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Als verdoofd stond Leander in de lift. De lift van het Castor en Pollux complex, 

het duurste appartementengebouw van de stad. Zelfs de binnenkant van de 

lift maakte indruk op hem, maar erg veel oog had hij er niet voor.  

Leander moest zich volledig concentreren op zijn eigen maag, die zich om 

leek te draaien bij elke opwaartse beweging die de lift maakte. En natuurlijk 

was zijn afspraak in het penthouse, op de bovenste verdieping van het 

complex...  

Met een subtiel piepje sprongen de liftdeuren open. Een enorme gang 

spreidde zich voor Leander uit. Veel lichtinval, marmer... en pal voor hem een 

deur. Leander slikte en stapte haastig de lift uit, ineens bang dat de deuren 

zich weer zouden sluiten en zijn droomafspraak nooit plaats zou vinden.  

Voor de deur nam hij de tijd om zichzelf te herpakken en nam alles nog een 

keer door. Hij had zich gedoucht, geschoren, zijn haar netjes gedaan, hij 

droeg een casual spijkerbroek, hippe sneakers en een naar hij hoopte net 

overhemd. Op het laatste moment had hij nog snel een luchtje opgedaan. 

Voor een normaal meisje zou hij er helemaal klaar voor zijn, maar Elvira was 

allesbehalve een normaal meisje...  

Daar ging hij in ieder geval wel van uit. De afgelopen weken had ze hem 

namelijk helemaal gek gemaakt met haar speelse, dominante chats. Iedere 

keer dat ze online kwam, had zijn hart een klein sprongetje gemaakt. En nu, 

na een paar weken chatten, had ze hem opeens bij haar thuis uitgenodigd. 

Vanuit het niets.  

Leander was er nog altijd ondersteboven van en weigerde gehoor te geven 

aan het vervelende stemmetje in zijn achterhoofd. Het stemmetje dat hem zei 

op te passen. Dat er gevaar op de loer lag...  

Leander schudde zijn hoofd om de wantrouwende gedachten van zich af te 

schudden. Als hij wilde zien wie Elvira was, was NU het moment. Hij stak zijn 

hand uit en drukte op de bel. 

˜ 

Elvira sloot de kamerdeur goed achter zich en liep op Haar hoge hakken naar 

de badkamer. Haar gelaarsde hakken waren precies tien centimeter hoog en 

waren niet weggelegd voor normale meisjes. Nee, je moest er echt op leren 

lopen en dat was een van Elvira's talenten. Het maakte niet uit hoe hoog ze 

waren: op elke hak kon Elvira zich als een ware ballerina bewegen.  
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Ze bleef stilstaan voor de immens grote spiegel. De spiegel reikte van de 

vloer tot aan het plafond en was versierd met een mooie, zwarte lijst die 

perfect paste bij de rest van de badkamer. Het was er luxueus en modern en 

daar hield Ze van. Bijna net zoveel als van Haar outfit.  

Voor Haar afspraakje had Ze hoge kousen aangetrokken die tot Haar dijbenen 

kwamen. Elvira wist namelijk dat Leander een enorme fetish had voor lange 

kousen, met name panty's. Ja, Elvira wist zoveel van hem. En hij eigenlijk 

maar weinig van Haar. Toch had 

Ze besloten om hem bij Haar thuis 

uit te nodigen. Kijken welk vlees 

Ze echt in de kuip had...  

Ze droeg een sexy, nauwsluitend 

rood jurkje versierd met speelse 

ritsjes dat tot net onder de kanten 

randjes van Haar lange kousen 

reikte.  

Elvira had Haar nagels in dezelfde 

kleur rood gelakt en controleerde 

nog even snel in de spiegel of 

Haar haren wel goed in model 

zaten.  

De deurbel ging. Elvira glimlachte 

zelfvoldaan en liep kalm door het 

penthouse richting de voordeur. 

Zou ze Haar telefoon uitzetten? 

