Privé ontvangst.
Hoi allemaal, ik ben Sylvie ik ben 25 jaar heb blond haar, groene ogen, ben niet groot maar
ook niet klein en zeker niet dik. Ik heb een vriend maar die is vaker weg dan thuis, hij heeft
een drukke baan als vrachtwagenchauffeur en soms blijft hij zelfs de volledige vijf werkdagen
weg. Ikzelf werk parttime waardoor ik elke donderdag en vrijdag thuis ben. Ik ben wel op
zoek naar een tweede baan, maar het is niet makkelijk om er juist eentje voor donderdag en
vrijdag te vinden. Nu, ik ben dus vaak thuis in dat tweede deel van de week en wat doe je dan
zo in je eentje.
In het begin viel het allemaal mee, ik keek tv en ging op familiebezoek, ik probeerde me ook
nuttig te maken binnen de familie. Later begon het meer en meer te vervelen, en zo kwam het
dat ik een kabelaansluiting op internet aan schafte en zo hele dagen op internet begon te
surfen, maar ook dat begon te vervelen en op seksueel gebied begon ik ook wat tekort te
komen. Als mijn man er was, in de weekenden is er geen probleem, maar dan de rest van de
week. Zo maakte ik kennis met computerseks en dan speelde ik met mezelf maar ook dat
begon te vervelen. Op een bepaald moment plaatste ik een seks advertentie op internet, waar
ik het vandaan haalde weet ik niet maar het kwam er en in de loop van de dag kreeg ik spijt
dat ik die advertentie geplaatst had. Die avond logde ik in en bleek dat er al enkele personen
gereageerd hadden. Eentje, een man van 53 mailde zijn foto door en bood er nog geld voor
ook. Ik besloot het te proberen mailde terug en we spraken af voor donderdag. Die donderdag
kwam hij bij me thuis, hij begon te klagen dat hij zo had gesukkeld om mijn adres te vinden
(ik woonde in een wijk), ik gaf hem wat te drinken en we begonnen met de seks. In het begin
genoot ik er wel van, maar later besefte ik dat hij alleen aan zichzelf dacht, hij gunde me geen
pleziertje, alle aandacht moest naar hem gaan. Na een tijdje moest hij gelukkig vertrekken en
hij gaf een complimentje maar betaalde het afgesproken bedrag toch niet zonder morren. Die
avond heb ik gedacht nooit meer. Maar na enkele weken besloot ik mijn mail nog eens te
checken en er waren enkele leuke mannen die gereageerd hadden en ik besloot het nog eens te
doen. En zo begon ik meer en meer privé te ontvangen. Ik bekeek zelfs niet meer wat ze
betaalden. Ik was zo acht maanden werkelijk bezig met privé te ontvangen toen ik op
maandagavond een e-mail ontvang van een zekere Jurgen. Hij stelde zich voor en had er zelfs
een foto bij gedaan, hij was 18 en was nog maagd en vroeg me om hem in te wijden. Ik
voelde er wel wat voor om dat eens te doen, ik had nog nooit een maagd ingewijd, enkel zijn
leeftijd vond ik wat minder.
Die nacht dacht ik er nog over na en ik besloot dat het misschien een grap kon zijn. De
volgende morgen mailde ik hem terug, ik gaf hem mijn gsm nummer en vroeg hem om me te
bellen. Ik dacht dat gaat hij nooit doen. Toch diezelfde middag kreeg ik telefoon, ik kon niet
meer terugkrabbelen en we spraken af voor donderdag. Die donderdag in de middag hoorde ik
de bel gaan. Hij was met de trein en dan met de bus naar mij toe gekomen, dat was
gemakkelijk want de bus stopt in mijn straat. Ik deed de deur open en daar stond hij, een
slanke blonde jongen. Hij zag er intelligent uit, maar toch weer niet snobbig. Ik bood hem een
drankje aan en we begonnen te praten. Ik stelde hem ook dadelijk op zijn gemak want hij was
wat nerveus en ik vertelde hem dat we de hele namiddag en avond hadden als het nodig moest
zijn. We begonnen wat te praten, hij deed aan tennis en was een redelijk goede speler zelfs, en
fietste ook enorm veel. Ik vertelde ook over mij en ik vertelde hem zowat het verhaal dat ik
hier in het begin verteld heb. Ik vroeg waarom hij nog maagd was, hij was immers niet lelijk
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en bijzonder sympathiek, hij vertelde me dat hij het altijd redelijk druk heeft en dat hij zich
ook niet zo echt op zijn gemak voelt bij meisjes van zijn leeftijd. Ik begon hem wat te plagen
en vroeg wat mijn borstmaat was, hij gokte B85 en dat was nog juist ook. Ik nam hem mee
naar de slaapkamer en begon hem uit te kleden, ik kleedde mezelf dan ook uit en daar stonden
we dan samen naakt in mijn slaapkamer. Ook naakt mocht hij gezien worden vond ik, en ik
voelde dat ik het initiatief moest nemen en begon hem te strelen, zijn lul stond al een beetje
rechtop. Hij begon me ook te strelen, ik voelde zijn handen over mijn borsten en billen gaan,
we drukten onze lichamen tegen elkaar en we begonnen te zoenen en dan te tongzoenen. Ik
bukte me en zoende zijn buik, dan ging ik verder en streelde zijn lul, die richtte zich rechtop,
zijn lul was langer dan het gemiddelde maar even dik als het gemiddelde :), ik nam zijn lid in
mijn hand en bewoog hem op en neer, ik begon hem af te trekken, steeds harder en harder, hij
genoot dat zag je.
