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5 adolescents expliquen la seva
experiència més HOT [VOL. 381]

Quina és la situació més pujada de to que has viscut? Pots enviar-nos la teva a través del
formulari que trobaràs al final de l'article.
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Noi, 14 anys
Estàvem a classe tan tranquil·lament fent un treball i de sobte hem fet la típica broma amb un amic
de veure fins on puja el pantaló. Ell ha seguit fins que m'ha passat per sobre de la polla però
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només fregant. Hem continuat amb la broma fins que de sobte ha fet veure que em volia fer mal
als c*ollons apretant, però l'únic que ha fet és tocar-me la polla més empalmada que res.
Després m'he fixat i ell també estava empalmat. Et vull follar;-).
Noia, 17 anys
Va ser amb el meu ex. Vam agafar el tren cap a Barcelona i com que no hi havia ningú al nostre
vagó, em va proposar que li mengés. Era d'aquells de dos pisos i nosaltres estàvem al de dalt.
Amb una mica de por li vaig acabar menjant allà mateix. Quan va començar a pujar gent, vaig
continuar tocant-lo sense que ens veiessin. Es va córrer entre els meus dits. Una de les meves
millors experiències.
Noi, 17 anys
Estava a un concert amb la meva nòvia. Ella anava super guapa i jo estava molt calent...ho va
veure i vam follar als lavabos públics. Quan m'estava fent una palla va entrar un senyor per dirnos que si ens quedava molt i ens va pillar jajajaajajaja.
Noia, 16 anys
Un dia la meva amiga i jo érem a casa seva sense els seus pares. Parlant de lios i petons vam
acabar provant coses així de broma del pal fer-nos un petó als llavis, uns altres al coll, algunes
carícies pel cos... ella em va mossegar el llavi i ens vam posar molt calentes...
Noia, 15 anys
Amb el meu nòvio, tenim un repte i és que hem de fo***r a totes les habitacions de casa meva i
seva. Només ens quedava la dels seus pares i com no, ho vam fer allà. Al dia següent, em va
explicar que els seus pares sospitaven i quan vaig anar a casa seva la veritat és que em van
mirar malament. Els hi vam dir que ens havíem dedicat a fer volteretes pel llit a veure si
colava...no sé si s'ho van creure, però aquella mateixa tarda ho vam tornar a fer al seu llit.
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