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Jana Javorská 

Naostro 
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Vážení čtenáři a čtenářky, 

ráda bych vás upozornila, že tato kniha je 

opravdové porno. Pokud ji budete číst na veřejnosti, 

neručím za následky. 

Každopádně vám všem přeji příjemný erotický 

zážitek. 

Vaše Jana Javorská 
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Příběh první 

Hříšnice 

 

Seděla jsem s kolegou v restauraci a probírala kritéria 

výběrového řízení na post nového člena našeho kolektivu. 

V poslední době se nám ve firmě navršilo příliš mnoho práce, 

kterou náš šestičlenný tým zkrátka nezvládal. Pracovali jsme 

neustále nejen v kanceláři, ale i při obědě, po večerech doma a 

mnohdy i na návštěvách. Téměř jsem už ani nevnímala, co je vlastně 

za den. Neměla jsem čas hledat si přítele a žít nějaký soukromý 

život. Práce mě celou přímo pohltila. 

Dojídala jsem svůj oběd a živě přitom diskutovala s kolegou, 

když k vedlejšímu stolu přišli tři muži. Nevím proč, ale od doby, kdy 

dosedli na místa, upoutali moji pozornost. Nemohla jsem se 

soustředit na práci a můj zrak se neustále tajně ubíral jejich 

směrem. 
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„Co je ti?“ zeptal se po chvilce můj kolega Mirek, když si 

všiml mého rozrušení. 

„Promiň, cos říkal?“ střelila jsem po něm otázkou, protože 

mě vyrušil ze zajímavých představ. 

„Ptal jsem se, co se děje?“ zopakoval mi svůj dotaz Mirek. 

„Nic. Proč myslíš?“ podivila jsem se. 

„Protože mě vůbec neposloucháš,“ zavrčel na mě. 

„Promiň. Něco se ti zdá,“ nedala jsem se. Nehodlala jsem mu 

vyprávět o tom, co se právě odehrává v mojí hlavě a proč mi 

nějakou podivnou náhodou začaly vlhnout kalhotky. 

„Přestaň se furt omlouvat a vybal to,“ nařídil mi diktátorsky. 

„Říkám, že nic. Už toho mám asi dost. Potřebujeme oba 

pauzu,“ prohlásila jsem. 

„Jo, v tom s tebou musím souhlasit. Už jedeme na plný 

obrátky víc než tejden. Dáme si tedy přestávku, co říkáš?“ navrhl 

Mirek. 

„Super. Stejně už dozajista nic novýho nevymyslím. V hlavě 

mám guláš,“ postěžovala jsem si. 

„Tak fajn. Víš co? Mám nápad. Kašlem na to. Zítra si uděláme 

volný den,“ pronesl Mirek nečekaně.  

Okamžitě jsem s radostí uvítala jeho rozhodnutí. Stále mi 

však pohled utíkal ke skupince tří pohledných mužů ve věku tak od 

pětatřiceti do čtyřiceti let sedících u vedlejšího stolu. Když jsme 
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zaplatili a já vkládala peněženku zpátky do kabelky, dostala jsem 

nápad. Vyndala jsem svoji vizitku a při odchodu ji hodila mezi muže 

doprostřed jejich stolu. Jen jsem se na ně usmála a zmizela. 

„Co jsi to provedla?“ kárala jsem se po odchodu z restaurace. 

„Chovala ses jako děvka!“ napomínal mě můj uvědomělý vnitřní 

hlas. Nasedla jsem do svého auta a rozjela se k domovu. 

Další ďábelský hlásek mi však během jízdy našeptával: „Co si 

to takhle rozdat se všemi třemi najednou? Dovedeš si to vůbec 

představit?“ 

Zacukalo mi v rozkroku tak silně, že jsem to musela 

rozdýchávat. 

„Uf, ať už jsem doma!“ modlila jsem se v duchu a viděla se, 

jak spěchám do bytu, zavírám za sebou dveře, chvatně se svlékám 

do naha, upadám na postel v ložnici a divoce onanuji. Nacvičeným 

tahem vyndávám vibrátor z nočního stolku a než ho stačím pořádně 

zasunout, už se mě zmocňuje křeč orgasmu. Silně sevřu vibrátor 

vnitřními svaly a vykřiknu zplna hrdla. Rozkoš se mi rozlévá do 

celého těla a cítím, jak se mi při tom třesou nohy. Dýchám, jako 

bych právě uběhla maraton. Ani jsem si nestačila představit 

některého z mužů, které jsem dnes potkala v restauraci, svlečeného 

do naha. 

Celá rozechvělá jsem se ploužila do sprchy. Jakmile mi 

dopadl teplý příval vody na tělo, začala se mě znovu zmocňovat 
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touha po sexu. Nastavila jsem sprchovou hlavici tak, abych 

soustředila průtok na jeden mohutný proud. Masírovala jsem si s 

ním bradavky a občas zabloudila mezi stehna, kde se mi vkrádal 

mezi naběhlé pysky. Opřela jsem se o stěnu a pomalu klouzala zády 

do sedu. Stále jsem na sebe nechávala tryskat pramen teplé vody. 

Vsedě jsem pak roztáhla nohy a dráždila si skulinku přívalem vody 

tak dlouho, dokud se nedostavil další pulsující orgasmus. 

„Aaaach,“ vydral se mi z úst blažený výkřik. 

