Een onverwacht bezoek
Nadia werd wakker en moest even nadenken waar ze was. Na het schemerlampje te hebben
aangedaan en een blik op de wekker kwam ze weer tot de werkelijkheid. Ze had zo’n vreemde
droom gehad over een ontvoering en daarna een droom over seks. Ze was ook wakker
geworden met een hand op haar kaal geschoren lipjes die aardig vochtig waren. Het was
vrijdagavond en na thuiskomst van haar werk was ze doodmoe op bed gaan liggen. Balend,
eindelijk waren haar kinderen er een keer niet en dan had ze geen flikker te doen. Al haar
vriendinnen hadden al wat anders en haar nieuwe vriend moest ook werken.
Toen de deurbel twee keer kort achter elkaar ging besefte ze pas dat dat de reden was dat ze
wakker was geworden. Ze schoot haar ochtendjas aan en haastte zich naar beneden
ondertussen bedenkend wie het zou kunnen zijn. Ze was nu niet in de stemming voor een slap
geouwehoer gesprek dus ze deed verder geen lichten aan zodat ze later zou kunnen zeggen dat
ze nog sliep. Toen ze door het spionnetje keek zag ze tot haar verrassing Gerard staan. Gerard
was al jaren een goede vriend van haar met wie ze soms heel veel en soms erg weinig contact
had. Een relatie had er tussen hen nooit ingezeten, een keer waren ze erg dichtbij geweest
maar zij had het afgehouden, waarom wist ze nu nog niet. Maar daar had ze later wel spijt van
gekregen toen hij weer bezet was. Het laatste jaar had ze hem niet meer gezien omdat hun
beider drukke levens een afspraak in de weg stond. Toen hij binnenkwam omhelsde ze hem
enthousiast, vergetend dat ze haar ochtendjas met haar handen had dichtgehouden. Ze besefte
het pas toen Gerard zijn handen op haar blote taille plaatste en haar zo op afstand hield
waardoor hij haar goed kon bekijken. “Zo dat ziet er verdomd lekker uit” zei hij met een geile
blik in zijn ogen die ze maar al te goed kende. Ze wist even niet of ze nu kwaad moest worden
op hem vanwege zijn brutaliteit of op zichzelf. Het was natuurlijk ook ontzettend stom om zo
de deur open te doen. Ze overwoog om met een strenge blik in haar ogen haar badjas weer
dicht te knopen maar het was te laat. Gerard pakte haar stevig beet met zijn handen op haar
billen en kuste haar in de nek en liet zijn tong sporen maken naar haar borsten toe, terwijl een
hand zich gelijk een weg zocht naar haar vochtige lipjes. Aangekomen bij haar tepel was haar
weerstand helemaal weg.
Een golf van verlangen ging door haar heen bij zijn onderzoekende handen en tong. Ze voelde
hoe hij onbeschaamd zijn hand op haar vochtige lipjes drukte en een vinger die een poging
deed om gelijk bij haar naar binnen te dringen. Ze spreidde haar benen waar ze bijna niet
meer op kon staan gewillig, zodat hij haar kon penetreren met zijn vingers. En dat deed hij en
hoe, ok ze was al vochtig maar hij stopte er gelijk twee vingers in. Ze voelde zich erg gepakt
worden, bijna verkracht maar daarvoor vond ze het veel te lekker wat hij deed. Toen ze haar
armen rond zijn nek sloeg tilde hij haar op alsof ze niets woog en droeg haar naar boven naar
haar slaapkamer. Hij legde haar zachtjes neer op bed en dook gelijk met zijn hoofd tussen
haar benen. Hij begon subtiel met het likken van de binnenkant van haar dijbenen maar dat
was voor haar niet genoeg. Ze pakte zijn hoofd stevig vast en drukte die waar ze echt gelikt
wilde worden. De aanraking van zijn zachte tong veroorzaakte genotstrillingen door heel haar
lichaam. Ze werd gek van zijn flitsende tong tussen haar lipjes die precies wist waar haar
genotsknobbeltje zat. “Oh mijn god, neuk me, neuk me met die lekkere lul van je” fluisterde
ze, maar hij vertelde haar dat ze nog even moest wachten. Ze trok hem omhoog het bed op en
knoopte zijn broek open. Hij hielp haar even door te gaan staan en trok zelf zijn sweater uit.
