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5 adolescents expliquen la seva
experiència més HOT [VOL. 455]

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
Noi, 19 anys
Un dia vaig quedar amb una compi de l'esplai i ens vam acabar liant. Anaven tan calents que
vam entrar als lavabos d'un McDonald's per follar, però ens van fer fora. Al final vam anar a casa
meva i ens vam tancar a l'habitació perquè hi havia el meu germà. Vam acabar fent de tot i super
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calents per si ens pillava. De les millors vegades!
Noia, 15 anys
Amb unes amigues vam anar a un concert. Una d'elles (fa poc que quedem) és bi. Total que a
l'última cançó així lenta ens vam agafar de les mans i tal. Quan vam sortir d'allà les dues havíem
d'anar al lavabo i ens vam liar. Jo no ho havia fet mai amb una noia i cap amiga ho sap. Ara
quedem per liar-nos en plan secret i em dóna molt morbo.
Noia, 15 anys
L'any passat hi havia un noi a l'insti que tenia nòvia, però sempre ens fèiem miradetes. Un dia vam
començar a parlar i vam acabar darrere de l'insti liant-nos. Em va apujar la faldilla i em va acabar
fent dits contra la paret. Va ser l'hòstia.
Noi, 15 anys
Quan tenia 14 anys vam anar de ruta cultural a Castella-la Manxa. Hi havia un noi que em
posava molt però jo em pensava que era heterosexual. Un dia ens vam asseure a la mateixa taula
a l'hora de dinar i em va començar a tocar en plan dissimulat. Aquella nit vam quedar a la meva
habitació i ens vam estar liant. Vam repetir cada dia i abans de marxar ens la van acabar menjant
l'un a l'altre.
Noi, 18 anys
Un dia vaig arribar al pis d'estudiants i la meva companya (amb qui ens havíem liat) estava en
barnús. Quan la vaig veure, el va tirar sensualment i es va quedar despullada, va venir cap a mi
lentament i me la va començar a xupar. Després jo li vaig menjar a ella i vam acabar follant al sofà.
Des d'aquell dia ho hem repetit uns quants cops.
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