Een brute overval.
Al sinds jaren werk ik op het gemeentehuis en wel op de afdeling die de rijbewijzen uitgeeft.
De meeste van mijn collega’s zijn vrouwen en er zitten er een paar hele mooie bij. Zoals
Leontien, een blonde spetter met halflang haar en een lekkere, stevige kont. En Joyce, een
donkerblond meisje met dikke tieten en ietwat mollige dijen. En Doratina, een slanke jonge
vrouw met kort geknipt haar en een opgefohnde pony, die samen met haar sierlijke gezicht
een prachtige combinatie vormt en haar haast onweerstaanbaar maakt. Ik ben al jaren
getrouwd en kom op sexgebied niets tekort, maar in gedachten had ik alle dames op kantoor al
vaak geneukt en in mijn fantasie vooral de drie bovengenoemde meiden.
Soms zag ik ze in gedachten elkaar verleiden en ik stelde me dan voor hoe het er uit zou zijn
als die verleidelijke Leontien de natte kut van de aantrekkelijke Doratina beft. Ik fantaseer dan
dat ze op een gegeven ogenblik omhoog kijkt om te zien hoe Doratina er van geniet, waarbij
dan blijkt dat haar lipstick kompleet is uitgesmeerd door haar befwerk. Vervolgens maak ik
mij dan een voorstelling dat Joyce er bij komt zitten, die vooral haar aars verwend krijgt en
daar zo geil van wordt, dat ze mij uitnodigt om haar reet vol te pompen.
Zo stond ik fantaserend de vrouwen gade te slaan en met een halfstijve pik draaide ik me om
en legde een papier op het faxapparaat. Plotseling vloog de deur open en twee mannen met
een machinepistool in hun handen stormen naar binnen. “Iedereen liggen”, schreeuwt de
voorste en alle mensen van onze afdeling gaan plat op de grond liggen. De mannen kijken of
ze de situatie meester zijn en gaan dan de her en der verspreide personeelsleden groeperen. Ik
kom met drie collega’s tegen de muur aan te zitten en tegenover ons een groepje vrouwen,
waaronder Joyce en Doratina. De leider van de overvallers snauwt iets en maakt duidelijk dat
hij blanco paspoorten wil hebben. Omdat die in de kluis liggen, kunnen ze niet zomaar aan
hem gegeven worden. Hij grijpt de man naast mij bij zijn keel en sleurt hem mee naar de kluis.
Maar mijn collega aan mijn andere kant heeft de sleutel daarvan en daarom wordt die ook
gesommeerd om op te staan en de kluis te openen. Dan verdwijnen die drie mannen naar
binnen en de andere overvaller houdt iedereen in de gaten.
Hij ontdekt Joyce en snauwt: “zo lekker wijfie, ga eens staan”. Joyce doet wat haar gevraagd
wordt en de brute overvaller trekt haar tegen zich aan en geeft haar een kus. Joyce weert hem
af, maar dat komt haar op een tik in het gezicht te staan en terwijl de indringer in het rond
kijkt, pakt hij Joyce stevig bij de borsten en knijpt er hard in. Joyce gilt het uit en de
overvaller pakt haar hand en duwt die in zijn eigen kruis. Hij drukt haar hand op zijn pik en
zorgt ervoor dat de hand van Joyce er een paar keer over heen wrijft. Joyce went zich af, maar
de overvaller pakt haar vast en grijpt naar haar kut. Ze moet zich laten welgevallen, dat hij
haar kruis betast en hij zegt: “je kunt dat andere lekkere stuk wel eens gaan verwennen”. Met
grote schrikogen kijkt Joyce hem aan en probeert te begrijpen wat hij bedoelt. De man met het
pistool in zijn handen wijst op Doratina en gooit Joyce op de grond. “Geef haar eens een
lekker kusje”, beveelt hij en Joyce en Doratina moeten met elkaar vrijen. De andere twee
meiden van het groepje stuurt de overvaller naar achteren en snauwt: “voel elkaars tieten maar
eens”. De twee meiden doen wat er verlangt wordt en de overvaller laat hun elkaars borsten
ontbloten. “Lik elkaar”, schreeuwt hij en aarzelend beginnen de dames elkaars memmen af te
likken.
