waren en
daar een advertentie zagen staan van een fotograaf die vrouwelijke modellen zocht. Nu zagen
we er wel goed uit en we besloten om daar dus samen op te reageren, vanuit een telefooncel
belden we de fotograaf op.
Hij vroeg of hij in eerste instantie bij ons langs kon komen om even wat test foto’s te maken
en als die goed zouden zijn dan konden we misschien wel wat gaan verdienen. De volgende
dag kwam hij s’avonds langs, het was een man van ongeveer 30 jaar en hij had een koffer bij
zich, wat normaal is voor een fotograaf. Na een kop koffie gedronken te hebben begon hij pas
over het modellen werk te praten. Hij vertelde ons dat hij ook nog maar net met dit werk
begonnen was en dat hij wel al wat afnemers had voor de foto’s die hij maakte. Het viel me
wel op dat hij behoorlijk onrustig was, maar nadat hij dit had verteld dacht ik dat het
misschien nog wel de zenuwen waren. Tot op het moment dat hij ging vragen hoe we wilden
poseren, hij vertelde dat het naakt poseren eigenlijk het best betaalde en het kwam er ook op
neer dat hij daar eigenlijk alleen in geïnteresseerd was. Lia keek me een beetje vragend aan en
ik knipoogde even naar haar, ik vroeg hem wat het zou betalen als we eventueel naakt zouden
poseren en waar de foto’s verspreid zouden worden. Weer had de man even moeite om op
gang te komen maar uiteindelijk werd het ons duidelijk dat de gewone naaktfoto’s minder
zouden betalen als naaktfoto’s waar echt sex op bedreven werd en het verspreidingsgebied
zou buiten Nederland zijn. Inmiddels hadden we maar een paar pilsjes uit de koelkast gepakt
en zaten Lia en ik elkaar een beetje vragend aan te kijken, toen de man even naar het toilet
vertrok vroeg ik Lia wat ze ervan dacht om het toch eens te proberen, we hadden toch niets te
verliezen. Toen hij weer in de kamer terugkwam vertelde ik hem dan ook dat we het best wel
eens wilde proberen om naakt te poseren. Hij stond op en vroeg ons waar we de foto’s het
liefst wilde laten maken hier in de kamer of een andere kamer. Het beste leek ons de
slaapkamer en ik vroeg hem dan ook wie er het eerste mee moest gaan. “Nou gaan jullie
allebei maar mee dan weten jullie precies wat de bedoeling is” wat op zich eigenlijk best een
logisch antwoord was. Even later waren we met zijn drieën op de slaapkamer en hij vroeg of
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we onze kleren wilde uittrekken, “Allebei” vroeg ik hem. “Ja dan kijk ik even met wie van
jullie ik ga beginnen of misschien zet ik jullie wel even naast elkaar neer” ook dat was weer
een logisch antwoord en enkele minuten later stonden we spiernaakt voor deze voor ons nog
vrij onbekende man. “Ga jij maar even op de stoel zitten, dan begin ik wel met Lia” zei hij
tegen mij. Lia moest op het bed gaan liggen en hij vroeg of ze geen bezwaar had tegen wat
uitdagende foto’s, dat was voor Lia geen probleem en hij maakte zijn koffer open. Ik keek
schuin naar beneden en zag dat hij een paar fototoestellen in zijn koffer had en ook nog een
hoop andere dingen, waaronder een behoorlijke verzameling dildo’s. Nadat hij zijn fototoestel
op een uitklapbaar statief had geplaatst vroeg hij aan Lia of ze haar handen op haar borsten
wilde leggen en begon het fotograferen.
