We zoeken een bisex meisje.
Je kunt nou niet bepaald zeggen, dat ik lelijk ben, maar om een of andere reden had ik nooit
verkering. Waar het ligt, weet ik nu nog steeds niet, maar voordat ik een jongen een beetje
leerde kennen, was de relatie al weer voorbij en was ik weer alleen. Dat is best wel frustrerend,
want zoals ik al zei, ik heb een aantrekkelijk figuur, halflang blond haar, mooi gebit en lange
benen. Toen zag ik deze advertentie op een bekende datingsite: Echtpaar zoekt bisex meisje.
Dit wond mij op en ik besloot te reageren. Al snel kreeg ik antwoord en daarin werd ik
uitgenodigd om langs te komen en kennis te maken. Onzeker van mezelf ging ik op pad, maar
meteen toen ik binnenstapte, voelde ik me op mijn gemak. Hij stelde zich voor als Bram en zij
heette Thea. We hebben de hele tijd zitten praten over onze levens en uiteindelijk zijn we in
een restaurant gaan eten. Aan het einde van de avond waren we het er alledrie over eens: het
klikte wel en we zouden de kennismaking een week later voort zetten. Ik was blij, want
eindelijk had ik mensen gevonden, die om me gaven. Een week later ging ik vrolijk op pad en
werd weer vriendelijk binnen gelaten. Ik kreeg het huis te zien en Thea leidde me overal rond.
Toen we op de slaapkamer waren, sloeg ze haar arm om me heen en gaf me een kus. Ik
opende mijn mond en we tongzoenden een tijdje. Ik vond haar erg lief en ze begon mijn
borsten te strelen. Laten we Bram roepen, stelde ze voor, dan kan die ook meedoen. Ik vond
het prima en Bram kwam naar boven. Hij haakte direct in en begon mij te strelen. Ik stond
tussen hun in en binnen een mum van tijd was ik naakt. Ze likten allebei elk stukje
vrijgekomen huid en ik werd kliedernat in mijn kut. Thea gaf aan dat ik moest gaan liggen en
ze kroop tussen mijn dijen. Ik deed ze uiteen en zachtjes likte ze mijn kut. Ik voelde haar tong
in en uit bewegen en met haar duim wreef ze over mijn kittelaar. Bram ontdeed zich van zijn
kleren en ging op mijn buik zitten. Hij deed zijn pik tussen mijn borsten en ik drukte deze
naar elkaar toe. Hij reed zo tussen mijn tieten en ik stak mijn tong uit en elke keer als hij naar
voren schoof, likte ik zijn eikel. Zijn paal werd nu keihard en hij kroop van me af. Thea, die
tot dan telkens met mijn kut bezig was geweest, ging aan de kant en Bram stak voorzichtig
zijn lul tussen mijn schaamlippen en drukte hem langzaam naar binnen. Rustig bewoog hij in
en uit en ik vond het zalig.
Thea was nu ook naakt en ze pakte uit een kast een kunstpik, die ze vast kon binden. Ze
knoopte hem voor en ging op de grond liggen. Bram trok zijn pik terug en trok mij omhoog.
Ga op Thea liggen, zei hij en ik liet mij op de kunstlul zakken. Ik dook voorover en schudde
met mijn bovenlijf, zodat mijn tepels over de tepels van Thea haar tieten schuurden. De
knopjes waren nu bikkelhard en ik zakte door mijn armen. Ik kuste Thea heet en bewoog
steeds sneller op de voorbinddildo. Bram had een tube vaseline uit het nachtkastje gepakt en
smeerde mijn aars er mee in en maakte ook zijn eigen pik glibberig. Ik trilde van opwinding
en Bram kroop tussen onze benen. Ik voelde zijn eikel tegen mijn kont gedrukt en langzaam
duwde hij de kop naar binnen. O, wat lekker nauw, zei hij geil en liet zijn pik helemaal in
mijn reet verdwijnen. Ik vond het heerlijk om zo geneukt te worden en hijgde zwaar. Bram en
Thea verhoogden het tempo en ik verkrampte. Ik kreunde nu luid en Bram ging wild heen en
weer. Toen hij zijn zaad in mijn darm spoot, kwam ik ook klaar. Ik ontspande mijn lichaam en
voorzichtig haalde Bram zijn pik uit mijn kont. Ik kroop omhoog en zo glipte de kunstpik uit
mijn kut.

