Wraak op haar Ex
Het was bijna half drie. De bel zou zo gaan en dan waren we eindelijk uit. Eindelijk was het
zo ver. Ik pakte mijn tas en liep de klas uit. In de gang kletste ik nog wat met vriendinnen. Al
mijn vriendinnen woonde best ver weg en gingen met de bus, ik was zoals gewoonlijk op de
fiets. Het schoolplein was wat verlaten en ik liep naar de fietsenstalling. Bij de ingang van de
fietsenstalling stonden Kevin en Thijs. Kevin en Thijs waren goede vrienden. In de klas waren
ze niet echt geliefd. Ze waren absoluut niet populair en ook niet knap. Leren konden ze wel en
ze hadden bijna altijd goede cijfers. Waar ze het over hadden hoorde ik niet maar het gesprek
viel stil toen ik kwam aanlopen. Pas toen ik voorbij de twee jongens was gelopen merkte ik
dat ze beide naar mij aan het kijken waren. Normaal zou ik er direct iets van zeggen maar om
een of andere reden vond ik de aandacht wel leuk. Zeker nu omdat mijn ex vriendje er twee
weken geleden met een ander vandoor was gegaan.
Opeens kwam de gedachten in mij op om mijn ex eens flink terug te pakken. Hij neukte een
meisje en ik zou hem terug pakken door het met twee jongens te doen. Ondanks dat deze
jongens niet knap zijn, zijn ze wel een makkelijk doel. Ik besloot er maar eens werk van te
maken. Met mijn fiets aan de hand liep ik terug langs de jongens. “Hoi” zei ik vrolijk. Thijs
en Kevin kijken mij vreemd aan. “Eh, hoi Sil.” zegt Thijs een beetje verbaasd. “waar praten
jullie over?” vraag ik langs mijn neus weg. “oh eh, we gaan zo een film kijken bij Kevin. Die
zijn ouders zijn allebei werken en ze hebben een gave installatie daar joh!” zei Thijs
enthousiast. “echt waar, mag ik misschien ook mee. Ik heb wel zin in een filmpje kijken.” zeg
ik met een brutale toon. De jongens kijken elkaar aan en stemmen in. We stappen op de fiets
en gaan richting het huis van Kevin. Het huis van Kevin is erg mooi en groot en het is goed te
zien dat zijn ouders beide een goede baan hebben. “Wauw, wat een huis hebben jullie” roep ik.
“mooi he, zal ik het je even laten zien?” vraagt Kevin. Dat lijkt mij prima en Kevin gaat ons
voor en laat trots het huis zien. Uiteindelijk laat hij ook zijn slaapkamer zien. Niet echt een
leuke kamer maar er staat een bed en ik ben nu met twee jongens op een kamer dus wat wil ik
nog meer. “Goh, wat een gezellige kamer” zeg ik. “Dus hier slaap je. Waarom heb je eigenlijk
een eenpersoonsbed? Zo kan je vriendin toch niet blijven slapen.” zeg ik met een ondertoon.
Thijs glimlacht wat en Kevin wordt wat rood. ‘ik heb geen..’ mompelt hij. ‘oh sorry’ zeg ik
met een gemene glimlach. ‘wel gehad?’ vraag ik brutaal door ‘Nee niet echt’ mompelt hij
weer. ‘Sex toch wel?’ vraag ik nog brutaler’. ‘eh nou…’ voor hij is uitgepraat zeg ik ‘ga eens
zitten op het bed, jij ook Thijs.’ Beide jongens vragen zich af waarom, maar Kevin lijkt
opgelucht dat ik niet doorvraag over zijn sexleven. Thijs en Kevin zitten wat ongemakkelijk
op bed. Ik doe de deur dicht en draai me om naar de jongens.
Met een ruk trek ik mijn shirt over mijn hoofd en ik sta in mijn bh. De jongens weten niet
waar te kijken en zijn overbluft. Zelfverzekerd loop ik op Thijs af en aai hem door zijn haar.