Steeds sneller klikte het fototoestel en Lia moest steeds een andere houding aannemen op haar
knieën en nu moest ze ook met haar hand over haar kutje gaan wrijven. Ik werd er eigenlijk
best opgewonden van en Lia ook zo te zien want ik zag duidelijk dat haar kutje behoorlijk nat
aan het worden was. De fotograaf pakte nu een dildo uit zijn koffer en gaf die aan Lia, “Zo ga
maar eens lekker met jezelf spelen en let maar niet op mij” sprak hij. Ondertussen verwisselde
hij snel het fotorolletje en zag ik hoe Lia nu de dildo langs haar natte spleetje liet glijden. Lia
werd duidelijk geil en ik anders ook van dit alles, schijnbaar had de fotograaf dat in de gaten
want hij pakte opeens nog een dildo uit zijn koffer en gaf die aan mij, “Zo maak je zelf ook
maar wat geiler dan gaan we zo verder met jou” en ik pakte de dildo gretig aan. Lia was
inmiddels op haar knieën gaan zitten en ik zag hoe ze de dildo in haar kutje heen en weer
bewoog, ik hoorde de soppende geluiden van haar spleetje en ook ik liet de dildo langzaam in
mijn kutje glijden. “Zo ga er maar bij liggen” sprak de fotograaf mij opeens aan. Ik keek
verbaas maar dacht ach wat geeft het en nam plaats naast Lia op het bed, hij bleef rustig
doorgaan met foto’s maken en wij lagen ons gewoon klaar te maken op het bed. “Nou jullie
mogen elkaar wel helpen hoor” zei hij nu, dat hadden we nog nooit gedaan we hadden dan
wel samen ons flatje maar lesbisch, nee dat niet.
Maar of het nu kwam doordat we allebei al zo geil waren of door de fotograaf, ik weet het niet
maar automatisch pakte ik de dildo beet die in Lia’s natte spleetje zat en begon die heen en
weer te bewegen. Lia’s reactie was dat ze me onmiddellijk begon te kussen en toen was het
raak. Ik draaide me om begon haar kutje te likken en de dildo behoorlijk diep in haar spleetje
te duwen, ook Lia liet zich niet onbetuigd en begon nu ook mijn kutje te likken, die inmiddels
zeiknat geworden was. Even later haalde Lia de dildo uit mijn kutje en vroeg ze of ik op mijn
knieën wilde gaan zitten, ze knielde achter me en ik voelde opeens haar vingers mijn kutje
binnen glijden en ze duwde behoorlijk door want twee tellen later voelde ik haar hele hand in
mijn kutje glijden. Heerlijk was dat ze was me aan het vuistneuken en ik genoot het vocht
stroomde uit mijn kut, het enigste wat ik nog hoorde was het soppen van onze kutjes en het
klikken van het fototoestel achter mij. Ik denk dat ik inmiddels al twee keer luid kreunend was
klaargekomen en Lia bleef maar met die hand in mijn kutje bewegen, nu viel het me op dat
ook Lia behoorlijk aan het kreunen was en dat ik het geklik van het fototoestel niet meer
hoorde. Ik keek achterom en zag dat de fotograaf met zijn broek op zijn knieën Lia aan het
neuken was en Lia genoot ook behoorlijk, daar wilde ik van mee genieten als er een lul in het
spel zit wil ik hem ook hebben. Ik draaide me weg en stapte van het bed af ging met mijn
hoofd tussen de benen van de fotograaf en zag de lul in Lia’s heerlijke kutje pompen,
onmiddellijk begon ik nu zijn ballen te likken. Inmiddels had ik de dildo weer in mijn kutje
gestoken en was daar behoorlijk mee tekeer aan het gaan wat was dat een geil zicht zeg die lul
zo in die natte spleet van Lia zien beuken. Nadat Lia een paar keer was klaargekomen nam ik
haar plaats in, inmiddels was onze fotograaf wel al helemaal uit de kleren geholpen en nu
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voelde ik die heerlijke lul in mijn kutje glijden eerst langzaam maar toen steeds feller en
sneller. Er was nog maar een ding waar ik aan dacht, neuken en klaarkomen en beide dingen
deed ik dan ook volop. Nu begon de fotograaf ook harder te stoten en harder te kreunen ik
voelde dat hij elk moment zou gaan klaarkomen en Lia merkte dat schijnbaar want ze legde
haar hoofd op mijn buik. “Oooh jaaa, oooh wat heerlijk, ik ga komen ik spuit alles in je kut”
kreunde hij en op het moment dat ik voor de zoveelste keer een orgasme kreeg voelde ik de
eerste straal sperma in mijn kutje spuiten. Lia pakte zijn lul en trok hem uit mijn kutje weg, de
rest van zijn sperma spoot hij over mijn buik en over het gezicht van Lia die er gelijk gulzig
aan begon te zuigen. Ik had nooit geweten dat ze zo geil was die Lia, ze zoog zijn lul echt
helemaal leeg tot de laatste druppel sperma en daarna likte ze de rest van zijn sperma weg van
mijn buik en uit mijn kutje.