Hm, nee. Ze besloot dat Ze best 

gestoord mocht worden. Ze vond 

het leuk om bepaalde dingen aan het lot over te laten…  

Ze opende de deur en kwam oog in oog te staan met Leander. Hij was een 

stuk groter dan Zij, ondanks Haar hoge hakken. De combinatie van het 

overhemdje en de sneakers vond Ze aandoenlijk. En dan dat luchtje... 

Schattig.  

'Leander?' vroeg Elvira speels en bekeek de jongen die voor Haar stond 

uitgebreid. 

De jongen gaapte Haar aan, duidelijk overvallen door Haar indrukwekkende 

verschijning. De zijsplit van het strakke jurkje liet nog net de bovenkantjes 

van Haar kousen zien en Leander kreeg acuut de behoefte om de kousen in 

hun volle glorie te bezichtigen.  
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Hij slikte moeizaam en probeerde zich van Haar benen af te wenden, met het 

rampzalige gevolg dat zijn blik met Haar aantrekkelijk uitgestalde decolleté in 

aanraking kwam. Toen hij zich ook daarvan wist los te rukken, keek hij recht 

in het uitdagende gezicht van Elvira.  

Snel wendde hij zijn blik af. 'Ik ehm... ja...' wist hij met moeite uit te 

brengen. 'Leander!' Natuurlijk kwam het er veel te hard uit en om zijn fout te 

herstellen, stak hij zijn klamme hand uit. Opnieuw zijn fout beseffend - wie 

zei dat Zij hem aan wilde raken? - kleurde zijn gezicht knalrood. 'En eh... U 

bent Elvira?' stamelde hij, al kon Ze amper ouder dan hij zijn.  

'Ik ben Elvira...' zei Elvira speels en keek hem plagend aan. Hij was duidelijk 

zenuwachtig en was zich maar al te goed bewust van zijn onhandige - maar 

schattige - houding. Ze besloot zijn hand niet aan te nemen, maar hem wel 

uit te nodigen om naar binnen te komen.  

'Kom je nog...?' vroeg Ze afwachtend. Ze glimlachte terwijl Ze hem 

voorzichtig binnen zag komen. Alsof hij een wereld betrad die hij nog niet 

kende, waar het gevaar op de loer lag. Hij was echt aandoenlijk...  

'Loop maar alvast naar voren. Zie je...-' Elvira staakte Haar zin toen zijn blik 

weer op haar borsten rustte. Ze trok een wenkbrauw op en keek hem vragend 

aan. '...kun je het zien?'  

Ze bracht haar hand naar de rits die door het midden van Haar jurkje liep en 

ritste deze een stukje naar beneden, zodat er een vleugje van Haar zwarte BH 

zichtbaar werd. Elvira giechelde inwendig en wachtte zijn reactie af. 

Leander verschoot opnieuw van kleur toen hij besefte waar zijn blik al die tijd 

op was blijven hangen. 'S...- eh... sorry,' mompelde hij verontschuldigend, 

zoekend naar een manier om het goed te maken. Hoe moest hij Haar eigenlijk 

aanspreken? schoot het door hem heen. Op de een of andere manier voelde 

hij aan dat gewoon Elvira niet zou volstaan.  

Snel boog hij zijn hoofd af naar de mahoniehouten parketvloer, maar het 

kwaad al was geschied. Hij had in alle vluchtigheid het prikkelende randje van 

Haar kanten BH gezien en kon nu aan niets anders meer denken. Het enige 

positieve hieraan was dat Haar pantykousen tijdelijk uit zijn gedachten waren 

verdwenen...  