Van die gelegenheid maakte ze gebruik door zijn stijve lid in haar mond te nemen. Ze was

vergeten wat een lekkere lul hij had. Een siddering trok door haar heen bij de gedachte dat hij
haar straks zou neuken, oh god wat verlangde ze daarnaar. Om dat geval diep bij haar naar
binnen te voelen gaan.
Hij liet maar heel even begaan en drukte haar toen op haar rug en ging over haar heen zitten
zodat hij haar kon likken en zij hem kon pijpen. Wat was het toch een geil beest die Gerard,
het was al zolang geleden dat ze samen van elkaar hadden genoten. Het was al heel lang niet
meer mogelijk geweest omdat een van hun altijd wel bezet was. En dat was zij nu ook, en ze
voelde zich wel schuldig naar haar vriend toe. Maar Jezus, die was wel lief maar niet zo geil
als Gerard. Die bekeek haar nooit zo met van die geile blikken. Die pakte haar niet zo vol bij
haar borsten ook al liep ze naakt. Ze ging zo op in haar eigen genot dat het haar maar met
moeite lukte om ook hem te verwennen. Haar lippen gingen zachtjes over de brede eikel heen
en zoog hem naar binnen. Toen hij zijn tong alleen nog maar met haar klitje bezig liet houden
terwijl twee vingers van hem haar neukten kon ze zich niet meer inhouden en liet ze zich gaan.
Haar orgasme was zo hevig dat ze na afloop bang was dat ze hem pijn had gedaan. Wild
hadden haar benen hem in een houdgreep gehouden zodat hij zijn hoofd niet meer kon
bewegen. Toen ze langzaam weer ontspannen raakte en ze zijn hoofd niet meer zo strak
tussen haar benen hield draaide hij zich om en nam plaats tussen haar benen. Hij stopte heel
voorzichtig het topje van zijn eikel tussen haar lipjes en liet toen zijn bovenlichaam op haar
zakken en begon haar borsten te verwennen met zijn mond en met een hand. In een keer
drukte hij zijn onderlichaam hard tegen de hare waardoor haar lipjes open gespleten werden
door zijn keiharde lid. Oh mijn god wat voelde die groot aan, al haar adem werd in die ene
stoot uit haar gedreven. Ze was nat genoeg zodat het geen pijn deed. Hoe geduldig hij was
geweest tijdens het likken, zo ongeduldig en hard stootte hij nu. Hij drukte haar armen
achterover wat haar fantasie dat ze verkracht werd alleen maar versterkte. Hard sloegen zijn
geschoren ballen tegen haar kletsnatte lipjes, doordat zij ook geheel haarloos was maakte het
dat tot een zeer apart gevoel.
Toen hij haar ruw omdraaide en op haar knietjes zette voelde ze een nieuw hoogtepunt
aankomen. Het was nog wel even weg maar ze had niet echt veel meer nodig. Hij plantte haar
neer op de rand van het bed en ging achter haar staan en penetreerde haar ruw. Wild pompte
hij zijn keiharde lid in haar, zich vasthoudend aan haar heupen zodat hij goed grip had. Zijn
lid raakte haar op plekjes die een lange tijd niet aangeraakt waren. Ze voelde hoe zijn lid
opzwol als teken dat hij zou komen toen hij haar heupen losliet en haar aan haar borsten
omhoog trok zodat zijn gespierde borstkas haar rug raakte. Ze zag hoe zijn grote handen haar
niet al te kleine borsten probeerde te omvatten, de greep was stevig zodat haar borsten nog
meer naar voren werden gestuwd dan normaal. Het gevoel van de pompende lul in haar kutje
en zelfs het uitzicht op haar eigen borsten maakte dat ze kwam. De verkramping van haar
maakte dat ook hij zich niet meer in kon houden en ze voelde hoe zijn hete zaad in haar spoot.