Nadat we ons wat hadden opgefrist en weer in de kamer zaten pakten we nog even wat te
drinken, de fotograaf gaf ons € 250,-- en vertelde dat hij de foto’s die hij genomen had wel
kon verkopen en dat dit alvast het voorschot was. Hij vroeg of we de volgende week weer
geïnteresseerd waren in een nieuwe fotosessie en dat hij dan wat anders mee zou brengen,
maar dat we ook beter betaald zouden krijgen dan. Nou dat was voor ons geen probleem want
geld konden we goed gebruiken. Toen de fotograaf vertrokken was zijn we moe maar voldaan
naar bed gegaan en waren benieuwd naar de volgende week. De dagen vlogen om, we hadden
tenminste goed kunnen eten en drinken van het geld wat we extra hadden verdiend, nu was
het dan weer zover, de avond dat onze fotograaf langs zou komen. Negen uur ging de bel en
Lia opende de deur onze fotograaf stapte binnen samen met nog een jongen ik denk dat hij net
18 jaar was. “Dit is Peter” stelde de fotograaf hem voor, “en hij gaat meedoen aan de
fotosessie, als jullie geen bezwaar hebben” vroeg hij ons. Hij merkte duidelijk dat er enige
twijfel was en trok een pak bankbiljetten uit zijn binnenzak. “Kijk hier hebben jullie de man
duizend Euro als je akkoord gaat met de fotosessie” en hij gooide een stapel bankbiljetten op
tafel. Nou we hadden beiden gelijk belangstelling en stemde toe in een nieuwe serie foto’s.
We pakten even wat te drinken en zouden even rustig doorpraten wat nu precies de bedoeling
was. “Jongedames, luister even jullie kunnen me wel bij mijn voornaam noemen, ik heet Bart
en zoals je weet is dat Peter” begon hij. “de bedoeling van deze serie foto’s is dat jullie hem
als het ware de eerste lessen op het sexgebied gaan bijbrengen, daar word dan later een
verhaal bij gemaakt en zo gaat het dan de handel in”. Dat was voor ons duidelijk en ook wat
makkelijker nu we eindelijk zijn voornaam wisten, Bart pakte een paar flessen wijn uit zijn
koffer en vervolgde “Ik heb maar wat te drinken meegenomen om goed in de stemming te
komen dan gaat het allemaal niet zo geforceerd”. Ik pakte snel vier glazen uit de kast en voor
dat we er erg in hadden zaten we behoorlijk aangeschoten op de bank. Het was inmiddels al
middernacht geworden en we waren al bezig met de vijfde fles wijn toen Bart opstond en zijn
fototoestel uit de koffer pakte. “Moeten we naar de slaapkamer gaan” vroeg Lia en stond al op.
“Nee hoor laten we hier maar blijven jullie moeten hem toch verleiden, weet je nog wel”
lachte Bart, die nu ook het toestel op het statief had staan en een ander toestel rond zijn nek
had hangen. Peter zat tussen Lia en mij in en ik dacht dat we dan maar moesten beginnen, ik
was best al wat geil geworden, of het van de wijn kwam of van het idee om weer te gaan
neuken ik wist het niet. Ik begon Peter te kussen zonder dat er ook maar iets werd gevraagd en
Lia greep hem in zijn kruis. Binnen een paar tellen zat Peter in zijn blote kont op de bank en
was Lia al druk bezig om die jonge harde lul te zuigen, volgens mij had ze liever een lul in
haar mond als in haar kutje.
