Ontmaagd door een vreemde op straat
Hoi, ik ben Claire, 19 lentes jong en net ontmaagd…Door een vreemde! Op een
zaterdagavond gaf één van mijn vriendinnen een feestje en ik kreeg van mijn ouders dan ook
de toestemming om te gaan. Nu, omdat ik helemaal niet veel wegga mocht ik zolang
wegblijven als ik wilde, ik mocht zelfs blijven slapen bij een vriendin.
Nu voelde ik me die avond ontzettend geil. Ik had enkele lekkere verhalen gelezen op deze
site en had stiekem enkele pornosites bezocht, dus ik was al behoorlijk nat… Ik deed een
spannend topje aan waar mijn borsten goed in uitkwamen en een kort rokje met een wit slipje.
Rond 10 uur ‘s avonds vertrok ik en nam de tram naar de stad. Ik stapte per ongeluk 5 haltes
te vroeg af omdat ik me in het donker niet al te goed kan oriënteren en ik had geen zin om
zolang te wachten op de volgende tram dus besloot ik te wandelen. Ik was al enkele straten
verder toen ik besefte dat ik verloren was gelopen. Tegen die tijd was ik erg opgewonden
geraakt en mijn tepels waren erg stijf van het koude windje. Op een onbezonnen moment
stopte ik en deed mijn slipje uit en smeet het in een vuilnisbak langs de kant van de weg. Zo
liep ik dus verder, met mijn korte rokje waaronder je mijn billen al zag verschijnen. Na een
tijdje kwam iemand een hoek om waarvan ik nog net kon zien dat het een man was. Ik
beeldde me al van alles in en wilde eigenlijk echt genomen worden als een vuil sletje. Heel
erg opzettelijk liet ik mijn lippenstift vallen en nam die erg traag op, om er zeker van te zijn
dat de man achter me zeker keek naar mijn kontje en m’n nat kutje…Ik liep vervolgens verder,
maar ik hoorde dat de man dichterbij kwam. Niet lang daarna hoorde ik hem vlakbij ademen.
Plots voelde ik een hand op m’n kontje die naar m’n natte kutje gleed en ik werd helemaal
geil. Maar omdat ik nog maagd was wist ik niet goed wat doen.
Een groot probleem was dat echter niet want de onbekende nam het initiatief. Hij hield me
volledig tegen en fluisterde :”hoeveel?” waarop ik antwoordde: “niets, ik ben geen hoer hoor”
“Nou, dan ben je in ieder geval wel geil, hoor!” en hij draaide mij om zodat hij me even kon
bekijken, trok me vervolgens naar hem toe, draaide zijn tong binnen en zei daarna “Nu ben je
mijn hoertje!!” Hij kuste me opnieuw en ik deed mijn best om zijn tong te volgen. Plots legde
hij één hand op m’n linkerbeen en schoof hij die naar boven. Ik verschoot een beetje en
duwde zijn hand weg, maar mij ging onmiddellijk terug en zei “Je bent nu mijn hoertje, weet
je nog wel?! Ik besefte dat ik niet veel kon doen, omdat ik zelf al zo geil was. Zijn vingers
zaten al snel aan m’n kutje en hij streek met een vinger over m’n klitje, waarop ik begon te
kreunen. Al snel stak hij een vinger binnen ik m’n grotje, dat verrassend vlot ging.
“Strak genoeg voor mij” zei hij. Hij nam mijn hand en trok me in een klein zijstraatje waar
geen enkel raam was. Daar drukte hij me tegen een muur en kuste me weer.
“Pijp me nou maar, je wilt het en je weet het” sprak hij terwijl hij een grote bobbel in z’n
broek tegen me aanwreef. Ik vertelde hem dat ik niet wist hoe, waarop hij me op m’n knieën
duwde en z’n gulp openmaakte. Een prachtige paal kwam tevoorschijn floepen, wel 20 cm
lang, met een onvoorstelbaar grote eikel. Hij greep mijn haren vast en duwde mijn gezicht
tegen zijn lekkere stok. Omdat ik niets deed zei hij “Doe net als die meiden op die sexsites die
je ongetwijfeld al hebt bekeken!”.
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Ik opende mijn mondje om te likken, maar hij was sneller en duwde zijn pik in mijn bekje. Hij
begon te stoten en te kreunen.
“MMM, ja lekker hoertje, nu neuk ik je mondje en jij kunt er niets aan doen geile slet! Je vind
het lekker, niet?” Hij haalde hem er daarna uit en zei dat ik moest likken en zuigen. Ik likte
alsof het een lolly was en zoog lekker hard. Opnieuw nam de vreemde m’n haren vast en
duwde z’n paal in m’n keel, nog eens en nog eens.
” Oh, dit is zo lekker! Oh ja, nog even en ik kom!” Hij ging sneller en sneller en ik vond het
gewoonweg heerlijk! Op een bepaald moment begon hij wat te schokken en haalde hij z’n pik
uit m’n geneukte mond, trok er even aan en spoot op m’n gezichtje.