Dan pak ik zijn shirt en trek deze uit. Hij laat het allemaal over zich heenkomen. Kevin snapt
de boodschap en trekt ook zijn shirt uit. Dan is het de beurt aan mijn bh. Ik trek deze uit. De
jongens kijken met grote ogen naar mijn borsten. ‘pak ze maar’ zeg ik. Thijs twijfelt maar
Kevin legt direct een hand op een borst. Dan volgt Thijs en pakt de andere borst. Een beetje
onhandig knijpen en kneden de twee mijn borsten. ‘trek je broek uit, allebei’ zeg ik op een
dwingende toon. Binnen de kortste keren hebben beide jongens hun broek uit en twee jongens
van 18 met tenten in hun onderbroek staan voor me. Ik gebaar Kevin te komen en pak zijn
boxer beet. In een ruk trek ik deze naar beneden en een mooie stijve pik van een cm of 19
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springt tevoorschijn. Ik pak het ding beet en trek er wat aan. Kevin wordt nu vrijer en zegt
‘pijp me eens’ Ik besluit hem nog even te laten wachten en richt mijn aandacht op Thijs. Die
heeft inmiddels zijn hand in zijn broek en trekt zichzelf. ‘stop daarmee en laat mij dat doen.’
roep ik. Thijs laat dat geen tweede keer zeggen en trekt zijn boxer uit. Zijn pik springt
tevoorschijn. Een mooi slanke piemel die ongeveer net zo groot is als die van Kevin wijst in
mijn richting. Ik pak het stijve ding en trek er aan. Mijn andere hand pakt de pik van Kevin en
speelt er wat mee. Dan laat ik de jongens op bed zitten. Met een korte act ontdoe ik mezelf
van mijn broek en slip. Ik loop naar Thijs en pak zijn hand en duw deze tussen mijn benen.
Zijn vingers voelen overal en doen me wat pijn. ‘wacht even’ zeg ik en ik ga op zijn hondjes
op bed zitten met mijn kut naar Thijs. ‘zoek het knobbeltje en lik eraan’. zeg ik tegen Thijs.
Thijs begint langzaam met zijn vingers te spelen met mijn kutje die super nat wordt. Dan
ineens duwt hij zijn tong in mijn gleuf en likt als een wilde. Nu gaan mijn remmen los en ik
trek Kevin naar mij toe. Ik laat hem voor me zitten en ik pak zijn pik beet en neem hem in
mijn mond. Kevin weet niet wat hem overkomt en begint als een wilde te kreunen. Ik trek
regelmatig hard zijn ballen naar beneden om te voorkomen dat hij klaar komt. Thijs likt nog
steeds als een bezetene en ik wordt heter en heter. Deze onervaren jongens zijn zo gek nog
niet denk ik bij mijzelf. Nu wordt het tijd om te neuken vind ik. Ik duw Kevin achterover op
het bed en kruip over hem heen. Thijs komt ernaast zitten en bekijkt het allemaal prima. Ik
pak Kevin zijn lul en hou hem omhoog. Langzaam laat ik zijn pik in mijn grotje glijden. Ik
blijf even zitten om hem te laten wennen aan het gevoel. Thijs is super geil en wil met zijn pik
spelen. ‘wacht joh, jij mag zo.’ zeg ik tegen hem. Dan begin ik Kevin te rijden. Langzaam
beweeg ik op en neer terwijl mijn kutje aan zijn pik zuigt. Kevin kreunt als een wilde en
begint ritmisch mee te bewegen. ‘ooooh wat ben je geil’ roept hij. De verlegen jongen van
school is nu een geil neuktbeest aan het worden en hij beweegt ritmisch mee. ‘als je komt
moet je het zeggen’ zegt ik tussen het kreunen door. Ik wilde deze pik immers zien spuiten.