“Even wachten hoor” zei Bart opeens en pakte uit zijn koffer een groot stuk zeil spreidde dat
uit over de grond en vroeg ons of we daar verder wilde gaan, dan kon het bankstel tenminste
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niet onder de vlekken komen. We verplaatsten ons van het bankstel naar de grond en kleden
ons nu ook verder uit. Peter lag daar op zijn rug en Lia ging weer verder met het zuigen aan
zij lul, ik was inmiddels met mijn natte kutje boven zijn hoofd gaan zitten en Peter liet voelen
dat hij toch wel genoeg ervaring had op dit gebied. Zijn tong flitste als een razende langs mijn
clitoris heen en weer en ik voelde het geil uit mijn kutje stromen. Zelf begon ik nu ook wild te
bewegen over zijn gezicht en ik voelde dat mijn eerste orgasme niet lang meer zou duren.
Kreunend en schokkend kwam ik dan ook boven zijn gezicht klaar. Nu moesten Lia en ik op
onze rug gaan liggen en samen moesten we dan aan Peter zijn lul gaan likken en zuigen. Peter
kwam boven ons zitten en we vonden het best wel lekker om met zijn tweeën aan die lul te
likken, ondertussen waren we elkaar wel aan het vingeren om zelf toch ook optimaal te
genieten. Peter begon steeds harder te kreunen en we zagen dat zijn eikel begon op te zwellen,
dit kan niet lang meer duren dacht ik nog en ik hoorde Bart al zeggen ja spuit je maar leeg
over die geile smoeltjes. Op dat moment begon die jongen dan ook een straal sperma te
spuiten binnen enkele tellen kwam er een lading sperma over ons heen, zoiets had ik niet
verwacht van die jongen. Lia en ik zaten onder het sperma en het droop aan alle kanten van
onze gezichten, “Ja nu Peter” hoorde ik Bart zeggen. En toen kwam de rest hij begon nu over
onze gezichten heen te zeiken en nu begreep ik waarom Bart die wijn had meegenomen en dat
Peter behoorlijk had doorgedronken en niet naar het toilet was geweest. Zijn zeik sproeide
over onze borsten tot aan onze kutjes en Lia wreef het over haar hele lichaam heen. “Oooh
wat is dat lekker warm” kreunde Lia en begon nu ook met haar handen het zeik over mijn
lichaam te verspreiden. Peter perste de laatste druppels uit zijn lul en Lia likte zijn lul schoon,
“Ik wil meer voelen” kreunde Lia in een roes van geiligheid en drank. Het kon me eigenlijk
ook allemaal niet meer schelen en ik ging met mijn benen gespreid boven Lia staan, ook ik
was niet naar het toilet geweest en ik voelde mijn sluitspieren openen met een behoorlijke
kracht spoot het zeik nu uit min kutje en vloog het over Lia’s natte geile lichaam heen. “Toe
lik mijn kutje” vroeg ze nu aan Peter terwijl ik mijn hele blaas stond te legen over dat geile
lichaam. Peter draaide zich om en begon aan het kutje van Lia te likken die nu opeens ook
spontaan begon te piesen. Ik hoorde Peter even duidelijk proesten maar zag ook hoe hij zijn
mond opende en probeerde om zoveel mogelijk van Lia’s zeik op te drinken. Ik was nu bijna
helemaal leeg gepist en voelde de laatste straaltjes nog uit mijn kutje komen terwijl ik keek
naar Peter die nu het zeik over zijn hele gezicht kreeg.
Het was een heerlijk geile belevenis en we hadden er alle drie van genoten. We knapten ons
daarna goed op een douche enzovoorts en namen weer afscheid. Later zouden we wel weer
horen en dat gebeurde ook.
