Heet in de Bioscoop.
Het was vrijdag en heerlijk warm, Saskia en ik hadden afgesproken om samen te gaan
shoppen en dan wat te gaan drinken ergens. We waren in opperbeste stemming en ik trok een
wit luchtig en vrolijk zomerjurkje aan en gezien de stevigheid van mijn borsten geen bh
eronder (zit alleen maar in de weg bij het passen van kleding) hoge pumps en bijpassende tas
en op pad.
Eenmaal in de stad was het aardig broeierig van de warmte en de vele mensen, we gingen
winkel in en uit en overal neuzen tussen de kleding, passen overleggen etc. Hier en daar een
kerel plagen door het gordijn iets open te laten staan om hem een inkijk te geven, hmm lekker
wat het warme weer met je doet. Toen we zo’n beetje alles gezien en gepast hadden gingen
we gepakt en gezakt naar en terrasje om iets te drinken en wat te eten. Tegenover het terras
was een klein bioscoopje waar stelletjes en ook mannen alleen naar binnen gingen. Onder het
eten streelde de wind mijn benen en blies regelmatig mijn rok omhoog wat een ieder die dat
wilde een goed uitzicht gaf op me in mijn string verborgen kutje. Ik voelde door de warme
wind hoe mijn tepels stijf werden en door de stof van mijn jurkje priemden. Een tafeltje naast
ons kwamen 3 jonge mannen zitten die een biertje bestelden en druk over het weer, vrouwen
en werk aan het praten waren. Op een gegeven moment merkten we dat ze het hadden over
ons en wij deden alsof we de onschuld zelve waren en begonnen een beetje met ze te spelen
door ze wat meer uitzicht te geven. De op en aanmerkingen waren niet van de lucht.
Toen was het tijd om op te stappen en we waren een beetje nieuwsgierig geworden naar het
bioscoopje aan de overkant, er gingen mensen in en uit zonder dat er een vaste tijd was van
begin en eind van een film. Dus wij erop af in al onze onschuld en toen we daar heenliepen
waaide mijn rok op en kwam er vanaf het terras een gefluit aanzetten. Eenmaal voor de kleine
etalage van de bioscoop zagen we dat er een erotische film draaide, we keken elkaar aan
moesten lachen en traden naar binnen. Omdat we niet wisten wat ons te wachten stond gingen
we maar op de een na laatste rij zitten.
De opwinding nam bezit van me door de beelden die op het doek voorbij trokken, hierdoor
had ik niet in de gaten dat er mensen achter ons waren komen zitten. Ik had mijn rokje
opgetrokken en mijn hand had ik tussen mijn benen en terwijl ik mijn venusheuvel en
schaamlippen aan het masseren was zag ik hoe Saskia hetzelfde deed, het wond me meer op
om te zien hoe zij zichzelf klaar vingerde en net op mijn hoogtepunt voelde ik plotseling iets
nats in mijn nek en greep naar mijn nek en toen ik mijn hand terug nam zaten ze onder het
sperma. Ik keek abrupt achterom en zat toen oog in oog met een enorme stijve lul die me bijna
de ogen uitstak. Ik schrok hier zo van dat ik mijn mond opende om iets te zeggen maar dat
had hij gauw gevuld en voordat ik het wist had ik een dikke kleverige eikel in mijn mond en
zijn hand achter in mijn nek om te voorkomen dat ik hem eruit zou halen. Saskia greep
plotseling mijn hand die vol zat met sperma en begon hem schoon te likken en dat maakte me
zo geil dat ik alles maar liet gebeuren.
Ik was zo overdonderd dat ik het allemaal over me heen liet komen maar toen kwam het besef
van wat er gebeurde en ik keek omhoog en zag hoe hij me aangrijnsde en ik besefte toen dat
ik aan het pijpen was en voelde hoe ik door deze dwangmatige seks gewoon klaar kwam en
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besloot om het over me heen te laten komen en zoog op die zalige eikel van hem. Toen haalde
hij zijn stijve lul uit mijn mond en vroeg of ik het lekker vond en ik kon alleen maar (ietwat
verbijsterd) bevestigen dat ik het lekker vond. Hierop was zijn volgende vraag, wil je meer
van ons alle drie en ik bevestigde met een soppende kut dat ik meer wilde van hen. Hierop
kwam er een naar onze rij en ging zitten naast me en gaf me ten teken dat ik op zijn schoot
moest komen zitten, wat ik deed en zijn flinke kromme stijve schoof langs mijn stringetje
mijn gewillige natte grot in en ik zuchtte diep van het gevoel dat deze stijve in mijn hete kut
teweegbracht, hij schoof mijn bovenstukje van mijn jurkje naar beneden en gaf mijn heftig
zwoegende tieten de ruimte en liet mijn tepels draaien tussen zijn vingers. Een tweede ging
naast me op de rugleuning zitten en schoof zo dichtbij dat ik zijn op mij gerichte stijve in de
mond kon nemen en terwijl ik zo op en neer bewoog op die kromme trok ik aan de ander
terwijl mijn tong rondjes draaide om die glimmende eikel. Saskia was inmiddels al bezig
nummer 3 te bestijgen en beide begonnen we om het hardst te rijden op de in onze kutten
geschoven lullen. En oooh. Jaaa. Jaaaa.... Oohallaaaaa. Aaaaa. Ik.... Gaaaa .... Kooomen”
kreunde ik en ik voelde me even week worden maar de lul in mijn mond hield me stevig
overeind en ik zoog al weer op die zalige eikel waarbij ik met mijn tong zijn peesje bespeelde
wat hem deed schokken tussen mijn kaken.