Nadat de laatste straal uit hem spoot liet hij zich uitgeput op het bed naast haar vallen. Zij was
ook uitgeput, maar ze kon het niet laten om zijn slapper wordende lid in haar mond te nemen
om te proberen de laatste restjes zaad uit hem te zuigen. Ze proefde zichzelf aan zijn lid, iets
waar ze normaal gesproken niet gek op was maar nu wond het haar op, ze wilde meer. Gerard
liet zich ondertussen ook niet onbetuigd. Zachtjes bewoog zijn tong tussen haar lipjes, en toen
zijn lid weer wat stijver werd trok hij haar bovenop hem zodat ze met haar nadruipend poesje
recht op zijn gezicht zat. Hij likte en zoog aan haar poesje alsof zijn leven er vanaf hing,
beseffend dat hij nu ook zijn eigen zaad aan het likken was voelde Nadia de spanning in haar
lichaam weer snel toenemen. Een spanning die haar toch al aanwezige druk op haar blaas
deed toenemen, ze had eigenlijk al gemoeten toen ze wakker werd maar had daar geen tijd

meer voor gehad. Niet dat dat erg was, ze had al eerder ervaren dat een volle blaas tijdens
seks een extra stimulans was. Ze wilde geen afscheid nemen ook al was het maar tijdelijk van
die zalige tong maar was bang dat haar aandrang te sterk was.
“He schat, ik moet even van je af want anders word het wel erg nat in bed” bracht ze het
grappig, zijn reactie dat hij dat geen probleem vond schokte haar en bracht een oude
herinnering terug. Een paar jaar terug toen ze eens een keer geil aan het chatten waren
geweest had hij ook eens zo’n opmerking gemaakt. Hij had toen aangegeven dat hij het
jammer vond dat hij er niet bij was toen ze zei dat ze even haar pc ging verlaten om haar blaas
te legen. Na haar praktische opmerking dat haar bed wel erg nat zou worden was zijn tegen
opmerking dat het een waterbed was en alleen het dekbed waarop ze lagen nat zou worden,
won haar nieuwsgierigheid en geiligheid het van haar afkeer. Meer tijd om na te denken kreeg
ze trouwens niet want hij drukte met een hand tegen haar buik, of ze het nu wilde of niet de
eerste straaltjes schoten zijn mond binnen. En Jezus wat vond ze het geil om te voelen hoe
zijn mond zich rond haar lipjes sloot en probeerde om alles uit alle macht naar binnen te
zuigen. Ze perste even en daar kwamen de volgende stralen, het was een zalige gevoel om
zijn mond daar te voelen. Te voelen hoe zijn tong speelde tussen haar lipjes terwijl zij plaste.
Ze wilde het zien, dus draaide zich om en ging gehurkt over zijn gezicht heen zitten. Het
duurde even voordat er weer wat kwam en ze keek ingespannen hoe hij vol verwachting met
geopende mond naar haar poesje keek. Na een paar korte stralen kon ze zich helemaal laten
gaan en werd het een echte waterval wat uit haar spoot, ze zag dat het iets teveel van het
goede was voor hem en hij niet alles in kon slikken en liet haar plassende poesje van zijn
gezicht langzaam naar beneden gaan. Ze plaste hem helemaal letterlijk zeiknat en het wond
haar waanzinnig op, en hem ook. De laatste druppels gunde ze hem en hij likte haar als een
dolle hond kreunend dat hij het zo geil vond. “Jezus schat, hoe kom je bij zoiets, wat is dit
verschrikkelijk geil” zei ze genietend van zijn tong. “Maar nu mag jij, nu wil ik zien en voelen
als jij het bij mij doet”.
Hij keek haar verbaasd aan, dat had hij niet verwacht, “weet je het zeker lekker geil ding”
vroeg hij toen hij zich even losmaakte van haar poesje en haar aankeek. “Ik weet het zeker,
kom op ik wil het zien voelen en proeven, het is je eigen schuld je hebt me zo geil gemaakt”.
Hij ging staan en zij ging voor hem zitten en hield zijn stijve lul beet zodat ze kon richten. Na
een minuut wachten spatte een keiharde straal tegen haar borsten, vlug sloot ze haar mond
rond zijn eikel en na een paar flinke slokken hield ze haar mond open zodat ze het eruit kon
laten lopen want zoveel kon ze niet verwerken. Het voelen van zo’n keiharde straal in haar
mond maakte haar bloedgeil. Zelfs de smaak vond ze niet vies. Maar daar ging het niet om,
het ging om het voelen van zijn hete straal. Oh god wat geil, wat verschrikkelijk geil was dit,
hoe zou het zijn als, en ze maakte haar gedachte niet eens af en richtte de straal via haar
borsten naar beneden. De straal kletterde tegen haar geopende lipjes en veroorzaakte bijna een
orgasme. Die kwam dan ook toen hij zijn lid, wat net stijf genoeg was bij haar naar binnen
schoof. Ze gilde het uit van genot. Hij bewoog al plassend in en uit haar wat haar orgasme
eeuwig voelend deed duren. Toen de stralen minder hard werden nam ze hem weer in haar
mond en zoog ze hem begerig leeg, ondertussen zichzelf vingerend met twee vingers tegelijk.
