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tepel zien, ik stop 
mijn borst gelijk 
weer terug en zeg: 
,. Zo, dat was genoe9 
genot voor 20 t n dom 
geil slaafje", en ik 
ga achter hem staan. 

Meesteres: "Zo. En nu 
bukken. Flink je kont 
omhoog, zodat je je 
straf kan ondergaan. h 

Aange21en er geen 
anaalvibr.ator 
aanwezig is denk ikt 

tja, wat zal ik in 
zijn reet stappen, en 
kijk andertussen om 
me heen . Hi jn oog 
valt op het hondebot 
van Rakker en ik 
denk: ach, waarom 
niet. Ik spuit wat 
g11 jmiddel om zi jn 
anus en druk zacbtjes 
het handebot in zijn 
vette kant. Hi j 
kreunt van pi jn maar 
ook van genot, want 
ik zie zijn pik onder 
mijn ogen groot 
worden. 

Meesteres: "Dat vind jij een bectje te lekker, he?" 

Ik tik hem zachtjes tegen zijn luI zodat hij weer wat slapper 
gaat hangen.Xk, denk: zo vIug kan ik hem niet laten spuiten, 
het half uur is nag niet voorbi j . Had 1k maar cen grotere 
ruimte en een kruis waaraan 1k hem kon optakelen. Of een 
qatenbok, dan kan ik overal beter bij. Maar ja, als er met SM 
aeadverteerd wordt zal 1k er toch wat van moeten maken. Poen 
is poen, ja tach, niet dan? 
zachtjes beweeg ik het bot in zijn kont en trek ondertussen 
even aan het lCettinkje dat tussen zijn tepels hangt. 

Slaaf: "Genade, meesteres! Het doet zo'n pijn, mag dat ding nu 
uit mijn kant alstublieft?" 

1k baal het hondebot er uit en gooi het in het bakje onder de 
tafel. Dan haal ik de tepclklemmen er af, bevrijd hem van zijn 
bondage en laat hem voor me knielen zodat ik hem een halsband 
om Jean doen . Ik pall: cen hondeketting en trek hem achter me 
aan. Ik open de deur en hij kruipt als een bond achter me aan. 
1k neem hem mee naar de huiskamer zodat hij voer de meiden 
Iekker vernederend zijn epdracbt kan uitvoeren. Met een rood 
hoofd van schaamte glijden zijn ogen langs de sexy geklede 
gastvrollwen en zijn pik strijgert. lk beveel een slavin een 