Na de fotosessie in ons flatje zou Bart de fotograaf nog wel contact met ons opnemen voor
meerdere foto’s, dat gebeurde al twee weken later alleen nu vroeg hij ons of we bij hem langs
wilde komen in de studio. Dat was voor ons geen enkel probleem en hij was zelfs bereid om
ons te halen en te brengen. Enkele dagen later was het dan weer zover, Lia had zich behoorlijk
opgetut en ik mocht er ook wel weer zijn, dacht ik zelf. Lia had net als ik een kort rokje
aangetrokken zonder slip eronder want daar werden we beiden al wat geil van en verder had
Lia een leuke blouse en ik had maar weer een T-shirt uit de kast gepakt. Al om half negen die
avond belde Bart aan en vroeg of we gereed waren, “Nou gereed, het ligt eraan wat je
bedoelt” giechelde Lia nog. In ieder geval we liepen met hem mee naar de auto en vertrokken
richting fotostudio, Bart was weer wat aan de nerveuze kant vond ik. Maar ja dat had die elke
keer als we hem ontmoeten. Bij zijn studio aangekomen liepen we door een aantal
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verschillende kamers heen tot we terecht kwamen in een behoorlijk grote kamer met diverse
lampen. “Zo hier gaat het straks gebeuren” zei Bart en nam plaats op een stoel, “Ik zal jullie
eerst nog even wat geld geven want je hebt nog het een en ander tegoed.” Bart pakte een
enveloppe uit zijn jaszak en gaf die aan mij “Er zit nog € 2500,-- in dat heb je nog tegoed voor
de eerste fotoserie en er komt ook nog wat aan voor de laatste keer” sprak hij enthousiast.
Hij stond op en liep naar een koelkast die daar ook stond, pakte een fles wijn en glazen en
schonk wat te drinken in. “Nou dames we hebben wel weer een leuke serie in gedachten en
deze serie betaalt ook behoorlijk, als voorschot geef ik jullie gelijk ieder € 4000,-- cash” het
leek wel of het grote woord eruit was want hij leunde gelijk achterover in zijn stoel.
“Vierduizend Euro” vroeg Lia, met een blik van ongeloof in haar ogen “Wat moeten we daar
in hemelsnaam voor doen” stamelde ze nu. “Gewoon lekker pervers en geil de beest
uithangen terwijl ik de foto’s maak” lachte Bart nu.
“Voor dat geld ben ik tot alles in staat” reageerde ik nu maar, aangezien Lia even de kluts
kwijt was. Bart stond weer op en begon de lichten wat te dimmen in de studio, die er
overigens uitzag als een zeer luxe woonkamer, “Maar we drinken eerst nog even wat, want we
wachten nog op jullie partners” sprak hij ondertussen. Ook nu kregen we weer behoorlijk wat
te drinken in een zeer korte tijd en ik dacht al dat we weer in een grote pisorgie terecht zouden
gaan komen. Maar ja zo op een avond even met zijn tweeën meer als € 10.000,-- verdienen
was mij de moeite wel waard. Tijdens het wijn drinken kreeg ik al een paar keer de behoefte
om naar het toilet te gaan, maar ik dacht je zal waar voor je geld krijgen ook.
Iets later hoorden we wat deuren open en dicht gaan in het gebouw en Bart stond gelijk op
“Daar zullen jullie partners wel aankomen” zei hij en schonk onze glazen nog eens extra vol.
De deur ging open en daar stond een enorme boom van een kerel, “Dat is Adam en hij zal
jullie vanavond wat laten beleven” zei Bart en schonk nu ook voor Adam wat te drinken in.
“Je had het toch over partners” vroeg Lia nu weer. “Ja mijn partner komt er ook zo aan, die
had dorst en moest eerst even wat drinken” antwoordde Adam. Snel stond Bart op en liep naar
zijn apparatuur, “Zullen we maar beginnen alvast dan zijn jullie gelijk in de stemming” hij
klonk opeens behoorlijk gehaast en ik dacht al aan de vreemdste dingen over zijn partner.
