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En sommerhusferie med latter del 4 

Vi sad nu og nød en kop kaffe sammen. De to tøser var dejlige 

at være sammen med, venlige og i højt humør. Jeg kæmpede stadig 

lidt med at få pusten igen efter den grinetur, jeg havde haft på 

deres seng. På et eller andet tidspunkt skulle de to piger skiftes 

til at være bundet til sengen og blive kildet. Jeg glædede mig til 

at være med til det, jeg havde aldrig prøvet at kilde en, der var 

bundet. Når jeg har kildet nogen, har jeg altid holdt dem nede, 

sådan som jeg holdt Christina nede på stranden. 

Nu skete det også, for Christina stak en finger i siden på 

sin kusine. Det var deres faste signal om at starte en kildekamp 

eller en kildetur for en af dem. Tayla gav et hop og kom til at 

spilde den kaffe, hun havde i koppen ud over sine bare lår. 

Heldigvis var den blevet lunken. Hun sprang op og tog livtag på 

sin kusine, der gjorde modstand på skrømt. Hun fik lige en arm fri 

og gav mig et hestebid. Det var signalet til, at jeg var med i 

legen. Jeg var straks oppe og tog fat i den på anden side. Nu 

holdt mig og Tayla hver en arm og tvang hende af sted mod 

soveværelset. Når hun prøvede at stemme imod med fødderne, gav en 

af os et lille spark med knæet, så hun røg videre frem. Fremme ved 

soveværelsets dør pressede hun fødderne mod dørkarmen. Tayla 

sparkede hendes ben, så det lykkedes at få dem gennem døren og til 

sidst hele resten af lille Christina. Nu kunne hun ikke gøre ret 

meget mere. Selv om hun sparkede med benene, så fik vi hende ned 

og ligge på sengen og holdt hver sin arm. Tayla kastede lige et 

tov til mig, så jeg bandt Christinas venstre arm til en tremme, 

mens Tayla bandt hendes højre. Nu var det bare lige at binde 

hendes ben, Tayla var tydeligvis vant til det, hun fik dem bundet 

sammen ved anklerne og bundet dem til fodenden af sengen. Nu var 

den lille blondine helt hjælpeløs og prisgivet vort 

forgodtbefindende. Tayla startede med at prikke hende i siderne og 
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jeg efterfulgte med at give den blonde kusine et hestebid på hvert 

knæ. 

”HVIIIIINNN!!!” 

”Pay back time!” råbte jeg triumferende og lod mine fingre 
løbe på indersiden af hendes lår. 

”AAAAAAAHAHAHAHHAAIIIIIIIIIIHHHHH!!!” 

”Så lille Christina er kilden,” drillede Tayla, mens hendes 
fingre spillede klaver på hendes ribben. Christina kæmpede vildt 

og fik sengen til at knirke om kap med hendes latter. 

”Jeg troede, I var mine venner,” lo hun og vred sig, så meget 
hun var i stand til det. 

”Det er vi, min lille ven,” sagde Tayla, hun havde et 
sadistisk glimt i øjet i det hun gravede ind i sin kusines 

armhuler. Jeg plantede mine hænder lige over hendes hofteben og 

lod mine tommelfingre dreje rundt i det bløde punkt mellem dem. 

Hun skreg helt vildt og kastede hovedet frem og tilbage så håret 

flagrede. 

”STTOOOOOPPPHAHAHAHHA!!!” 

Der var ingen tvivl om, at hun var ekstremt kilden. Jeg 

løftede nu hendes T-shirt op, så maven var helt var og lod 

fingrene løbe som edderkopper hen over den bare mave. Det gjorde 

hende helt vild, hvis hun ikke var bundet, havde hun helt sikkert 

sparket mig. 

”Okker gokker, gummi klokker...” begyndte Tayla og prikkede 
rytmisk til sin kusine til denne remse. Jeg fulgte trop og nev 

hende rytmisk i siderne. Christinas legeme hoppede op og ned og 

hun gik helt op i diskanten af grin. 

”Abel spendabel…” begyndte jeg, da den første remse var 
færdig, og vi fortsatte vores rytmiske leg på Christina, men 

latteren begyndte nu mere at lyde som gråd. 
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”Så stopper vi!” sagde jeg, Tayla gav mig ret og stoppede. Nu 
løste vi hendes bånd og gav hende hver et knus. Mit hjerte bankede 

heftigt, det var lang tid siden jeg havde været så tæt på en pige. 

Jeg var klar over, at det nu var Taylas tur, men Christina 

skulle lige komme til kræfter igen. Hun sad og trak vejret dybt. 

”I er nogle sadister,” sagde hun med et grin. Da hendes 
åndedræt var blevet rolig igen, lagde hun armene om sin kusine og 

fik hende ned og ligge på sengen. Taylas modstand var på skrømt. 

Vi tog fat i hver vores arm og bandt dem til toppen af sengen og 

Christina bandt fødderne til fodenden. 

”Christina, jeg troede du var min ven,” sagde Tayla med en 
latter. 

”Hun er mest kilden på maven,” sagde Christina. Jeg lavede nu 
edderkoppebevægelser over Taylas mave, mens Christina kildede 

hende under fødderne og indimellem nappede hendes knæ. 

”AAAAAAAIIIHHHHAHAHA JEG DØR!!!!!” 

Tayla hoppede op med sin mave og hendes T-shirt gled op og 

afslørede hendes navleparti. Jeg plantede min finger midt i hendes 

navle og drejede rundt. 

”NÅDENÅDE!!HIHIHIHI!!” 

Det var helt vildt som hun kunne sno sig selv om hun var 

bundet. Jeg begyndte nu at nappe hende lige under ribbenene, og 

hendes kusine tog nu fat omkring hendes hofter. 

”IERONDE!!HEEHEHEEHE!!” 

Vi nappede videre rytmisk til nogle børneremser vi kunne 

huske. Nu kom der et lille hulk fra Tayla. 

”Så stopper vi,” sagde jeg, og Christina stoppede. Vi slap 
hende fri, og da jeg så nærmere på ansigtet frygtede jeg, at vi 

var gået for langt. 
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”Blev det for meget?” sagde jeg og lagde armen om hende. 

”Det er ok, vi er bare ikke vant til, at der er to om det.” 

Christina nikkede. ”Det er virkelige intenst.” 

De gav mig begge et kindkys fra hver side. ”Men det er sjovt 
at have en med,” sagde Tayla. 

Jeg lagde en arm om hver af dem og holdt dem tæt ind til mig. 

De var dejlige at holde om, jeg hæftede mig især ved hvor blød 

Tayla var. 

FORTSÆTTES… 