Naast me hoorde ik Saskia ook al klaar komen terwijl ze me met wilde ogen aankeek. De man
naast me haalde zijn lul uit mijn mond en ging achter me staan en speelde met mijn sterretje
en terwijl hij zijn duim langzaam naar binnen drukte voelde ik hoe ik weer naar een
hoogtepunt geschoten werd.
Hij zette zijn natte eikel tegen mijn ster aan en op het moment dat ik begon te kreunen,
jaaajaaaa. Jjja ...jaaaa...ikj.... Gaaaa .... Wereer .... Kooomen” stootte hij zijn lans mijn
endeldarm in en ik kwam rauw kreunend klaar. Die lul in mijn kont deed me pijn maar ik was
nu wel zo geil en gelukkig dat hij hem erin ramde toen ik ontspande toen ik klaar kwam dat ik
genoot van de pijn en bleef bewegen op die heerlijke kromme terwijl die lange mijn
endeldarm aan het doorboren was. Naast me was Saskia inmiddels aan het pijpen en ze nam
die dikke worst helemaal in haar mond en het is een geil gezicht om te zien hoe haar halsaders
zwellen bij het naar binnen gaan van die lul in haar keel en zijn zak tegen haar kin slaat, oooh.
Oohh. Jaaaa. J. Jjjjjjjjjjj...aaaaaaaaaaaaa en ik kwam alweer en voelde hoe mijn kut droop van
mijn geile kutvocht dat door de pompende bewegingen in me naar buiten geperst werd.
Het kon niet uitblijven of de heren moesten wel klaar komen en ik voelde hoe degene die mijn
ster aan het oprekken was zwaarder begon te ademen in mijn nek om vervolgens mijn
endeldarm vol te spuiten met zijn warme golven zaad. De kromme kwam niet lang daarna en
ik voelde zijn eruptie met kracht tegen de binnenkant van mijn hete kut aan dreunen en genoot
van dit alles terwijl Saskia de lul die mijn kont had gevuld met zijn zaad aan het aflikken was
afwisselend met de andere die ook wel even zin in mij had en achter me kwam staan en
terwijl het sperma van zijn vriend uit mijn kont drupte zijn dikke worst er spontaan in perste
om vervolgens vol overgave me stevig te neuken. Het duurde ook niet lang voordat ook hij
met dikke stralen zijn lading zaad in mijn endeldarm spoot om vervolgens gewoon door te
gaan met zijn bewegingen.
Naast me zag ik hoe Saskia op haar knieën op de stoel ging zitten en de lange achter haar
plaats nam om haar eens flink te gaan neuken achterlangs terwijl hij haar stevig op haar billen
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sloeg, wat haar deed grommen van genot en ze smeekte naar meer, meeeer, meeeeeer. De
kromme ging onder me vandaag en ging toen achter de stoel van Saskia staan en hield haar
zijn kleverige lul voor die ze gulzig naar binnen zoog en al zijn sperma vermengt met mijn
kutsappen begon te likken.
Nadat ze klaar waren met ons te neuken waren ze ook zo weer verdwenen, even snel als ze
gekomen waren. Wij bleven achter en hadden even tijd nodig om bij te komen van wat ons
overkomen was en keken elkaar veelzeggend aan. We stonden op en gingen (ik wat trillend
op mijn benen) naar de uitgang en eenmaal buiten zaten de 3 nog steeds aan een tafeltje,
meesmuilend naar ons kijkend en 1 knipoogde naar me en zei, wanneer komen jullie weer en
moest lachen terwijl de sappen me langs de benen liep, dus gauw naar huis.
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