Misschien was het wel een of ander gestoord type die de gekste dingen wilde uithalen, het
was ook wel heel veel geld wat Bart betaalde. Maar als het te gek zou worden dan was ik zo
verdwenen nam ik mezelf al voor. Het grote zeil wat ook in ons flatje was gebruikt werd weer
uitgerold en we mochten daar op plaats nemen. Bart vroeg of we onze kleren alle drie wilden
uittrekken en dan maar wat gaan rotzooien en hij zou dan wel de foto’s maken en later al het
bruikbare materiaal eruit halen. Even later waren we alle drie uit de kleren en zowel Lia als ik
keken met bewondering naar de ontzettend grote lul van Adam, het ding was nog slap maar
had nu al een lengte van zo’n 25 centimeter, wat moest dat wel niet zijn als die stijf stond.
Nou daarvoor hadden we Lia in ons midden want ook nu weer zat ze binnen enkele tellen op
haar knieën voor Adam en begon hevig aan die lul te zuigen. Ik was begonnen met Lia
zachtjes te vingeren en zag hoe dat apparaat in haar mond aan het groeien was tot ongekende
grootte, ik schatte de lengte nu in erectie zeker op een centimeter of 35 en de omvang van een
pols. Lia werd nu op haar rug gelegd en Adam ging boven op haar liggen ik zag dat hij zijn
apparaat voor haar kutje hield en hem toen langzaam naar binnen probeerde te drukken. Lia
ging iets omhoog met haar kontje en ik kon het niet begrijpen maar ze kon die lul nog hebben
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ook, als een wilde begon ze daar te kreunen “Oooh wat een lul, dit is heerlijk, kom neuk me
met dat kanon van je” kreunde ze het uit. Ik werd er behoorlijk geil van en vroeg me af of ik
dat ding ook zo gemakkelijk in mijn kutje zou krijgen. Bart greep opeens in en zei “Ho rustig
aan jongens we moeten nog wel even doorgaan en niet dat jullie over 10 minuten al klaar zijn
hoor”. “Adam ga je partner even roepen dan kunnen we verder” zei Bart nu weer. Adam stond
op en Lia baalde behoorlijk, ze had die lul wel haar hele leven in haar kutje willen houden, hij
liep de deur uit en Lia lag nog geil met haar kont op de grond te draaien. “Toe Tilly lik me
even ik ben zo geil” kreunde ze nu weer. Ik ging met mijn hoofd tussen haar benen liggen en
zag gewoon nog een open gat duidelijk achtergelaten door die knots van een lul. Zachtjes
begon ik nu aan haar kutje te likken en het vocht wat al ruim aanwezig was begon nu echt uit
haar kutje te stromen. “Ik wil die lul weer voelen” hijgde Lia nu op de vloer. “Ja, ja rustig die
krijg je straks weer helemaal” antwoordde Bart haar ondertussen druk bezig met foto’s te
maken.
De deur ging weer open en daar was Adam met zijn partner, we knipperden even met onze
ogen want zijn partner was dus een grootte Deense Dog. “Ho even wat is hier de bedoeling
van” vroeg ik aan Bart. “Gewoon Adam en zijn partner Leo gaan jullie verwennen en
andersom” was het droge antwoord van Bart. Ik keek even naar Lia en die sprak met een geile
stem “Laten we doorgaan Tilly ik wil die lul weer in mijn kutje voelen”. Ik was eigenlijk ook
wel geil op die grote lul geworden en wat kon het me ook schelen een keer met zo’n hond
erbij, “Ok we gaan door maar ik weet niet hoe lang” antwoordde ik Bart nu toch wel een
beetje gepikeerd over deze stunt. “Mooi meisje dan zal ik jou eerst eens even laten voelen hoe
ik mijn lul in je kutje ga stampen” zei Adam en die pakte me gelijk beet. “En ik dan” vroeg
Lia weer geil. “Ga jij maar even met Leo spelen dan kom jij zo aan de beurt” Adam zei dat op
het moment dat hij met behoorlijk wat kracht die enorme lul in mijn kutje stampte ik gilde
even van de pijn, maar na enkele seconden begreep ik ook waarom Lia zo geil was geworden
van die lul. Hij duwde hem echt helemaal in mijn kutje en het leek wel of die mijn
baarmoeder kapot wilde stoten, maar ik was al helemaal in een roes van geilheid. Naast ons
zag ik Lia aan de lul van die grote hond zuigen en ze was schijnbaar ook niet meer te houden
want ze vingerde zich als een wilde. Dit wond me alleen nog meer op en het geil liep langs de
binnenkant van mijn benen naar beneden. “Oooh Bart hoe zou het zijn als ik me liet neuken
door die hond” vroeg Lia nu. “Dat is eigenlijk de bedoeling meisje” antwoordde Bart haar.