Terwijl hij nog altijd met zijn hoofd naar de grond gebogen stond, volledig 

afhankelijk van Haar volgende move, besefte hij instinctief dat hij hopeloos 

verloren was. Elvira was hem in alle opzichten de baas en was hier, net als 

hij, volledig van op de hoogte. Hij kon alleen maar hopen dat Ze hem genadig 

zou zijn deze avond... 
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'Meesteres...' sprak Elvira. Hij was zo doorzichtig, Ze kon zijn gedachten lezen 

alsof hij een open boek was. 'Je mag me Meesteres noemen...' Dit had Ze al 

vaker meegemaakt. Subjes die voor de eerste keer met Haar in aanraking 

kwamen. Nou ja, aanraking... Ze giechelde om deze woordspeling en liep hem 

voor naar de woonkamer.  

'...oh, doe je ook eventjes de deur dicht?' vroeg Elvira terwijl Ze achterom 

keek. Hij stond nog altijd met gebogen hoofd, hoe schattig... Hij deed Haar 

aan een eenzaam hondje denken dat door niemand meegenomen wilde 

worden uit het asiel. Een hondje dat geen thuis kon vinden omdat het te 

verlegen was om een baasje zelfs maar aan te kijken. Leander was Haar 

hondje.  

'...en als je de deur netjes dicht gemaakt hebt,' vervolgde Elvira, 'mag je op 

je knietjes achter me aan komen kruipen. Ik wacht in de woonkamer op je. 

Misschien dat ik dan wel een klusje voor je heb, zodat je jezelf kunt 

bewijzen...' Elvira glimlachte zelfvoldaan. Ze vond het heerlijk om nieuwe 

subjes in te wijden. Slaafjes die haar konden dienen. Slaafjes om mee te 

spelen. Ja, dit was precies wat Ze wilde... 

 

2 

Leander bleef nog even in dezelfde positie staan, te zeer overweldigd om 

direct in actie te komen. 'Meesteres...' fluisterde hij zo zachtjes mogelijk voor 

zich uit, het woord proevend in de mond. Voorzichtig keek hij op, maar Elvira 

was allang de kamer ingelopen.  

Gehaast schoot Leander naar de voordeur, die hij met een subtiel klikje 

afsloot. Door het volbrengen van deze simpele opdracht voelde hij zich ineens 

een heel stuk beter. Trots, zou je het haast kunnen noemen, bedacht hij zich 

verward. Maar toen herinnerde hij zich Elvira's andere woorden...  
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Een verhit gevoel trok vanuit zijn onderbuik naar boven. Moest hij echt...? 

Leander zag dat zijn handen lichtjes trilden en hij vermaande zich om kalm te 

blijven. Hoe vaak had hij thuis al niet op zijn knieën voor de computer 

gezeten, als gevolg van kleine misstapjes? Het vergeten van een hoofdletter 

in de aanspreekvorm, het stellen van "onbehoorlijke" vragen...  

Het enige verschil was dat het nu echt gebeurde. Elvira bevond zich in 

dezelfde ruimte als hij en hij had totaal geen invloed meer op de situatie. 

Waar hij al zolang over gefantaseerd had, werd nu werkelijkheid...  

Onwennig zakte Leander op de grond en leunde met zijn knieën op de harde 

parketvloer. En voort maar...  

Met een knalrood hoofd kwam hij de woonkamer binnengekropen. Inmiddels 

stond hier de televisie aan en hij hoorde vaag de geluiden van het een of 

andere praatprogramma. Iemand maakte schijnbaar een grappige opmerking 

en ineens barstte het publiek in lachen uit.  

Leander stopte even en voelde zijn hoofd tollen. Hij werd uitgelachen. Ze 

lachten om hem. Allemaal. Nee. Nee, het was de televisie. Elvira. Hij moest 

naar Elvira.  

Hij kroop verder naar de bank, waar hij, als hij voorzichtig een stukje omhoog 

keek, Elvira's hoge hakken kon zien. Ze had Haar ene been nonchalant over 

het andere geslagen en toen hij vlak voor de benen tot stilstand kwam, kon 

hij zelfs de kleine, vierkantje hokjes van Haar partykousjes onderscheiden. 

Zwijgend en vol verwachting hield hij stil. 

Elvira keek op Leander neer, maar besteedde er verder geen aandacht aan. 

