Hoerig gedrag.
Sandy lag naakt op haar bed met opgetrokken benen. Haar dijen rustten tegen haar grote tieten.
In haar jeukende natte muts stak een overmaatse trillende vibrator, terwijl ze met drie vingers
van een hand in haar reetgat zat te wroeten. Ze was al minstens zes keer klaargekomen in het
laatste half uur, waarbij de stromen geil uit haar neukkanaal op het beddenlaken stroomden.
Met haar andere hand pakte ze nog een dildo, die ze in haar kont stak. Gillend kwam ze weer
klaar en trok de natte vibrator uit haar scheur.
Haar hand stak ze zo diep mogelijk in haar kut en veegde haar geil over haar keiharde tieten
met de als vingerhoedjes zo grote tepels. De dildo in haar kont bewoog ze heen en weer en liet
het trillende ding er zo ver mogelijk inzitten. Ze pakte weer de vibrator op en likte het warme
geil er vanaf. Toen pakte ze een klaarliggende komkommer en stak die tot aan haar
baarmoeder in haar soppende en zuigende scheur. Ze bewoog hem heen en weer totdat ze
weer voelde dat ze ging komen. Met een schreeuw spoten haar geilsappen uit haar
doordrenkte kutkanaal en dreven de komkommer eruit. Toen liet ze een keiharde scheet
waardoor de dildo als een projectiel werd afgevuurd en tegen de muur vloog. Ze voelde dat ze
moest schijten maar haar nog steeds woedende orgasme en haar hevig schokkende onderlijf
verhinderde haar op te staan. Plotseling loste ze een lange en dikke natte drol die half uit haar
anus bleef hangen.
Ze brak de drol af bij haar reetgat en wreef de stront over haar bezwete tieten en door het
overvloedige natte schaamhaar op en rond haar gapende kut. Een nieuw orgasme werd
hierdoor gestimuleerd waardoor golven geil uit haar neukkanaal over haar buik liepen en zich
met de stront tot een kleverige bruine brij vermengden.
Plotseling werd de deur van haar kamer geopend en Raymond, haar bruine vriend kwam
binnen en zag wat ze aan het doen was. Hij werd zo geil van wat hij zag dat hij in enkele
tellen uit de kleren was en zijn stijve dikke bruine pik van 28 cm in haar anus stak. Hij duwde
de rest van de drol terug naar haar maag en begon haar in haar strontkanaal te neuken. Zijn
grote harige zak ging op en neer door de strontbrij die tussen haar dikke dijen was gelopen. Al
binnen enkele minuten voelde hij dat hij ging klaarkomen.
Snel trok hij zijn met stront besmeurde brede snikkel uit haar reet en spoot zijn witte lava op
haar buik. Terwijl hij nog steeds zaad loosde, trok hij een stuk van de afgebroken
komkommer uit haar kletsnatte kut en stak dat in haar mond. Zijn overmaatse knuppel stak hij
tot aan de wortel in haar neukgleuf en begon haar als een razende te neuken. Weer voelde hij
zijn orgasme opkomen. Toen hij zijn dikke pik uit haar kut trok, kwam ook Sandy klaar die
haar geil over zijn leuter en behaarde zak spoot. Net voordat hij de eerste straal loosde, had hij
haar reetgat gevonden en hem daarin gestoken. Tot aan zijn zak in haar reet opgesloten, begon
hij zijn sperma in grote golven uit te braken. Even later hield zijn zaadstroom op waarna hij
zijn strontlul uit haar reet trok en haar benen naar beneden trok. Hij draaide zich om, ging
over haar heen liggen en begon haar neukdoos, zowel als haar anusgat met zijn lange spitse
tong leeg te likken.
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Sandy zag vlak boven haar ogen zijn met stront besmeurde zak en nog steeds stijve penis
hangen. Snel nam ze zijn lul in haar mond en zoog en likte hem schoon. Daarna likte ze zijn
bevuilde zak helemaal schoon, waarbij ze soms een grote zware testikel in haar mond nam en
erop zoog. Toen pakte ze de vibrator en stak die tussen zijn licht geopende harige dijen. Ze
vond zijn bruine behaarde mannenkut en stak de trillende vibrator tot aan het einde in zijn hol.
Daardoor ging zijn schoongelikte snikkel schokken om binnen enkele seconden bevend en
kloppend stijf te staan. Ze zag dat de harde ballen in zijn klootzak heen en weer vlogen en
zich toen tegen zijn buik drukten. Nog geen twee tellen daarna werd zijn ontblote
donkerpaarse eikel nog dikker en ging zijn pisgat open staan zodat zijn derde lozing
mannenpap naar buiten kwam en met stralen in haar gezicht terechtkwamen.
Ze trok de kunstlul uit zijn aars, waarop hij zich zuchtend en kreunend op haar lichaam liet
vallen. Sandy voelde toen dat ze moest zeiken, maar kon zich niet onder hem uit wringen
waardoor ze haar pis met stralen in zijn gezicht spoot. Hierdoor moest ook Raymond pissen.
Hij stak zijn nu wat slapper geworden penis in haar mond tot aan haar keel. Hij voelde dat ze
zijn pik inslikte waarna hij in een keer zijn blaas in haar maag leegde.
Nadat ze beiden tot rust waren gekomen, stonden ze op en gingen ze naar de douche, zodat ze
alle smerige zaken die op en in hun lijven klonterden en kleefden, konden verwijderen.
Schoon en uitgerust gingen ze daarna weer naar het bed, dat verschoond werd en vielen toen
in een droomloze en verkwikkende slaap om alles de volgende morgen nog eens dunnetjes te
herhalen.
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