Onmiddellijk ging Lia op haar knieën zitten en pakte de hondelul beet en hielp het beest naar
haar kutje toe, ik wist zeker dat die hond zoiets vaker had gedaan want hij begon Lia daar toch
te neuken. Ze kreunde het uit van geiligheid “Tilly dit is heerlijk, dit moet je ook proberen, oh
wat is dat lekker”.
Ondertussen zat ik nog steeds met die boomstam van Adam in mijn kut en met het zicht op
Lia en Leo hield ik het niet meer, ik kwam schokkend klaar en ook Adam vond dat het hoog
tijd werd dat hij even een lading ging lozen. Hij gromde en steunde en kreunde en stootte nog
een keer krachtig in me, toen voelde ik zijn sperma met golven in mijn kutje stromen, zoveel
dat het er ook weer net zo hard uitliep, langs mijn benen droop het naar beneden tot aan mijn
voeten. Toen hij zijn lul langzaam uit mijn kutje trok stroomde de rest eruit, tenminste
stromen, dikke klodders sperma vielen uit mijn kutje over de grond. Ik keek weer naar Lia die
ook bijna haar hoogtepunt bereikte, de hond ramde driftig door in haar kutje en het kwijl hing
aan zijn bek. Het begon gelijk weer warm aan te voelen in mijn kutje en ik begon me te
vingeren Adam stond zich af te trekken voor Lia’s gezicht en de hond begon nu opeens
krampachtig in Lia’s kutje te stoten. Dat beest was verdomme bezig om haar kut vol te
spuiten met zijn hondesperma en ze genoot er nog van ook, kreunend kwam het uit haar mond.
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“Ooh ja spuit me vol, spuit me helemaal vol”. Dit had blijkbaar ook effect op Adam want ook
hij kwam nu weer klaar een dikke witte straal sperma vloog tegen het gezicht van Lia aan die
nu uitgeteld op haar rug tegen de grond aan zakte, Adam spoot zijn laatste zaad over haar
borsten en ik ging vingerend boven haar staan. Nu moest ik alleen nog even mijn blaas
ledigen en ik sperde mijn kutje open en begon over Lia heen te piesen, Adam richtte zijn lul
op mijn kut en ook hij begon nu krachtig tegen mijn kutje aan te piesen. Dit alles had tot
gevolg dat Lia een dubbele portie zeik over haar lichaam heen kreeg en net zoals de eerste
keer weer alles over haar lichaam begon te wrijven. Om het helemaal een pisfeest te maken
begon ze nu ook zelf haar kutje leeg te persen, het hondesperma vermengd met haar pies liep
eruit tussen haar benen op de grond. Zo ledigden we alle drie onze blaas en de hond was
inmiddels een gedeelte van onze vermengde urine van de vloer aan het oplikken.
Nadat we alles weer gereinigd hadden hebben we nog wat na zitten praten onder het genot
van een glas wijn. We zouden wel weer van Bart horen voor een volgende fotoserie, jammer
genoeg is er nooit meer een fotoserie gemaakt, wel lag er nog een aantal weken later een
enveloppe met een behoorlijk bedrag in de brievenbus. Naar later bleek was Bart verhuisd en
was dat ook het einde van een korte maar hevige carrière als fotomodel.
Groetjes en Kusjes van Tilly.
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