Toen ze zijn lul uit haar haalde voelde ze hoe golven vocht van wat hij in haar had geplast uit
haar kutje liep. Het liep uit haar kutje langs haar bilnaad op het bed die intussen doordrenkt
was van hun sappen maar dat kon haar niks schelen. Zijn lid werd onder haar bemoeienis met
haar mond weer volledig stijf en hij stortte zich op haar en ramde zijn keiharde lid in haar en
neukte haar wild. Hun kletsnatte lijven maakten een apart geluid als ze elkaar raakten, heerlijk
vond ze het. Ze voelde zich smerig en besmeurd door hun beider sappen maar ze voelde zich

geil, smerig geil en besmeurd en ze was nog lang niet klaar met hem. Ze voelde hoe zijn lid in
haar opzwol en hoe zijn hete zaad haar kutje vulde. Toen hij van haar afrolde trok ze het
kletsnatte dekbed weg en pakte snel een droge waarop ze konden gaan liggen en twee
handdoeken waarmee ze hem en zichzelf een beetje afdroogden en kroop toen in zijn armen.
Ze kon niet van zichzelf meer afblijven en doopte haar vingers in haar kutje om zijn zaad te
proeven. Hij hielp mee om haar vingers schoon te likken. Ze vond het zo geil dat een man niet
vies was van zijn eigen zaad.
Ze besloten even wat te drinken maar lieten elkaar geen seconde los, altijd was er wel een
hand die een ander streelde. Toen ze weer op bed naast elkaar lagen spreidde hij haar benen
en speelde met haar poesje. Nat van zijn zaad en alle ander sappen gleden er gemakkelijk drie
vingers in. Hij vermeed het om haar klitje wat nu een beetje overgevoelig was aan te raken
waar ze blij mee was. Maar die vingers daar maakten haar niet minder opgewonden, hem ook
niet want al snel ging hij boven op haar liggen zodat hij haar kon likken en zij hem kon pijpen.
Oh mijn God wat deed hij nu, hij trok haar benen wat omhoog en maakte lange halen met zijn
tong van haar klitje diep tot in haar bilnaad. Omdat haar klitje bij elke aanraking nog steeds te
gevoelig was concentreerde hij zich op het met zijn tong zo diep mogelijk tussen haar lipjes te
gaan en zo verder haar bilnaad door. Haar sterretje daar niet vergetend wat bij haar een
verrassende prikkeling gaf. Ze had ooit al eens eerder een keer anale seks gehad maar nog
nooit met hem. Verrast was ze niet dat hij haar daar met zijn tong neukte, Gerard vond alles
geil. Maar het gevoel wat zijn strelende tong gaf aan het gebied tussen haar kutje en haar
kontje was zeer apart. Ze voelde hoe kleine elektrische schokjes zich verplaatsten via haar
ruggengraat naar haar nek en na haar klitje die zich duidelijk voelbaar weer begon op te
richten. Nog nooit had ze zoiets ervaren, het was opwindend, het was geil, het was gewoon
verschrikkelijk lekker. De keren dat ze daar seks had gehad was het alleen nat gemaakt voor
het doel, haar daar neuken maar dit was een zo lekker gevoel.