Ze wendde haar blik weer tot de televisie en keek onverstoord verder. Het 

was alsof Leander er helemaal niet was. Alsof Ze helemaal alleen in deze 

grote, luxueuze woonkamer was met de televisie aan. Het enige verschil was 

dat Leander er eigenlijk wel was. Hij zat braaf op zijn knietjes voor de bank.  

'Hm, er is niet heel veel op...' deelde Elvira mee. Ze zapte nog eens rustig 

langs de verschillende kanalen, maar kon geen keuze maken. Nee, het zou 

geen televisie worden. Misschien dat Leander zich toch nog enigszins 

gewaardeerd zou gaan voelen.  

Elvira zette de televisie uit, legde de afstandsbediening weg en zuchtte diep. 

Het was een gemaakte zucht. Een zucht die Leander moest doen denken dat 

hij echt niet gewaardeerd werd. Dat hij saai was. Niets was minder waar. 

Leander was een speeltje. Een hondje. Haar slaafje...  

'Zo, hondje. Heb je braaf de deur dicht gemaakt?' vroeg Elvira met een speels 

lachje. Ze wisselde het ene been voor het andere en zag hem enigszins 

geobsedeerd naar Haar laarzen en kousen kijken. 'Wat is er? Vind je ze 



Elvira en de pantyfetisjist
 

 

Copyright © 2012 www.onderdanigeman.nl | Alle rechten voorbehouden | info@onderdanigeman.nl 

 

 

 

8 

 

mooi...?' Elvira glimlachte goedkeurend toen Ze hem zag knikken. Blijkbaar 

was hij nog te verlegen om echt iets uit te brengen.  

'Het zwijgzame type, hm? Waarom gebruik je je tong niet om mijn laarzen 

schoon te likken? Ze kunnen wel een goede...' Ze laste een korte pauze in en 

ging op een ondeugend toontje verder. '...een goede beurt krijgen. Wat denk 

jij, hm?' Ze bewoog de punt van Haar laars richting zijn gezicht en keek hem 

afwachtend aan. 

 

Een golf van opwinding schoot door Leander heen en hij maakte bijna de 

vergissing om omhoog te kijken, richting Elvira's gezicht. Snel corrigeerde hij 

zichzelf en staarde gefascineerd naar Haar laarzen. Hij kon zich ineens niets 

erotischer voorstellen dan Haar voorstel. Haar laarzen. Oh, god. Ze zagen er 

prachtig uit. Hoe kon hij weerstaan?  

Leander kroop voorzichtig iets dichterbij, bang om een verkeerde beweging te 

maken en weggestuurd te worden, en rekte zijn nek uit om bij de punt van de 

laars te komen.  

Nog een beetje aarzelend stak hij zijn tong uit, benieuwd naar hoe het leer 

zou proeven. Heel voorzichtig raakte hij met het puntje van zijn tong de neus 

van Haar uitgestoken laars aan. Een kleine schok ging door hem heen, zette 

hem in vuur en vlam.  

Terwijl zijn adem steeds onregelmatiger ging, kroop hij nog iets dichterbij. 

Een grotere haal dit keer. Zijn tong raakte het leer nu echt aan en een nieuwe 

golf van opwinding overspoelde hem. Meer wilde hij...  
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Leander likte nu stelliger aan Haar laars, bewerkte hem alsof het een ijsje 

was. Een bord vol heerlijke restjes chocoladevla. Slagroom op een 

maagdelijke huid. Een stukje Elvira. Een stukje intimiteit...  

Zonder dat hij het doorhad, had Leander de complete laars in zijn handen 

genomen en likte er gulzig aan. Tussen zijn benen was zijn opwinding 

uitgegroeid tot iets tastbaars en zonder nog op zijn omgeving of eigen gene te 

letten, nam hij de goddelijke laars van zijn Meesteres uitvoerig onderhanden. 