‘oooh jaa jaa ik kom ik kom’ roept Kevin uit. Direct ga ik omhoog en zijn pik plopt uit mijn
kut. Ik pak het grote kloppende ding en trek eraan als een wilde. ‘Jaaaaaaa!’ brult Kevin en
met grote stralen spuit het zaad eruit omhoog tegen mijn kutje aan. Na 5 stralen loopt het
sperma in dikke druppels uit zijn lul. Nu duw ik mijn kut weer tegen zijn pik en glijd
eroverheen. Kevin kronkelt onder mij van genot en weet niet waar hij het moet zoeken. Thijs
zit met grote ogen en een enorm harde lul toe te kijken. De pik van Kevin verslapt nu wat en
ik ga van hem af.
Nu is Thijs aan de beurt. Ik ga op mijn rug liggen en laat Thijs voor me zitten. ‘duw hem er
maar in en doe het rustig aan.’ zeg ik. Thijs duwt zijn pik wat onhandig tegen mijn kut maar
ineens glijd deze erin. Thijs wordt direct wild en begint te neuken als een gek. Als hij zo door
gaat is hij in 30 sec klaar denk ik. Ik pak hem bij zijn heupen en laat het tempo zakken tot heel
rustig. Thijs neukt nu met korte stootjes terwijl Kevin naast mij toe kijkt. Tot mijn verbazing
is zijn pik niet volledig slap en wil dus meer. Ik laat Kevin naast mij zitten en langzaam neem
ik zijn pik weer in mijn mond. Terwijl Thijs mij rustig neukt, pijp ik de pik van Kevin weer
stijf. Thijs bekijkt het geheel en voert natuurlijk het tempo op. Even stop ik met pijpen en kijk
naar het soppende geheel beneden. Het sperma van Kevin zit inmiddels op de onderbuik van
Thijs en ook hij zal zo spuiten. Ik besluit de rollen om te draaien. Thijs gaat nu liggen op het
bed en Kevin mag mij op zijn hondjes neuken. Terwijl Kevin rustig zijn pik naar binnen werkt
begin ik Thijs te pijpen. Zijn pik staat al op knappen en al snel kreunt hij het uit. Met diepe
halen pijp ik hem en knijp in zijn ballen. ‘ooohhh jaaa aaah’ roept Thijs en ik haal het ding uit
mijn mond. Na een rukje spuit het zaad werkelijk alle kanten uit. Het zaad spuit op zijn buik
en tegen mijn kin. Na drie dunne maar harde stralen neem ik zijn pik weer in mijn mond en
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pijp hem langzaam leeg. Met een klein straaltje loopt de rest van het zaad mijn mond in en ik
slik alles netjes door.
Kevin neuk intussen flink door en ik begin nu echt heet te worden. ‘bef me Thijs!’ roep ik.
Thijs kijkt even raar maar dan kruipt hij onder me door en duwt zijn mond in de richting van
mijn clit waar de pik van Kevin met flinke halen langs glijd. Thijs begint het klitje te likken
en af toe likt hij langs de pik van Kevin. ‘Shit man, ben je bi of zo?’ roept Kevin maar Thijs
kan het schijnbaar niets schelen en in zijn geiligheid likt hij nu mijn clitje en de pik van Kevin.
Met harde stoten neukt Kevin mij door en ik merk wat er gaat komen. ‘In me!’ brul ik. Met
harde stoten gaat Kevin nu tekeer en hij schreeuwt het bijna uit. Dan explodeert hij en brult
‘ik spuit je vol geil wijf dat je er bent, ik spuit je helemaal vol.’ Een paar ladingen sperma
spuiten mijn kut in en een soppend geluid vult de kamer. Inmiddels is Thijs super geil en likt
als een wilde. Dit wordt mij te veel en ik kom klaar terwijl Kevin vrolijk zijn pik leegt. Als
Kevin terug trekt ploft hij op het bed. Ik doe mijn ogen open en zie onder me nog steeds Thijs
liggen met een half stijve pik. ‘blijf liggen’ zeg ik tegen Thijs en ik draai me om. Ik pak zijn
pik en leid deze naar binnen. De pik van Thijs wordt direct helemaal hard en glijd makkelijk
naar binnen. Het zaad van Kevin maakt een soppend geluid en ik begin langzaam de paal van
Thijs te bereiden. Dit keer gaat het langer duren merk ik en ik begin als een gek te rijden.
