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Capítol 1 

1984 

En Curtis, de tretze anys, es va asseure al costat del seu millor amic, en Brian, també de 

tretze anys, a l'autobús escolar de camí a casa. D'aquí a una setmana, el setè curs hauria acabat i 

començaria l'estiu. 

És molt bufó. En Brian sabia que era bisexual, s'havia enamorat. El seu pit es va estremir i va 

sentir un formigueig a l'estómac. Es va sentir més lleuger que l'aire. Els ulls blaus d'en Curtis 

eren tan bonics, i ell era tan bufó. Fins i tot més que en Robbie, el noi musculós que admirava al 

vestidor del gimnàs. En Brian volia abraçar i besar en Curtis en aquell moment, però, com ho 

faria, amb els nens a l'autobús? I ni tan sols sabia si en Curtis era gai.  

Va somriure mentre mirava en Curtis, mostrant els seus bràquets. En Brian no podia esperar 

més a veure els peus d'en Curtis aquest estiu, els havia vist quan s'havien banyat a casa d'en 

Curtis en el passat, però en aquell moment no se sentia atret per ell. 

"A Octopussy", explicava en Curtis quan l'autobús va arribar a un semàfor, "James Bond és a 

Cuba al principi, i fins i tot hi ha algú que fa el paper de Castro". 

En Brian va somriure per la bufona manera de parlar d'en Curtis; va sonar tan immadur, però 

adorable, com un àngel. "No s'especifica el país on comença Bond", va dir en Brian. "Se suposa 

que és un país a Amèrica Llatina, com Cuba. El personatge que s'assembla a Castro posseeix un 

barret semblant als que porta Castro. I les banderes no són d'un país llatinoamericà real. Són 

inventades. Ho sé, perquè he comprovat el meu atles", va explicar en Brian. Havien vist la 

pel·lícula l'estiu passat al cinema, i la mare d'en Brian l'havia llogada en VHS i l'havien vista de 

nou el cap de setmana passat. 

En Curtis va riure per sota el nas i va preguntar: "Estic impressionat amb els teus 

coneixements, podria besar-te. Em besaries, si fos gai?"  

"Per què? Per descomptat. Un gran petó francès", va dir en Brian fent servir veu de nena i 

amb un somriure d'orella a orella, desitjant que realment pogués. Tot i que va fingir fer broma, el 

seu estómac va pegar voltes quan va observar que els nois el miraven de reüll. Les persones dels 

anys vuitanta no estaven a gust amb l'homosexualitat. 



 

 

"Bé, ho tindré en compte". 

"Quan vulguis, rei", va dir en Brian encara amb veu de nena i amb un somriure. 

"Tinguem sexe anal", en Curtis va continuar fent bromes. "Ara mateix!" Va mirar els nens 

que l'envoltaven, aquests reien pels seus comentaris. "Som follamics!" 

"Jo podria ser un James Bond gai, tenint sexe anal amb homes joves i macos tota l'estona, 

després de frustrar el KGB", va suggerir en Brian. 

"Bé. Jo seria el teu enemic. Un agent gai del KGB que aspira a fer l'amor de manera 

apassionada amb 007 i, al final, ho aconsegueix", va dir en Curtis. 

"Ja en tenim prou per avui", va dir en Brian fent una mirada nerviosa als altres nens. Va 

somriure al seu amic. Estava molt ansiós de passar temps amb en Curtis durant l'estiu. 

"Espera. Podem anomenar al nostre debut Octopenis, per Octopussy. Què et sembla?" En 

Curtis va riure. "Serem amants gais famosos". 

"Jo seré l'agent 0025, pels vint-i-cint centímetres, i tu seràs l'operatiu del KGB Len, el nom 

prové de Lenin. I l'MI6 i la CIA et perseguiran per començar la Guerra Freda", va dir en Brian. 

"Farem que els nostres països acabin la Guerra Freda i creïn la pau mundial, fins a la seqüela, 

on hem d'aturar la Guerra Calenta entre països lliures i comunistes", va dir en Curtis, fent riure 

en Brian. 

"Tindràs un vibrador amb un adhesiu d'un martell i una falç a la punta, i jo en tindré un de 

vermell, blanc i blau amb una àguila", va dir en Brian. 

