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5 adolescents expliquen la seva
experiència més HOT [VOL. 459]

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, 15 anys
L'any passat, a les festes majors del meu poble un tio que es volia liar amb mi em va començar a
tirar la canya. Al final ens vam acabar liant en un carrer i em va començar a fer dits... Anàvem
moooolt calents i vam fer de tot sobre el capó d'un cotxe.
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Noia, 16 anys
Eren festes del poble i vam anar darrere d'una atracció per a nens. Jo estava nerviosa però ens
vam començar a liar i la cosa anava pujant de to. Al cap d'una estona vam pujar sobre uns llits
elàstics i ell es va començar a refregar contra mi. Em vaig posar molt calenta i quan vam baixar
vam anar a un descampat que hi havia a prop i vam acabar follant.
Noia, 17 anys
Un dia estava sola a casa i vaig trucar a un amic que conec des dels tres anys. Li vaig dir que
vingués a casa, ja que no ens veiem des que se n'havia anat a un altre insti. Va pujar i ens vam
posar a parlar a la meva habitació. Em va dir que mai s'havia fet un petó amb cap tia i jo li vaig dir
que tampoc amb cap noi. Llavors ell es va llançar i ens vam començar a liar. Vam acabar sense
roba...
Noi, 17 anys
Havia quedat amb la meva exparella per parlar de la nostra relació, perquè en aquell moment no
estàvem bé. Vam quedar aquell dia i mentre parlàvem ens va pillar un calentón i allà al costat hi havia
un bosc. Total que vam anar allà i vam follar contra un arbre, quin morbo, ell millor polvo de la
meva vida. Mai oblidaré aquell dia.
Noi, 17 anys
Un cap de setmana vaig anar al cine amb la meva nòvia. En sortir, eren les dotze de la nit, feia
molt fred i els dos estàvem molt excitats. Llavors ella em va dir: vols que ens fem passar el fred?
Vam acabar ella fent-me una palla i jo fent-li dits recolzats a la finestra d'un edifici. Algú de dins
va veure'ns i va abaixar la persiana però la veritat és que em va ser igual. Va ser brutal.
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