Eleonora genoot van het zicht dat Ze had op haar slaafje. Leander likte Haar 

laars zo goed als hij kon schoon en dat beviel Haar. Het beviel Haar dat hij 

duidelijk wist hoe hij zijn klusjes moest klaren. En wat een overgave... Ja, dit 

slaafje was bijzonder gewillig.  

'Goedzo, slaafje...' complimenteerde Ze hem. 'Braaf...' Eleonora sprak alsof 

Ze het tegen Haar hond had. Terwijl Leander op zijn knieën bleef zitten, 

kwam Eleonora overeind. Ze ging voor hem staan en keek nu volledig op hem 

neer. Zijn hoofd had hij nog gebogen naar Haar laarzen. Zeer braaf...  

'Oeh. Wat zie Ik nu...?' Het was geen vraag waar Eleonora direct antwoord op 

wilde. Het was echter wel een vraag die uitnodigde voor een beetje 

speurwerk. 'Is hier iemand... opgewonden?' Eleonora lachte en keek hem 

speels aan. 'Kijk me aan als Ik tegen je spreek, slaafje...'  

Toen Leander Haar aankeek, glimlachte Ze vol genoegen. Zijn hoofd was 

rood. 'Iemand draagt hier geen strak ondergoed, en Ik ben het niet...' 

Eleonora streelde met Haar leren laars vanaf zijn knie naar boven. De punt 

van Haar laars tastte zijn bovenbeen af, totdat Ze bij zijn kruis was 

aangekomen. Tergend langzaam streelde Ze er voorzichtig overheen en keek 

hem speels aan. 'Waarom doe je je broek niet eens uit, slaafje…?' 

3 

Leander tilde als verdoofd zijn hoofd op en keek recht in het uitdagende 

gezicht van Elvira. Zijn Meesteres... Ze keek streng op en neer, al meende hij 

ondanks het duizelige gevoel in zijn hoofd een ondeugende schittering in Haar 

ogen te zien. Oh, Haar ogen... Leander verdronk er bijna in, tot een scherpe 

pijnscheut bij zijn kruis hem weer terug in de realiteit bracht.  

Hij wendde vlug zijn blik af en keek neer op de hoge hak bij zijn kruis. De 

leren laars verwijderde zich en een hooggespannen stilte bleef achter.  

Met een kop als een boei, zijn blik nog altijd op de grond, tilde Leander zijn 

billen iets op en begon onhandig aan de riem van zijn spijkerbroek te sjorren. 

Onder aansporing van Elvira's ongeduldige geklik met Haar tong wist Leander 

zijn broek los te maken en trok hem vluchtig met een scherpe ruk omlaag.  
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Door zijn geknielde houding ging die niet verder uit dan tot zijn knieën, maar 

de tent in zijn witte boxershort was nu volledig onthuld. Beschaamd hield hij 

zijn blik op de vloer gericht en wachtte Haar oordeel af. 

'Leander toch...' Elvira giechelde en nam weer ontspannen plaats op de bank. 

Ze sloeg haar benen weer over elkaar heen, waarbij de laars die in de lucht 

zweefde zich op gelijke hoogte bevond als Leanders geïmproviseerde tent.  

'Ben je een beetje opgewonden, hm?' Elvira streelde nu weer met de punt van 

Haar laars over Leanders erectie. Het ding wiebelde mee bij Haar aanrakingen 

en dat vond Ze vrij aandoenlijk. Ja. Elvira genoot hiervan en zo te zien 

Leander ook. Zijn hoofd was rood, maar zijn ogen konden het genot niet 

verbergen dat hij op dit moment onderging.  

'Wees eens braaf, Leander. En doe Mijn laars uit...' 

Leander knipperde verwilderd met zijn ogen toen hij Elvira's volgende 

opdracht hoorde. 'Ja, Meesteres!' zei hij iets te gretig en kroop snel in elkaar 

om zijn eigen brutaliteit te compenseren.  