Door het standje kon ze hem niet helemaal lekker pijpen dus likte ze zijn ballen en ging ze
ook verder met haar tong door zijn bilnaad. De reactie was er gelijk, zijn lid die tot dan half
stijf was geweest bereikte met schokken snel zijn volledige stijfheid. Net zo plagend als hij
het deed liet ze haar tong heel lichtjes zijn huid beroeren. Heel lichtjes maar en af en toe haar
tong stilhoudend. Elke keer als haar tong hem aanraakte voelde ze hoe heel zijn lichaam
reageerde. Zijn lichaam sidderde in afwachting van meer. Ze overwon haar schroom om ook
met haar tong met zijn sterretje te spelen en werd bloedgeil van zijn reactie daarop. Hij
kreunde dat ze hem gek maakte en hij maakte zijn vingers nat en penetreerde haar kutje met
vier vingers tegelijk. Oef wat voelde ze zich gevuld worden, maar ze was zo nat dat ze het
kon hebben. Van zijn andere hand maakte hij een vinger nat door die in haar kutje te dopen en
duwde die tegen haar kontje. Het was zo nat en glibberig daar dat hij ervan zelf in schoot, pas
toen hij er nog een vinger bij deed en haar zo begon te neuken werd het wat veel voor haar.
Haar kontje en kutje werden helemaal opgerekt, ze voelde zich totaal gevuld. In haar fantasie
neukten twee mannen haar, tja wie wou dat nu niet bedacht ze met een geile grijns op haar
gezicht. Die gedachte maakte haar zo ontzettend geil dat ze met haar tong alleen nog maar
zijn sterretje likte. Iets wat ze nog nooit van haar leven had gedaan, maar dat was wel met
meer dingen deze avond. Dit was gewoon de meest ultieme complete sekservaring die ze ooit
had beleefd. Op en in alle fronten werd haar lichaam verwend en van alle mogelijke dingen
die je met een menselijk lichaam kon doen werd gebruik gemaakt.

Hmmm, in gedachten voelde ze nog zijn tong tussen haar lipjes toen ze haar blaas leegde god
wat was dat geil. Nu zaten er alleen zijn vingers in en werd ze compleet gevuld, ook lekker
om over die geile vingers in haar kontje maar te zwijgen. Normaal gesproken als ze dit deed
was het om de ander te plezieren maar nu verlangde ze zelf dat haar kontje gevuld werd. Ze
wilde zijn lul daarbinnen voelen, maar ze wilde ook zijn vingers niet kwijt in haar kutje, die
combinatie was veel te lekker. Maar toen hij weer zijn vingers diep naar binnen ramde in
beide gaatjes verzuchtte ze toch hijgend: “oh godverdomme, neuk me van achter in mijn
kontje, vul me”. Het was er uit voor ze er erg in had, maar Gerard had er klaarblijkelijk wel
zin in want hij ging van haar af en vroeg of ze dan zijn vingers in haar kutje wilde of nog
ergens een vibrator had. “Oohoh je maakt me helemaal gek, ik pak hem gelijk” en ze zocht
naar de vibrator in haar nachtkastje. Gerard kon het niet weerstaan om haar terwijl ze zo
uitnodigend op haar knietjes voor hem zat te vullen met zijn lul in haar kutje. In een keer
ramde hij zijn ding erin en bleef ritmisch maar hard stoten wat het haar moeilijk maakte om
ook maar iets te doen.
Toen hij zijn lul er plagend uithaalde had ze even adempauze en trok gelijk het laatje open.
Toen voelde ze zijn dikke eikel tegen haar kontje, even was ze bang of ze hem wel kon
hebben daar, maar gelukkig was hij nu voorzichtig. Langzaam drukte hij zijn eikel voorbij
haar spier, toen ze weer normaal kon ademhalen haalde hij hem eruit en ramde hem weer in
haar kutje. God wat een lekkere lul was het, hij bleef haar langzaam neuken tot ze weer in de
juiste positie zat en de vibrator klaar was voor gebruik. Het was een niet al te grote vibrator
maar een met trilfunctie die zo haar klitje kon verwennen. Heel langzaam liet Gerard zijn lul
in haar kontje glijden tot hij er helemaal in zat en ze zijn ballen tegen haar kutje voelde, ze
kon hem net hebben, hij was niet alleen dik maar had ook genoeg lengte. Tergend langzaam
trok hij hem er weer uit en stopte hem in haar kutje en herhaalde het een aantal keer tot ze
hem toe hijgde : “neuk me, neuk me godverdomme met die lekkere lul van je, kom op ga je