Druhý den před polednem mi zazvonil telefon a tajemný hlas 

mi sdělil jen: „Dnes večer ve 20,00 hodin, hotel Zlatý orel. Pokoj 

číslo 125,“ a zavěsil. 

Než jsem stačila cokoliv říct, bylo na druhé straně slyšet jen 

pípání oznamující, že hovor skončil. Nejprve jsem si myslela, že to 

byl nějaký omyl a chtěla jsem zavolat zpátky, ale pak mi svitla 

naděje, že by snad jeden ze tří mužů přece jen neodolal a vizitku si 

schoval? 

Žonglovala jsem s tou myšlenkou celé odpoledne. Chvilku 

jsem byla přesvědčená, že tam určitě nepůjdu, protože by to mohlo 

být nebezpečné. Zvědavost však ve mně hlodala dál a já začala 

přemýšlet, co si obléknu na sebe, abych oslnila. Nemohla jsem se 

soustředit na nic jiného, jak jsem byla tím nápadem pohlcena. Jaké 

by to asi bylo milovat se s cizím mužem, kterého jsem nikdy dříve 

nepotkala? Chci to! Musím to udělat, jinak bych si to určitě vyčítala. 
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Večer se přiblížil a já pracovala na svém zevnějšku. Po 

koupeli jsem si natřela parfémovaným krémem celé tělo, oblékla 

jsem si svoje nejhezčí krajkové prádélko a pečlivě jsem se 

namalovala. Červené koktejlky a boty na vysokých jehlách stejné 

barvy ještě více dokreslily dojem dámy z vyšší společnosti. 

Když jsem pak procházela ohromnými dveřmi do hotelu 

Zlatý orel, nervozitou jsem se třásla jako osika. Přesně ve 20,00 

jsem zaklepala na pokoj číslo 125. Dveře se prudce otevřely a někdo 

mi přehodil přes hlavu hedvábný šátek a řekl: „Ničeho se nebojte. Je 

to jenom hra.“ Cizí ruce mi zavázaly šátek přes oči tak, abych 

nemohla nic vidět. Pak mě někdo odvedl k posteli a zavelel: 

„Svlékněte si šaty a položte se na záda.“ 

Poslušně jsem udělala, co ode mne chtěl. Dychtivě jsem 

očekávala, co se bude dít dál. K mému překvapení mě začaly hladit 

tři páry rukou. Zkušeně mi začaly svlékat podprsenku i kalhotky a 

já jsem si to začala užívat vyvedena z míry vlastní reakcí. Moje tělo 

se chvělo nedočkavostí každého dalšího doteku a pohlazení. Tři 

jazyky mi vibrovaly po těle, laskaly moje bradavky, hladily moje 

roztažená stehna a nebezpečně se blížily k mému stále více 

vlhnoucímu lůnu. 

Postel se zavlnila a do obou dlaní mi současně vklouzly dva 

penisy. Začala jsem je zkušeně masírovat a brzy se místností 

rozléhaly blažené vzdechy. Jazyk třetího muže mi pronikl do 
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skulinky a roztančil moje útroby natolik, že jsem sténala a 

vzdychala z plných plic. Když už se zřejmě sám blížil k vyvrcholení, 

vrazil do mě svůj mohutný pyj a pomalu přirážel hlouběji a hlouběji. 

Přitom mi prsty masíroval poštěváček, aby mě přivedl k vrcholu 

zároveň s ním. 

Byla jsem jak smyslů zbavená. Střídavě jsem brala do úst 

jeden úd za druhým a sála je vší silou svých naběhlých rtů. K tomu 

jsem se snažila přirážet, co mi síly stačily. V momentě jsem ucítila, 

jak se penis v mojí levé ruce pevně vzepjal a vystříkl proud horkého 

semene na moje prsa. Za okamžik mi i druhý pokropil obličej. V ten 

moment se moje tělo prudce vzepjalo a projela jím vlna spalujícího 

orgasmu. Muži ve chviličce zmizeli. Jen jsem ještě zaslechla: „Už si 

můžete sundat šátek. Sbohem, krásko.“ A byli pryč. 

Rychle jsem strhla šátek z očí, zvědavě se rozhlédla, ale po 

nikom už nebylo ani památky. Jen na nočním stolku leželo několik 

tisícových bankovek. Rychle jsem se osprchovala, schovala peníze 

do kabelky, oblékla jsem se a urychleně opustila pokoj.  

„Jsi děvka!“ křičelo ve mně všechno. „Jsi prodejná děvka!“ 

Někde uvnitř však jiný hlásek pochvalně mručel: „Hmmm, to 

bylo něco!“ 

Jakmile jsem přiběhla domů, měla jsem stále ještě rozpálené 

celé tělo. Svlékla jsem si šaty a nemohla z hlavy vyhnat myšlenku na 

úžasně prožitý večer. Znovu jsem ulehla na postel a ještě si třesoucí 
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rukou zajela do kalhotek. Po odezněném orgasmu jsem okamžitě 

usnula. 

Když jsem se ráno probudila, libovala jsem si, jaký krásný 

sen se mi zdál, a moc jsem si přála, aby se mi jednou něco takového 

stalo doopravdy. Jakmile jsem se osprchovala a oblékla do práce, 

otevřela jsem při odchodu kabelku, abych si do ní hodila mobil a 

klíče. Jaké však bylo moje překvapení, když moje oko padlo na 

několik pohozených tisícových bankovek. 
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