"Xucla'm la cara, amic", va dir en Curtis amb una ganyota. "Fes-ho, amic, fes-ho". 

"Fem que les nostres llengües es toquin", va respondre en Brian, amb la llengua cap a fora 

mentre els nois al seu voltant reien. 

"D'acord". En Curtis va treure la llengua. "Li presentarem la nostra idea a Spielberg. Sí 

senyor!" En Curtis va ser interromput perquè l'autobús va arribar a la seva parada. "Fins després, 

amic". En Curtis va fer el signe de les banyes. "Fins després, xaval". 

"T'estimo", va dir en Brian mentre se n'anava, i tothom es va posar a riure. "T'estimo", va dir 

en Brian i li va llançar un petó. Realment volia ser el seu amant. 

"Mari-e-tes! Mari-e-tes! Mari-e-tes!" En Curtis va cantar, girant el cap a esquerra i dreta, fent 

broma amb els nens que l'envoltaven. 
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Capítol 2 

Una setmana més tard 

 

L'escola va acabar i va donar pas a l'estiu. En Brian es va quedar mirant el brillant sol del 

desert d'Arizona mentre anava amb la bicicleta tot terreny Diamondback de color blau clar cap a 

la casa d'en Curtis. La suor gotejava dels seus cabells castanys. Tenia una sorpresa per a en 

Curtis, amagada sota la samarreta d'AC/DC. A la cistella, a la part posterior de la bicicleta, tenia 

una rosa vermella del jardí de la mare; era per a la germana d'onze anys d'en Curtis, la Zoe. La 

Zoe tenia una estreta relació amb el seu germà i li havia dit que mai no havia rebut cap flor per 

part d'un noi, només per part del pare i de l'avi, i en Brian volia ser el primer. Però la veritable 

raó per la qual hi anava era per veure el noi que estimava. 

A casa d'en Curtis, en Brian va agafar la rosa i va mantenir la sorpresa amagada sota la 

samarreta, de manera que la Zoe no la veiés. Va trucar a la porta de la cuina. 

"Com anem?", respongué en Curtis, fent un gest perquè en Brian entrés. El cor d'en Brian va 

començar a palpitar fort quan va veure els bells ulls blaus i la cara bonica d'en Curtis. Li 

encantava com li quedava la samarreta de Pac-Man. En Brian va amagar la rosa darrere de 

l'esquena mentre entrava a la cuina; la Zoe parlava per telèfon. L'aire fresc a l'interior era un 

alleujament per a la seva pell. 

Els pares d'en Curtis i la Zoe eren metges al centre mèdic de Tucson i treballaven fins a les 

set. No tenien temps lliure quasi mai i deixaven que els nois fessin la seva. 

"Oh, oh, oh, parla'm del teu vibrador nou", va fer broma en Curtis, parlant amb veu de nena a 

la Zoe, mentre ella retorçava el dit al voltant del cable i xerrava amb la seva millor amiga, la 

Michelle. 

"Calla", va respondre ella. 

En Brian va caminar cap a ella i va aixecar la rosa. 

"Oh, per a mi? Gràcies!" Va deixar caure el telèfon al taulell de la cuina, va agafar la rosa i 

va abraçar en Brian per un costat. "Gràcies, amor!" 

En Brian es va girar perquè la Zoe no veiés que amagava una cosa sota la samarreta. "De res, 
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Zoe". 

"Tens xicota? Estic disponible", va xiuxiuejar ella. Després va inclinar el cap i va 

pestanyejar. 

"Ho sento, però m'agrada una noia de l'escola". Era mentida, però no del tot, perquè la noia 

de qui parlava era molt atractiva. 

"D'acord", va dir la Zoe. Llavors va continuar parlant amb la Michelle. "Un noi molt bufó 

m'acaba de regalar una rosa!" 

En Curtis va mostrar-li el camí cap al seu dormitori. 

En Brian ràpidament va moure els dits pels cabells rossos d'en Curtis, desfent-li'ls mentre 

arribaven a l'habitació. 

"Seductor", va dir en Curtis, empenyent el braç d'en Brian amb la intenció que s'apartés. 