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Ondanks dat het een spannende situatie is, krijg ik een stijve lul en vind het een zeer
opwindend gezicht. De andere man komt met mijn twee collega’s uit de kluis met een stapel
blanco paspoorten en kijkt zeer tevreden. Hij ziet wat zijn collega de twee dames laat doen en
aan zijn broek te zien krijgt hij meteen een erectie. De twee ambtenaren stuurt hij naar
achteren en verzameld daar alle overige personeelsleden, behalve mij. Hij heeft me blijkbaar
niet opgemerkt, maar heeft wel een oogje laten vallen op Leontien. “Zo, hier is nog een mooie
teef”, schreeuwt hij naar zijn maat en terwijl hij iedereen opsluit in een aangrenzende kamer,
neemt hij Leontien mee terug. Op weg naar zijn medeovervaller grijpt hij Leontien bij haar
borsten en betast ze uitgebreid. Leontien laat het zich tegenstribbelend welgevallen en de
andere laat Doratina en Joyce de handen onder elkaars rok steken. Ze moeten zo hoog gaan,
dat ze elkaars billen aaien en laat hun vingers over de slipjes gaan op de plek waar de kutten
zich bevinden. “Mooi geil gezicht”, zegt hij en ik beaam het stilletjes. Overvaller nummer een
is het kruis van Leontien aan het strelen en heeft haar kleren al zo ver kapot getrokken, dat ze
halfnaakt is. Haar tietjes gaan snel op en neer en de indringer stroopt haar slipje naar beneden.
Hij laat haar zelf haar rok tot aan haar middel omhoog optrekken en dringt bruut met een
vinger haar kut binnen. Blijkbaar is Leontien niet erg nat, want hij steekt zijn vingers in zijn
mond en begint opnieuw een aanval. Dit keer schuift hij twee vingers diep naar binnen en laat
die heen en weer gaan. Daarna laat hij Leontien omdraaien en voorover staan en voert
dezelfde handelingen uit bij haar kont.
Joyce en Doratina hebben elkaars onderlichamen kompleet ontbloot en de overvaller laat hun
standje 69 innemen. “Bef elkaar”, commandeert hij en aarzelend steken de twee meisjes hun
tongen in elkaars kutten. Als het de misdadiger niet zint, schreeuwt hij hun toe wat ze wel
moeten doen en ik kan waarnemen hoe Joyce haar tong zeer diep in de kale spleet van
Doratina steekt. Vervolgens laat hij hun tongen over elkaars aarsjes gaan en zet ze aan om met
hun tongpunt naar binnen te dringen. Ik zit daar nog steeds en geniet met een keiharde pik van
de voorstelling. Precies wat ik zo vaak gefantaseerd had, alleen was het jammer dat ik niet
mee mocht doen. Leontien wordt naast de beffende meiden gedonderd en krijgt opdracht om
de anus van de bovenop liggende Joyce te likken. Dat doet ze zo goed en zo uitgebreid
mogelijk als ze kan en de ene overvaller staat er bij en trekt zijn broek omlaag tot op zijn
enkels. Zijn stijve lul toornt boven de rand van zijn onderbroek uit en snel bevrijd hij zijn knel
zittende leuter. De andere indringer trekt Leontien weg van de aars van Joyce en laat haar op
de rug plaats nemen tussen de benen van Doratina. De andere man kruipt op Joyce en ramt
zonder zich in te houden zijn paal diep in de reet van het gillende meisje.
Zonder er zich om te bekommeren begint hij te stampen en Leontien moet van de andere
verkrachter de ballen en de aars likken. Joyce en Doratina moeten elkaar blijven beffen en de
man die in de reet van Joyce zit, pookt met twee vingers in de kont van Doratina. De tweede
indringer staat nu ook met ontblote pik en kruipt op Leontien. Met een kreun steekt hij zijn
neuklat in haar kut en knijpt onderwijl in haar borsten. De man die Joyce d’r kont naait, krijgt
het te kwaad van de nauwe reet van Joyce, zijn gevinger in de darm van Doratina en de
likkende tong van Leontien. Met een harde schreeuw spuit hij zijn ballen leeg diep in de
endeldarm van Joyce en trekt zich daarna terug om de laatste stralen te lozen in de mond van
onderliggende Doratina. Zijn maat laat Doratina de lul helemaal leeg zuigen en aflikken en
geeft dan Leontien opdracht aan Joyce om rechtop te komen zitten, zodat Leontien haar reet
kan leeg lebberen. Als even later de kont van Joyce druipt van het sperma en Leontien haar
hele gezicht er onder komt te zitten, wordt hij van dit aanzicht zo opgewonden, dat hij ook
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klaar komt. Wild hengstend spuit hij tegen de baarmoeder van Leontien aan en laat dan zijn
slap geworden pik naar buiten glijden. De andere trekt Doratina onder Joyce vandaan en zegt:
“jij mag nu de kut van je vriendinnetje uitlikken”. Ze wordt met haar mond op de kut van
Leontien gedrukt en moet al het zaad eruit slurpen.