Thijs kreunt het uit maar voor ik weet wat er gebeurd heeft Kevin een plan. ‘Hier dit vind je
toch geil.’ zegt hij tegen Thijs en hij duwt zijn half stijve pik in zijn mond. Ik verbaas me over
wat er gebeurd maar vind het ook wel geil om te zien. Thijs bedenkt zich niet en begint Kevin
te pijpen. Ondertussen rij ik vrolijk door en het zaad dat van Kevin nog in mijn kut zit begint
langs de pik van Thijs naar beneden te lopen. Nu zet ik mijn voeten op het bed en in een soort
kikkersprongetjes neuk ik Thijs flink. Thijs kreunt maar Kevin kreunt harder. Ik verbaas me
dat Kevin’s pik alweer stijf is geworden en flink gepijpt wordt. Ik besluit Thijs te helpen en
buig wat voor over en zet mijn knie weer terug op het bed. Nu kan ik bij de pik van Kevin en
ik lik de mondhoeken van Thijs waar de pik in en uit schuift. Met mijn hand pak ik de ballen
van Kevin en knijp er flink in. Kevin zijn pik begint te kloppen en ik wordt geil van de
gedachte wat komt. ‘doe het Kevin, doe het maar.’ Kevin kreunt en komt voor de 3e keer klaar.
Zijn zaad komt er met kleine schokjes uit en Thijs laat het gewoon in zijn mond komen. Als
Kevin zijn pik terug trekt pak ik Thijs vol op zijn mond.
De smaak van sperma en speeksel maakt ons beide super geil en ik begin als een gek te rijden
en hij stoot ritmisch mee. Ik ga rechtop zitten en Kevin buigt zich naar mijn kutje. Hij begint
nu mijn clitje te likken. Ik wordt super heet en kom bijna klaar. Ik besluit andersom op Thijs
te gaan zitten. Met mijn rug naar zijn gezicht bereid ik hem nu. Kevin kan zo beter bij mijn
clit en likt als een wilde. Thijs stoot soms hard door en zijn pik glijd soepel maar snel in en uit.
Als een gek ligt hij te kreunen maar ik ben zo geil dat ik alleen maar aan mezelf denk. Ik
wordt zo geil van het neuken en likken dat ik de pik van Thijs eruit trek. ‘pak zijn pik’ zeg ik
tegen Kevin die nog steeds door wil likken. Kevin kijkt wat vreemd en snap niet wat ik bedoel.
Snel doe ik voor wat ik wil en Kevin neemt het direct van me over. Van boven naar beneden
beweegt Kevin de pik van Thijs heen en weer. Daarbij trekt hij zijn voorhuid goed naar
beneden. Met twee handen trek ik mijn kut open en grom van genot. Ik hou het niet meer en
kom klaar waarbij mijn kut samentrekt. Het vocht van mijn kut en nog wat zaad van Kevin
komen naar buiten. Thijs wordt het nu ook te veel en begint te roepen dat hij gaat komen.
Kevin snapt de boodschap en trekt nu terwijl hij de pik nog steeds tegen mijn kutje wrijft. Met
flinke stralen komt Thijs nu klaar.
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Kevin heeft er duidelijk plezier in en laat het zaad speels tegen mijn kutje en de opening aan
spuiten. Na twee dikke stralen duwt Kevin de pik van Thijs tegen mijn nauwe grotje en duwt
hem wat naar binnen. Ik ben super strak maar door het zaad dat uit de pik komt gaat zijn pik
toch iets naar binnen. Voor in mijn kutje spuit Thijs nog een paar kleine stralen zaad. Dan is
het echt klaar en verslapt ook zijn pik. Kevin speelt nog wat met mijn kutje en smeert het
sperma tussen mijn schaamlippen uit. Daarna ploffen we alle drie op bed neer. Ik heb nog
nooit zulke goede sex gehad en ik besluit dat dit niet de laatste keer was.

Gedownload van xxxstory.nl