gang”. Gehoorzaam als Gerard was deed hij wat ze hem vroeg, hij haalde zijn lul uit haar
kutje en stopte hem nu wat minder voorzichtig en beheerst in haar kontje en begon haar met
lange halen te neuken. Hij hield alleen even in toen ze die vibrator in haar kutje inbracht wat
voor hem ook een bijzonder geil gevoel was. Hij neukte haar op verschillende manieren, de
ene keer neukte hij met snelle korte stoten en dan weer met lange halen waarbij hij zijn eikel
helemaal uit haar haalde. En als hij dan weer zijn eikel naar binnen liet glijden was dat elke
keer alsof hij voor het eerst daar binnenkwam. De penetratie op zich was elke keer op zich
een klein orgasme voor haar. Zijn tempo ging omhoog en dat in combinatie met de stimulans
van de ronddraaiende vibrator in haar kutje en het trilding op haar klitje maakte dat ze een
orgasme voelde opkomen en dat al schreeuwend aan Gerard liet horen. “Oh mijn God ik ga
komen, Jezus wat geil”. En ze kwam en hoe, het was alsof elke vezel in haar onderlichaam
zich samentrok en weer ontspande. Een gloeiend vuur van genot wat ontstond in haar kontje
trok via haar klitje heel haar lichaam door. Gerard dempte zijn tempo tot een laag ritme maar
bleef gestaag doorstoten. Toen ze na een paar minuten weer een beetje bijgekomen was trok
hij voorzichtig zijn lid terug en liet die in haar nog met de vibrator gevulde kutje glijden. Ze
was zo ontspannen dat dat gemakkelijk ging. Zo neukte hij haar voorzichtig en vroeg haar hoe
en waar ze wilde dat hij klaarkwam.
Ik wil je leegzuigen was haar antwoord, ik wil je geile zaad proeven en drinken. “Ok als ik
bovenop je mag liggen zodat ik ook jou kan verwennen” antwoordde Gerard. Toen hij boven
haar hing liet hij langzaam zijn lid in haar mond zakken en begon haar enthousiast te likken.
God wat lekker, eindelijk iemand die er eens een keer niet genoeg van krijgt om mij te likken.
Zijn tong ging zo diep mogelijk tussen haar lippen alle sappen oplikkend en opzuigend. Al

snel kwamen zijn vingers er bij, hij doopte al zijn vingers er een voor een diep in en trok toen
haar benen omhoog en spreidde ze maximaal. Hij spitste zijn hand en duwde die al draaiend
om zoveel mogelijk smeer van haar er op te krijgen, tussen haar lipjes. Ze dacht dat ze gek
werd toen zijn hand er half in zat. Hij bleef steken op het breedste punt en hij haalde hem
voorzichtig heen en weer al likkend met zijn tong langs haar klitje, lippen en diep in haar
bilnaad haar geforceerde sterretje. Ze kon het niet opbrengen om hem te pijpen en likte vanaf
zijn ballen tot aan zijn kontje en trok hem langzaam af. Hij reageerde erg fel als haar tong in
de buurt kwam van zijn sterretje, zijn lul schokte en zijn bewegingen met zijn hand werden
feller. Tijdens een van de keren dat zij haar hoofd optilde had haar lichaam de maximale
spreiding van haar bekken bereikt en schoot zijn hand soepel naar binnen en neukte hij haar
langzaam met zijn hand. Jezus Christus nog aan toe dacht ze in een helder ogenblik, hij neukt
me gewoon met zijn hand, is hij gek geworden. Maar het geile gevoel van helemaal gevuld
zijn overheerste. Snel flitste zijn tong heen en weer over haar klitje ondertussen zorgend dat
zijn hand en haar lipjes gesmeerd genoeg bleven. Zij trok hem af terwijl haar tong zich
concentreerde op het gebied tussen en ballen en zijn bilnaad. Toen ze een orgasme voelde
opkomen nam ze zijn lul in haar mond en stopte ze in een keer twee vingers in zijn kontje en
begon hem daar te neuken. Hij reageerde gelijk door zijn hand steeds wilder in haar kutje te
bewegen, van enige voorzichtigheid was geen sprake meer. Hij nam haar klitje tussen twee
tanden en liet zijn tong er als een waanzinnige overheen gaan. Toen haar lichaam op haar
hoogtepunt verkrampte haalde hij zijn hand eruit en bleef alleen maar likken. Zijn eikel zwol
op en ze bereikten gelijktijdig hun hoogtepunt. Zijn sperma spoot diep haar zuigende mond in,
en ze slikte alles gulzig in.