De man die als laatste klaargekomen is staat op en ontdekt tot zijn schrik opeens mij.
“Verrek”, zegt hij, “daar zit nog zo’n ambtenaartje. Es kijken of hij net zo’n grote lul heeft als
dat hij er uit ziet”. Ik wordt kwaad, maar weet dat het totaal geen nut heeft en ik geen schijn
van kans maak. Joyce wordt overeind getrokken en in mijn richting gesmeten. “Kleed hem
uit”, krijgt ze te horen en ze doet wat er gezegd is. Even later sta ik met een stijve pik naakt
voor haar en trillend van opwinding en van angst vraag ik mij af wat er gaat gebeuren. Tot
mijn grote opluchting moet Joyce op haar knieën gaan liggen en mij gaan pijpen. Ik sluit mijn
ogen om mijn gedachten af te leiden van het dreigende van de situatie en om zo geil mogelijk
te worden. Ondanks dat Joyce onvrijwillig meewerkt, kan ze zeer geraffineerd pijpen en al
snel voel ik mijn zaad gaan koken. Ik doe nog even mijn ogen open en zie, dat Leontien en
Doratina elkaar aan het beffen zijn. Ik kijk naar beneden en zie het hoofd van Joyce energiek
heen en weer gaan en dan komt het. Met een lange kreet begin ik te spuiten en ik span mijn
hele lichaam. Dikke slierten zaad spuit ik in haar keel en ze stikt bijna in de hoeveelheid
sperma. Ze moet doorgaan tot mijn ballen leeg zijn en dan zegt de ene overvaller opeens: “en
nu eraf bijten”. “Nee, nee, nee”, schreeuw ik, maar ik krijg een stomp in mijn rug. Ik beweeg
mij wild heen en weer en schreeuw nog harder. Ik voel een nog hardere por in mijn rug en een
vrouwenstem zegt: “wat heb je toch? Wordt eens wakker. Je droomt. Volgens mij heb je een
nachtmerrie”.
Langzaam dringt de realiteit tot mij door. Ik lig gelukkig naast mijn vrouw en beleefde in mijn
slaap een bange droom. De dreunen in mijn rug waren door haar gegeven om mij wakker te
maken, maar ik voel wel, dat ik ontzettend geil ben en een zeer stijve pik heb. “Wat droomde
je nou”, vroeg mijn vrouw. “Ik weet het niet meer”, zei ik, “maar ik had het wel zeer
benauwd”. Ik draaide mij naar haar toe en of ze het aanvoelde, weet ik eigenlijk niet, maar ze
opende haar dijen en nam mijn pik ertussen. “Volgens mij was het een natte droom”, zei ze
plagend en liet mijn pik ontsnappen om hem te kunnen strelen. Ik gaf haar een kus en liet mijn
handen over haar borsten gaan. Even later lagen we geil te neuken en omdat het nog middenin
de nacht was, zijn we daarna verder gaan slapen.
Toen ik de volgende dag op kantoor was, stond ik weer te dagdromen en de mooie meiden
gade te slaan. Mijn pik roerde zich al weer en onwillekeurig moest ik terugdenken aan de
droom van afgelopen nacht. Ik zuchtte en draaide me om. Terwijl ik naar mijn bureau liep,
keek ik toch even naar de deur of er misschien een overvaller binnenstoof. Maar helaas niet,
dus om die mooie vrouwen van mijn kantoor te mogen neuken, zal altijd wel een droom
blijven.

Gedownload van xxxstory.nl