Toen Ze hem opnieuw aanspoorde, boog hij zich nederig over Haar laars heen 

en legde zijn handen haast teder om de hak heen. Hij keek nog even 

onderdanig omhoog, maar een uiterst strenge blik van zijn Meesteres leerde 

hem dat dit niet de bedoeling was.  

Uiterst langzaam begon hij aan de laars te wrikken, zijn geest volledig in de 

ban van de gedachte hoe Elvira's ongelaarsde voet bij zijn kruis aan zou 

voelen. Haar zachte voet, gehuld in de sexy pantykousjes, tegen zijn 

steigerende geslacht aan...  

Leander werd helemaal duizelig bij het idee van Meesteres Elvira’s voet bij 

zijn kruis alleen al en had de grootste moeite om Haar laars uit te krijgen. 

Enerzijds kon het hem niet snel genoeg gebeuren, maar anderzijds wilde hij 

het moment, de anticipatie, zolang mogelijk rekken...  

Gefascineerd keek Leander toe hoe hij eindelijk een goede grip had op de 

lange, leren laars en schoof hem uiterst voorzichtig van Haar begeerlijke kuit 

af, zo helemaal langs Haar slanke enkel en vervolgens...  

Ineens had Leander de laars in zijn handen en keek hij tegen Elvira's in panty 

gehulde voet aan. Het zachte vlees en de fijn afgetekende details van Haar 

voet tekenden zich in de donkere, doorschijnende panty af. 'Ohmm...' 

kreunde hij per ongeluk. 

Maar Elvira zag het door de vingers. Eigenlijk vond Ze het wel leuk. Sinds zijn 

binnenkomst had Leander nog niet echt heel veel gezegd en nu hij kreunde, 

kon Ze zijn stem weer horen. Natuurlijk kon Ze hem commanderen om te 
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praten, maar het was een leukere uitdaging om hem te laten kreunen. Nou ja, 

uitdaging...?  

Haar in panty gehulde voet gleed plagend over zijn naakte bovenbeen. Ze 

volgde Haar eigen tenen die hun weg vonden richting Leanders boxershort. 

Terwijl Ze langzaam verder naar boven ging, nam Elvira zijn 

gelaatsuitdrukkingen goed in Haar op. Ja, Leander genoot. En hoe. Ze zag dat 

hij zijn ogen onbewust sloot toen Ze met Haar tenen zijn balzak had bereikt. 

Ze raakte het gevoelige stukje edelheid uiterst zorgvuldig aan. Het ontlokte 

een nieuwe kreun. Een kreun waar Ze naar had verlangd.  

'Wat voel Ik hier...?' vroeg Elvira speels. Ze zag zijn penis hevig heen en weer 

schokken in zijn boxershort en bracht Haar voet even omhoog. 'Hij is...' Haar 

voet gleed over zijn volledige gestalte en keek hem met een lachje aan. 

'...groot...'  

Elvira haalde Haar voet weer weg en bracht deze omhoog naar zijn gezicht, 

klaar om zijn volgende klusje uit te delen.  

'Likken, slaaf! Nu!'  

 

Prompt pakte Leander Haar voet vast en begon er gulzig aan te likken. De 

nylon pantykous die strak om Haar voet spande, gaf een heel nieuwe 

dimensie aan zijn opdracht. Een opdracht die hij maar wat graag uitvoerde.  
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De gedachten aan Leander, de verlegen, stille en doodnormale jongen zoals 

anderen hem kenden, waren helemaal vergeten. Wie hij was, deed er niet 

meer toe. Hij bestond alleen nog maar om zich aan al Elvira's grillen te 

onderwerpen.  

Zonder dat hij het in de gaten had, begon hij de bal van haar voet te 

masseren en stak hij Elvira's grote teen begerig in zijn mond. Terwijl hij het in 

nylon gehulde snoepje afzoog, gleed Elvira's andere been weer richting zijn 

kruis.  

