Heerlijk met zijn broer.
Zijn ouders waren op vakantie in het buitenland, en alleen zijn broer was nog thuis want hij
moest werken. Zijn broer leek verschrikkelijk veel op Alex. De zelfde blauwe ogen en het
piekerige bruine haar dat altijd alle kanten op stond. Hij was heel erg aardig en heel
getalenteerd met muziek. Dat had ik altijd ontzag voor. Het was Vrijdag, vandaag als Alex
terug zou zijn hadden we het hele weekend lekker samen om leuke dingen te gaan doen. De
wekker ging al om 7 uur. Alex gaf me een zoen en ging douchen en naar zijn werk.
Ik draaide me om, riep dat ik van hem hield en viel weer in slaap. Ik had niks te doen dus ik
kon lekker verder slapen. Om 11 uur stond ik op, deed ik mijn ochtendjas aan en ging op weg
naar beneden voor een kop koffie. Aangezien ik altijd naakte sliep en ik niet wenste dat Tom,
Alex broer het zou zien deed ik hem maar aan. Ik liep de trap af en hoorde al gerommel uit de
keuken komen. “Goede morgen” zei Tom tegen me. “Goede morgen” zei ik terug. Ik pakte
een beker uit de kast maar Tom was me voor “Ik heb al koffie voor je hoor..” Ze keek
verbaast maar vond het wel erg aardig van hem, ik zette de beker terug en nam de koffie aan
van hem. “Lekker drankje..”. Hij lachte en liep naar de woonkamer. Ik liep Tom achter na en
ging tegen over hem zitten op de bank. “Lekker geslapen?” vroeg ik hem en hij knikte.
Opeens hoorde we een gerinkel en toen nam Tom zijn telefoon op. “Ja, nee oke.. is goed.. hou
ook van jou.. tot morgen..”. Ik keek afwachtend op wat hij zou zeggen. “Alicia, komt morgen
pas.. ze moest plotseling werken”. Alicia Tom zijn vriendin zou ook komen. “Oke..dan”. Ik
dronk mijn koffie op en ging op weg naar boven, ze trok haar ochtendjas uit en ging douchen.
Als ze de douche uitstapt pakt ze een handdoek en die slaat ze om haar hoofd heen.
Opeens gaat de douche deur open en stapt Tom naakt naar binnen als hij zich omdraait en mij
ziet schrikt hij. “Ik..uh.. wist niet dat je hier.. was..” hij bloosde en draaide zich weer om. Ik
stond daar naakt, beschamend maar enigszins wel opgewonden dat ik betrapt was. “Maakt
niet uit, denk ik..” Mompelde ik. Ik pakte de handdoek sloeg hem om me heen en liep richting
Tom en loop langs hem de douche uit. Als Ik erlangs komt voel ik iets hard tegen haar billen
steken. Ik kreeg een trilling geilheid door zich heen bij de aanraking van Tom zijn lul. Ik
draaide me om en keek hem aan. Zo te zien had hij een stijve en keek hij enigszins gekweld
bij de gedachte. Ik lachte. “Nou, doe ik toch nog iets goed hé?”. Ik had het gevoel dat ik er
een beetje lol bij moest plaatsen om dit voorval een beetje te verdoezelen. Ik voelde me wel
heel geil en mijn tepels verraden mij dan ook. Hij zag het door de handdoek heen en lachte.
“Ja ik blijkbaar ook..”. Ik hield het bijna niet meer van de geilheid, ik liep naar hem toe en
kuste zijn mond, die vurig werd beantwoord. Ik liet de handdoek vallen en hij haalde zijn
hand weg bij zijn kruis om door mijn haren te strelen. ik drukte mijn kut tegen zijn lul en
voelde de trillingen door mijn lichaam lopen van geilheid. Tom voelde het en bewoog zijn
handen zachtjes, teder maar wel gewild over mijn volle B cup tieten. Mijn tepels werden nog
actiever en ik wilde maar 1 ding. Zijn lul, zijn harde lul die tegen mijn schaamlippen priemde.
Hij zakte iets naar beneden en likte met zijn tong over mijn tepels en beet er zachtjes in. Ik
wist dat als hij zo door ging dat het niet lang zou duren voordat ik een orgasme zou krijgen.
Hij kneed met zijn handen in mijn borsten en streelde mijn huid met zijn tong meer naar
beneden richting mijn navel. Hij likte even mijn navel en ik genoot van zijn aanraking. Hij
kuste mijn schaamstreek en kuste verder om mijn kut heen.
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Ooh ik wou zou graag dat ie me likte! Maar hij deed het niet, hij bleef er omheen kussen en ik
werd langzaam gek ervan! Eindelijk likte hij zachtjes over mijn schaamlippen heen en likte
hij mijn kutje nat. Hij masseerde met zijn vingertoppen mijn clit en neukte me met zijn tong.
“Aah..aaah..” ik kwam klaar. Hij likte mijn kutsappen uit mijn kut vandaan en wreef nog meer
over mijn clit. Weer dat gevoel ik kwam weer bijna klaar. Hij neukte me met zijn wijsvinger
en middelvinger en weer kwam ik klaar, ik slaakte een geile kreet. Ik pakte met mijn handen
zijn paal vast en rukte hem hard, hij leunde met zijn hoofd naar achter en slaakte kreetjes van
verrukking. Ik masseerde met mijn andere hand zijn ballen en ging toen met mijn hoofd naar
beneden. Ik likte over zijn eikel en rukte verder met mijn hand en masseerde nog steeds met
mijn andere hand zijn ballen. Zijn ademhaling werd steeds sneller en ik voelde de hitte aan
mijn handen. Ik nam zijn paal in mijn mond en bewoog heel snel heen er weer. Steeds sneller,
hij kreunde het uit en ik voelde zijn warme sap in mijn keel glijden. Gretig slikte ik het door
en pijpte ik hem verder. ik kuste hem omhoog. En mijn geilheid was weer zwaar
aangewakkerd. Hij gleed met zijn hand weer tussen mijn benen en begon met 1 vinger mijn
klit te masseren en met de andere neukte hij mijn gat. De trilling ging door mijn lichaam en
mijn kut werd zo nat dat ik het langs mijn been voelde lopen. Ik hield het bijna niet meer en
voelde bijna weer dat ik klaar zou komen. “IK WIL JE, NU” hij lachte en tilde me op en zette
me op de wasbak, hij sperde mijn benen ruim uit elkaar en stootte zijn paal zonder ongemak
diep in mijn kut.
Ik voelde hoe hij door mijn gangen ging en hoe hij langs mijn G-Spot ging. Ik kwam nog geen
3 seconden later weer klaar en kreunde het uit. En ik wou nog meer, veel meer. Hij neukte me
hard van binnen en ik voelde hoe hij me neukte. Hij ging steeds sneller heen en weer en de
stoten werden steeds harder. Ik hijgde en kreunde van genot, en voelde Tom zijn paal in me
schokken, hij trok hem eruit en zijn sperma droop uit mijn rozige kutje vandaan. hij befte me
en ik voelde de rillingen door mijn lichaam gaan. hij masseerde mijn kut met zijn hand en
befte verder. Ik kwam klaar, met een schokkende beweging en was nog nooit zo lekker klaar
gekomen! hij glimlachte en duwde me onder de douche.
We hebben nog een uur gedoucht en het gedaan in de douche en nog een keer in bed. In dit
geval mag Alex altijd wel werken. We hebben het nog vaak over gedaan. En wat niet weet
wat niet deert.
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