Gedownload van xxxstory.nl

Nu was Thea aan de beurt. Ik maakte haar voorbinddildo los en likte ondertussen de
binnenkant van haar dijen. Ze was al behoorlijk geil en met mijn vinger trof ik een kletsnatte
kut aan. Ik stak de vinger naar binnen en likte over haar klitje. Bram bewerkte haar tieten en
toen ik mijn vinger in haar hol stak, begon ze te kronkelen. Ik stak mijn tong diep in haar
spleet en proefde zo haar kutsap. Heerlijk smaakte dat en ik probeerde zoveel mogelijk binnen
te krijgen. Met mijn duim ging ik over haar klit en even later beleefde ze haar hoogtepunt. Wil
je nog een geil spelletje met ons doen, vroeg Bram. Ik ben overal voor in, zei ik, al wist ik op
dat moment nog niet om wat voor spelletje het ging. Zeker weten, vroeg Thea en dat deed mij
iets twijfelen. Maar ik wilde mij niet laten kennen en vertrouwde hun volkomen. En ik had al
ja gezegd, dus gaf ik weer een bevestigend antwoord. Oké, ga dan maar mee naar de
badkamer, zei Thea. We stonden op en gingen naar de badkamer. Bram had onderweg ergens
uit een kast een enorme glazen injectiespuit gepakt en Thea pakte een pakje poeder uit het
medicijnkastje in de badkamer. De kraan werd zo geregeld, dat er lauw water uitkwam. De
wasbak liep vol en het poeder werd er in opgelost. Ik begon een idee te krijgen, wat er ging
gebeuren.
Wij houden ervan om op elkaar te poepen en er dan mee te spelen en te kliederen, zei Thea en
ik ontdekte een bijzonder geile blik in haar ogen. Als je niet mee wil doen, kun je nu nog
terug en ga je maar staan kijken als Bram en ik het met z’n tweeën doen, maar het lijkt me
bijzonder leuk, als je mee zou doen. Ik moest even denken, maar zag geen onoverkomelijk
bezwaar en poep kon je onder de douche er zo weer afspoelen. Als ik het niet hoef op te eten,
dan doe ik mee, zei ik. Van opeten was geen sprake, als ik dat niet wilde en Bram vulde de
spuit. Thea deed wat vaseline op haar aars, ging voorover staan en Bram drukte de spuit diep
naar binnen. Het poeder zorgt ervoor, dat je darmen na circa twee minuten enorm gaan
krampen en je moet er onherroepelijk van poepen, legde Thea mij uit. En je krijgt er een
enorm leeg gevoel van en als je dan elkaar lekker gaat besmeuren en elkaar opgeilt, bereik je
een fantastisch hoogtepunt, verzekerde Bram mij. Ik zou wel zien wat er van kwam. Thea
vulde nu de spuit. Er ging ongeveer een halve liter in en ze spoot hem helemaal leeg in Bram
zijn darm. Zo, nu even wachten, zei Bram en kuste me op de mond. Ga je op de grond liggen,
vroeg Thea, want ik krijg enorme drang. Ik ging op mijn rug op de tegels liggen en Thea ging
met haar kont boven mijn tiet zitten. Haar kontje stond al iets open en Bram hurkte boven
mijn andere tiet.