Ik deed snel m’n mondje open en proefde z’n warme spul.
“Slikken hoer, slikken!!” riep hij en ik deed het ook. Nadat hij wat was bekomen zei hij dat ik
moest strippen. Ik vertelde dat ik dat niet wilde omdat we zomaar op straat stonden.
“En wat dan nog, jij bent m’n slet en als je geneukt wilt worden doe je wat ik zeg!!!” Nou, ik
was zo geil dat mijn sappen langs m’n benen naar beneden liepen dus ik deed wat hij zei. Ik
trok m’n topje langzaam uit, wat mijn tieten erg goed deed. Ze bungelden eerst wat en ik nam
ze daarna vast en likt aan m’n stijve tepels. De man legde z’n handen over mijn grote tweeling
en wreef ze lekker. Ik deed m’n rokje vervolgens uit en zo stond ik nog op m’n schoenen met
hakken. Impulsief als ik ben stapte ik op de man af en wreef over z’n piemel die alweer bijna
even groot was als voordien. Ik draaide me om en wreef m’n kontje tegen z’n kruis, wat z’n
lul heftig vond, want ik voelde hem groeien. Als reactie trok de onbekende vent z’n broek en
slip af zodat z’n Johnny lekker vrije loop had. Hij bleef echter niet lang stilstaan en ramde me
tegen een muur. Hij zei “Hier gaan we geile slet” en telkens als hij me zo noemde werd ik nog
wat geiler.
“OOOOOHHHH JAAAAAA WAT HEERLIJK!!!” hoorde ik mezelf uitroepen toen hij z’n
lul in m’n kutje propte. Hij stootte heel erg hard zodat zijn ballen tegen m’n kontje botsten bij
elke stoot. Ik voelde een heerlijk gevoel toen hij sneller en sneller begon te gaan.
“IK DENK DAT IK KOM, OH, JA, HEERLIJK, NEUK ME, HARDER, DIEPER…” Ik
kwam gillende klaar.
“We zijn hier nog niet klaar hoor sletje!” Hij draaide me om, nam mijn haren vast en duwde
me voorover.
“Nu zal ik je eens pakken als een loopse teef!” riep hij tegen mij. Ik hijgde uit maar veel tijd
kreeg ik niet, hij zette z’n hete eikel tegen de ingang van m’n genomen kutje en duwde de
volle lengt van z’n gereedschap erin. Z’n handen waren rond m’n heupen geklemd zodat hij
me aan z’n lange paal kon rijgen als een kip aan’t spit. Ik voelde me gebruikt, geneukt en zo
zalig. Hij pompte vanuit z’n heupen en z’n lul ging helemaal naar binnen. Na een reeks stoten
riep hij voor een tweede keer dat hij ging klaarkomen en niet veel daarna voelde ik enkele
stralen warm sap in m’n kut spuiten. Ik gilde net nadat hij klaar was gekomen dat ik ook ging
komen, waarop hij z’n genotstaf uit me trok.
Ik was verontwaardigd maar o zo geil. Ik vroeg waarom hij me niet liet komen.
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“Jij gaat nu een lekker potje masturberen voor mij en mijn gsm!” Omdat ik zo heet was, dacht
ik er niet bij na en vingerde ik me lekker hard. Ik stak enkele vingers in m’n kut en maakte me
klaar door over m’n klitje te wrijven… Terwijl hij alles uitgebreid filmde met z’n gsm. Nadat
ik klaar was gekomen met een lange kreun kleedde ik me snel aan. De vreemde man lachte
even en ik vroeg hem waarom.
“Jij bent nu mijn sekslaafje. Als je niet doet wat ik wil en wanneer, stuur ik die film overal
naar toe waar ik maar kan.” Ik schrok erg, maar tegelijkertijd wilde ik wel een slaafje zijn van
zo’n geile man. Veel kon ik bovendien niet doen. Ik kon dus niet anders dan instemmen en
gaf hem mijn nummer, zodat hij me altijd kon bereiken als hij dat wilde. Na die formaliteiten
nam hij m’n arm en trok me uit het steegje de straat op. We kwamen onmiddellijk een andere
man tegen die me uitgebreid bekeek.
“Voor 10 euro pijpt ze je, voor 20 mag je der neuken” zei mijn eigenaar. De nieuwe man
propte snel een briefje van 20 in zijn handen. Ik werd weer tegen een muur geduwd en er
werd voor de tweede maal een lul in me gestoken. Na een kwartiertje neuken kwamen we
beiden klaar. Ik keek om en zag dat mijn geile meester me had gefilmd. Hij grijnsde en zei, tot
binnenkort! Ik ben ondertussen zo’n 15 keer gecontacteerd, elke keer was het weer extreem
geil. Er is niets leuker dan een slaafje te zijn… En gebruikt te worden… Geile kusjes!
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