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5 adolescents expliquen la seva
experiència més HOT [VOL. 414]

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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Noia, 16 anys
Fa molt temps que em volia follar un noi que conec de fa molt. Total que va arribar la festa major
d'un poble de prop on visc i me'l vaig trobar. El vaig anar a saludar i em vaig asseure al seu
cotxe. No sé com, li vaig començar a tocar els cabells i em va dir que s'estava posant calent. De
cop em va trucar me mare i mentre estava parlant amb ella per telèfon em va començar a
mossegar l'orella i a fer-me petons. Al final ens vam tancar dins el cotxe i vam començar a follar.
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Els meus amics estaven per allà i quan vam sortir no paraven de fer-nos comentaris sobre les
"bones suspensions" que tenia el cotxe jajajajaja.
Noia, 17 anys
El meu nòvio va venir a casa meva a dormir (portem 6 mesos). Total que estem d'obres i han
canviat totes les portes de casa i aquella nit no hi havia portes a cap habitació. Després de sopar
ens va entrar el calenton i vam acabar follant amb els meus pares a l'habitació del costat i sense
portes. Em va donar molt morbo que ens poguessin pillar.
Noia, 15 anys
L'altre dia vam anar a un dinar de feina dels meus pares. Van venir tots els treballadors amb els
fills i un d'ells estava boníssim. Em vaig passar tota l'estona amb ganes de fer-li de tot fins que
vaig dir que havia d'anar a buscar una cosa a casa (era veritat). El seu pare va dir que
m'acompanyés per no anar sola i va ser tancar la porta i començar-nos a liar. Ell em va fer dits i
vam acabar al meu llit. Brutal.
Noi, 17 anys
Vaig anar a la Mola amb la meva nòvia i quan estàvem a dalt de tot ella va començar a provocar-me
i em vaig posar molt calent. Ens vam liar i ella va masturbar-me d'amagat enmig de la gent. Em
va donar molt morbo.
Noi, 15 anys
Estava amb el meu millor amic a casa seva i parlant ens vam anar posant calents. Entre conya i
conya vam decidir mirar p**no i em va començar a fer petons al coll. Vam acabar tocant-nos. Al
final ens vam adonar que tenia la finestra de l'habitació oberta (viu en un baix), i que la gent del
carrer ens podia veure i sentir perfectament XD.
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