Ik stopte even streelde hem weer en toen nam ik zijn lid in mijn mond. Ik voelde hem goed
zitten en begon hem te zuigen, hij kreunde steeds luider en ik probeerde de gevoelige plaatsjes
goed te bereiken. Ik voelde zijn handen over mijn haar wrijven en ik voelde hem drukken en
zijn lul samenspannen, opeens voelde ik enkele klodders sperma mijn keelgat invliegen, ik
proestte het uit maar probeerde toch zoveel mogelijk door te slikken. schoonheidsfoutje zei ik
om te lachen. Ik ging opnieuw aan zijn lul zuigen en zoog de resterende sperma op. Hij begon
me weer te strelen en ik voelde hoe hij intens mijn tepels kuste. hij leidde me zachtjes naar
bed en ik legde me op mijn rug. Hij boog over me en begon met te strelen en te kussen. Het
voelde goed, hij masseerde mijn borsten, likte mijn tepels, mijn benen, mijn armen en mijn
buik. Dan kwam hij aan bij mijn poesje dat ik zorgvuldig kaal geschoren had. Hij bekeek het
eerst eens even en begon er zachtjes over te wrijven. Ik was al tamelijk nat geworden en hij
deed het zeer intens dat had ik graag, hij sperde mijn schaamlippen nu even open en staak zijn
tong op goed geluk ertussen. Ik begon hem te helpen en vertelde hem wat te doen, zo leerde ik
hem de gevoelige plekjes kennen en hij steeg meer en meer in mijn achting, god wat
behandelde hij me goddelijk. Hij deed exact wat ik vroeg en bracht me zo naar een toppunt, ik
voelde zijn tong over mijn klitje gaan. Hij beschreef altijd een andere baan met zijn tong, ik
voelde dat ik ging komen en ik kwam zoals ik nog nooit was gekomen. Ik had hem gezegd dat
hij ook tijdens mijn orgasme moest doorgaan en dat deed hij, zodat ik kronkelde van genot.
Mijn orgasme duurde enorm lang naar mijn gevoel en ook daarna bleef hij likken, zo bracht
hij me naar een tweede orgasme enkele tellen na mijn eerste, god wat genoot ik.
Hij stopte met likken en moest even bijkomen, met mijn overtollige sappenproductie had ik
hem even in ademnood gebracht denk ik, ik moest ook even stoppen. Hij bekeek me en gaf
me wat complimentjes. Toen kwam hij op me liggen, ik voelde zijn lul zo over mijn poesje
wrijven. Ik leidde hem bij me naar binnen, ik voelde zijn topje tegen mijn schaamlippen en
even later zat hij half in me, hij stootte nog even en toen zat hij helemaal in me. Ik leidde hem
weer en na een tijdje had hij het door, want hij schuurde telkens langs mijn klitje, ik voelde
goed hoe lang zijn lid was. Misschien een van de langste die ik ooit had gehad. Toch is lengte
niet zo belangrijk vind ik, de manier waarop hij me tot een hoogtepunt had gebracht voelde ik
nog altijd. Hij kuste en masseerde mijn borsten ondertussen. Ik voelde dat hij zijn hoogtepunt
naderde en hij kwam klaar, Ik snapte dat ik iets vergeten was, de condoom natuurlijk, toch
tilde ik er niet zwaar aan en ik besloot zo door te gaan. Weer begon ik hem te pijpen en
wanneer zijn lul weer op schappelijke grootte was trok hij hem terug. Ik lag nog steeds op
mijn rug en hij stak zijn lul zo tussen mijn borsten. Ik had het begrepen en duwde mijn
borsten tegen elkaar. Zo schraapte hij daar tussen mijn twee borsten tot hij weer klaar kwam.
Het was wel een geil gezicht zijn witte sperma op mijn lichtbruine borsten.
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We waren even aan afkoeling toe en ik haalde wat te drinken en we begonnen weer wat te
praten. Na een half uurtje kletsen besloot ik hem te belonen en vroeg of hij me anaal wou
neuken. Normaal doe ik dat niet maar ik had er zin in en hij besloot het te doen. Ik liet hem
zijn gang gaan, zijn lul was weer stijf en ik ging op mijn knieën zitten, op de grond met mijn
kont omhoog. Hij duwde mijn billen uit elkaar en ik voelde hoe hij mijn kontgaatje met
speeksel nat maakte. Ik voelde zijn lul tegen mijn gaatje en hij kwam langzaam in me. Ik
schreeuwde van de pijn maar vertelde dat hij door kon gaan, (normaal doe ik dat niet, zelfs
niet met mijn vriend.) We hadden het een keer gedaan maar waren ermee gestopt omdat het
teveel pijn deed.) Hij stootte door en zo kwam hij helemaal bij me binnen. Ik was zeer nauw
daar en ik verging van de pijn maar ik liet hem doorgaan. Hij duwde door en door, ik hoorde
hem kreunen van genot. Na een diepe stoot voelde ik hem komen, hij was de eerste die anaal
in me was gekomen. Hij boog zich nu met zijn lul in mijn haar en begon zich zo af te trekken.
Toen zijn lul weer stijf stond besloot ik hem te nemen. Ik legde hem op zijn rug op bed en
boog me met mijn poesje over hem. Ik liet me vallen en begon hem te berijden. Hij genoot en
telkens als hij zijn hoogtepunt bijna had bereikt stopte ik en nam zijn eikel vast en dan begon
ik hem opnieuw te berijden. Zo slaagde ik erin zijn klaarkomst vijf keer uit te stellen maar de
vijfde keer kwam ik klaar, ik bleef met mijn poesje over zijn lul en hij spoot veel diepe
klodders in mijn poes het sperma stroomde uit mijn poesje op zijn buik en op mijn benen. Het
bleef maar komen. Hij kronkelde zich en had het orgasme van zijn leven. Later namen we een
bad een laatste drankje en ging hij weg, hij moest immers zijn trein halen.
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