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5 adolescents expliquen la seva
experiència més HOT [VOL. 439]

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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Versió sense playbuzz
Noia, 16 anys
Fa pocs dies la meva nòvia em va dir que algun cop tocant-se sola s'havia pixat. La cosa és que
ella i jo hem aconseguit fer squirt, però l'altre dia estàvem follant i vaig notar el xorro. Vaig pensar
que s'estava corrent i de cop em diu..."crec que no és del cony". Vaig notar més xorro del
normal i més calent. Efectivament s'estava pixant. El fet que no es pogués aguantar el pis del
plaer que jo li provocava em va posar a fondo.
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Noia, 15 anys
Un dia vaig anar a casa del meu ex amb ma germana i hi havia les seves cosines. Total que
mentre estàvem al sofà ens vam posar molt calents i vam decidir pujar al pis de dalt perquè no ens
pillessin. Vam començar a follar contra la paret del lavabo i quan s'estava corrent me germana va
intentar obrir la porta. Em vaig cagar, però alhora em va posar molt que ens estesin a punt de
pillar.
Noia, 16 anys
Aquest estiu a les festes del meu poble vaig començar a ballar amb un noi que treballava amb mi i
em molava...Se'm va apropar i notava que la polla se li estava posant dura...Vam començar a liarnos i a dir-nos coses guarres a l'orella. Total que vam anar a "pixar" al pàrquing de darrere la plaça
i ens vam començar a liar a saco. La cosa va anar cada vegada a més i va acabar fent-me dits
mentre jo li feia una palla allà mateix. Deu meu quin morbo!
Noi, 18 anys
Amb la meva follamiga cada vegada que fo**em intentem provar noves postures i fer-ho en llocs
diferents. L'altre dia es va posar damunt la rentadora encesa i entre la vibració i tot ens vam posar
molt calents. Crec que és el cop que ens vam córrer més ràpid.
Noia, 18 anys
Una nit vaig conèixer un tio de festa i a la matinada vam anar tots dos a pillar el tren. El tio em va
fer companyia fins a l'estació però abans d'arribar ens vam liar pel camí i vam acabar a un carreró
masturbant-nos entre dos cotxes a plena llum del dia.

[intext2]

https://www.adolescents.cat/noticia/44077/adolescents/expliquen/seva/experiencia/mes/hot/vol/439
Pàgina 2 de 2