In trance opende Leander even zijn ogen en zag daar zijn Meesteres op de 

bank zitten. Haar ene voet in zijn mond, de andere bij zijn boxershort. Het 

resultaat was een minuscuul klein spleetje dat was ontstaan. Een 

pietepeuterig klein kijkgaatje onder Haar rode lakjurkje. Een kijkje tussen 

Haar benen...  

Dat was het moment waarop Leander het niet meer hield. Zijn onervarenheid 

en gebrek aan zelfbeheersing verloren het van zijn verstand. De sneak 

preview van Haar pikzwarte, kanten string tussen de begeerlijke binnenkant 

van haar roze, vlezige dijen waren hem te veel. De jonge Leander liet zich 

ongevraagd en ongecontroleerd gaan, zich niet eens bewust van zijn grove 

fout.  

Elvira streelde met Haar voet bij zijn kruis, tot Ze zijn lichaam hevig zag 

schokken. Natuurlijk wist Ze dat Ze hem gek maakte, maar dat hij spontaan 

klaar zou komen?  

'Oh my god...' Elvira keek Haar slaaf met enige walging aan. Ook al was hij 

zeer onervaren en had Ze dit min of meer al verwacht, Ze wist ook dat Ze 

hem hier niet zomaar mee weg kon laten komen. En dat was Elvira ook niet 

van plan. Abrupt trok Ze Haar voeten weg en kwam geschokt overeind.  

Door Haar abrupte reactie leek Leander ook in te tomen. Hij had door dat het 

duidelijk niet gewaardeerd werd dat hij zich zo had laten gaan en dat er 

waarschijnlijk sancties gingen volgen. Als een hondje dat elk moment een pak 

slaag van zijn baasje verwachtte, kromp hij in elkaar en wachtte Haar oordeel 

af…  

'Smeerlap! Heb Ik gezegd dat je mocht klaarkomen? Nou?!'  

Leander was duidelijk van zijn à propos en stond op het punt om te 

antwoorden, toen Elvira hem stevig bij zijn haren beet pakte.  

'Weet je wat Ik met vieze jongetjes doe? Die behandel Ik net als vuil. En weet 

je waar vuilnis thuishoort? Op straat!' Elvira trok hem aan zijn haar mee in de 

richting van de gang. Hij werd op zijn knieën meegesleurd door Haar luxueuze 
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penthouse, tot ze bij de deur waren beland die Elvira zonder pardoes open 

maakte.  

'Misschien, heel misschien, mag je je kleren ooit eens komen ophalen...' Elvira 

keek hem nog eens verbijsterd aan en begeleidde hem tot buiten de deur. 

'Hopelijk kan je je dan wel beheersen...'  

De deur werd met een harde klap voor Leanders neus dichtgeslagen en met 

een schok keerde Leander terug in de realiteit. Wat had hij gedaan?! In 

paniek keerde hij zich tot de dichte deur, die er nu bijzonder gesloten en 

vijandig uitzag. Alsof hij nooit meer aan de andere kant zou mogen komen...  

Hij aarzelde nog even, maar besefte intuïtief dat kloppen het alleen nog maar 

erger zou maken.  

Helemaal ondersteboven draaide hij zich om naar de lift, de veilige weg terug 

naar zijn oude, saaie leventje. Elvira onder ogen komen durfde hij niet meer. 

Oh god, hoe had hij het zo kunnen verknallen... 

 

-  EINDE - 

 

 

 

NAWOORD 

Heb jij ook zo genoten van het verhaal in dit E-book? Als lid van de BDSM 

community van Onderdanigeman.NL ontvang je regelmatig cadeautjes in de 

vorm van spannende E-books en andere verrassingen. 

Ben je nog geen lid van Onze community? Geen nood! Schrijf je vandaag nog 

gratis in via deze paginaen ontvang binnenkort zelf ook Onze BDSM nieuwtjes 

en extraatjes! 

Dominante groet, 

Meesteres Artemis, Eleonora& Helena 

http://www.onderdanigeman.nl/community