Ik zag dat ze verschrikkelijke buikkramp hadden en de kop van de drol van Thea kwam al
naar buiten. Toen er zo’n 5 centimeter uit hing, pakte Bram het vast en brak het af. Hij legde
het tussen mijn borsten en drukte het plat. Het eerste gedeelte is altijd het hardst, zei hij en
stak zijn middelvinger in de kont van Thea. Ze perste zijn vinger weer naar buiten en een drol
volgde. Het viel op mijn tiet en ze wreef het er gelijk over uit. Ze liet een paar winden knallen
en Bram draaide ook zijn eerste drol. Het rolde gelijk van mijn tiet af op de tegels en direct
daarna scheet hij meer. Hij wreef mijn andere tiet ook helemaal bruin en stak weer een vinger
in Thea’s darm. Haar stront krulde zich om zijn vinger heen naar buiten en zijn hele hand
werd bruin. Hij haalde zijn vinger eruit en ving de volgende lading op in zijn hand. Hij ging
ermee naar Thea’s tieten en wreef alles erover uit, totdat er geen wit vel meer te zien was.
Thea ving een zachtere keutel van hem op en kneedde hem in haar handen. Ze maakte haar
lippen bruin met haar wijsvinger, alsof het lippenstift was. Ze likte met haar tong over haar
lippen en stak toen haar middelvinger in haar mond. Ze likte deze helemaal schoon en daarna
deed ze hetzelfde met haar andere vingers. Bram zakte af naar mijn buik en een hele lading
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van het ingespoten vocht kwam naar buiten. Het was vermengd met zachte poep en Thea
wreef alles uit over mijn buik. Bram ging achterover leunen en Thea hurkte boven zijn pik.
Eerst kwam bij haar het water naar buiten en toen volgde haar laatste stront. Ze scheet Bram’s
pik helemaal onder en masseerde zijn lul toen tot deze stijf was. Ze kroop weer boven mijn
borst en begon te zeiken.
Ik vond het vermakelijk om te zien, maar werd er niet geil van. Hun wel en Bram had een
keiharde paal. Hij ging voorover staan en Thea likte aan zijn aars. Haar hele gezicht was nu
bruin en Bram liet zijn kont nog even over mijn borst zakken, totdat hij mijn huid raakte. Thea
boog voorover en pijpte zijn pik, die bruin van de stront was. Mijn borst werd even
platgedrukt door zijn kont en toen kroop Bram achter Thea. Hij vingerde haar aars even en
likte er even aan. Toen kwam Thea op mij liggen en haar buik werd nu ook bruin door het
contact met mijn, onder de poep zittende buik. We plakten haast aan elkaar. Bram ramde zijn
pik in een keer over de volle lengte in haar darm en neukte haar wild. Thea graaide naar mijn
tieten en smeerde zo overal stront heen. Bram vingerde haar klit en het duurde maar even of
Thea begon te krijsen. Geile strontneuker, riep ze, vieze kontnaaier, ik kom klaar.... Bram
neukte als een wildeman en plotseling trok hij zijn lul naar buiten, liep snel om ons heen en
hield zijn pik voor Thea’s gezicht. Ze stak hem direct in haar mond en pijpte hem binnen tien
tellen klaar. Ze stikte zowat in zijn enorme lading zaad en het drupte op mijn gelaat. Ik likte
wat op en vond dat wel lekker. Bram brulde erover en zijn ballen waren keihard en zaten
bovenin zijn zak. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik zelden iemand zo heb zien klaar komen. Bram
zoende Thea en we maakten ons van elkaar los. Ik moest eerst even alles rustig verwerken,
wat ik gezien en meegemaakt had, zoiets had ik namelijk nog nooit beleefd.
Uiteindelijk deed het me toch wel wat en toen Thea en Bram me vroegen, wat ik ervan vond,
zei ik: nou, misschien doe ik de volgende keer wel actief mee. We zijn gaan douchen en
daarna gaan aankleden. Ik vond het een prima stel en wilde graag bij ze blijven.
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