En Brian estava submís perquè estava enamorat. No va tornar l'empenta. Al contrari, va 

inclinar el cap perquè va sentir amor al pit per en Curtis. 

En Curtis va suposar que en Brian era feble. Per què no el va empènyer com solia fer-ho? En 

Curtis s'ho va preguntar i va pensar que era peculiar. 
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Capítol 3 

En Curtis va tancar la porta de l'habitació i es va girar amb un gran somriure. 

Des de sota de la samarreta, en Brian va treure la revista recoberta de suor, un nou Stag. "La 

hi vaig comprar a en Robbie, després del gimnàs, per deu dòlars. És impressionant, no?", va 

exclamar en Brian. Els pantalons curts l'estaven temptant. Abans que en Curtis pogués 

respondre, va advertir: "La guardarem a casa teva, però no vull que hi facis cap forat. Em va 

costar deu dòlars, quatre setmanades". Esperava que arribés a llegir-la i fantasiejar sobre el sexe 

també amb en Curtis. 

"Sí, no et preocupis. Me'n faré càrrec". 

Els ulls d'àngel d'en Curtis es van il·luminar mentre fullejaven la revista i miraven dones 

nues. 

"Això me la posa dura", va explicar en Curtis, ajustant-se els pantalons curts. "M'encantaria 

follar ara. Vull un tros del seu cul", va dir. "Mira, porta calcetes amb obertura". 

Estava encenent en Brian. Cada paraula que deia, feia que en Brian volgués tenir relacions 

sexuals amb ell. "Què penses sobre la sodomia?", va preguntar. "Sobre tindre sexe anal amb una 

noia?" 

"Ho faria", va dir en Curtis. "Em faria sentir bé, però no sé com la faria sentir a ella. 

M'encantaria si una noia així ho desitgés", va dir. "Ho faria ara mateix". 

"A mi també m'agradaria", va dir en Brian amb un somriure. Moria per tenir en Curtis com a 

amant. Curiós de com respondria, en Brian va mirar un primer pla de l'entrecuix d'una dona i va 

dir: "Als marietes els agraden els culs d'altres nois. Volen follar-se'ls. Això és el que em va dir el 

Daniel". El Daniel era el germà gran d'en Brian, de setze anys. 

"Encara està sortint amb aquell bombó?", va preguntar en Curtis. 

"Sí". 

"Als marietes els agrada tenir sexe anal amb altres nois i donar i rebre mamades, i estar 

enamorats de nois molt macos", va dir en Curtis. 

Les seves paraules van fer que en Brian es preguntés si en Curtis era gai. Què passaria si feia 

el pas? Hauria de tenir cura. No obstant això, tenia un pla. 

"Mira aquesta vagina", va dir en Curtis, movent els malucs cap endavant i cap enrere. 
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"Preciosa". 

Només veure-la, les plantes dels peus d'en Brian s'estremiren de plaer. Era hora de posar-lo a 

prova. "Curtis. Anem al bany i ens fem una palla". 

"Tu el que vols és veure com em masturbo", va dir. "Seria divertit, però la Zoe és aquí". 

Després, algú va trucar a la porta. En Curtis va col·locar la revista sota el matalàs. "Entra", va 

dir, assegut al llit mentre es treia les sabates. 

El cor d'en Brian es va aturar mentre veia els peus descalços d'en Curtis. Volia tocar-los i 

acariciar-los, i mostrar a en Curtis quant l'estimava. 

La Zoe va mirar en Brian. "La Michelle vindrà demà. Nedarem. Si ho desitges, pots nedar 

amb nosaltres demà". Ella realment volia que fos el seu xicot. "A la Michelle li agrades", va 

afegir, rient, i després va marxar. 

"Oh, és massa jove", va dir a la Zoe quan marxava pel passadís i entrava al saló. La Michelle 

tenia onze anys, com la Zoe. 

Es va girar i va veure que en Curtis somreia. 
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Capítol 4 

 

"Parlem sobre sexe", va dir en Brian, "sobre el que ens agrada". 

En Curtis no semblava gaire convençut de parlar d'això. 

En Brian va afegir: "Parlem d'allò que ens atreu". 

"Entesos". 

"M'agraden els peus descalços, especialment la planta del peu d'una persona. No sé per què. 

A tu també et passa?" 

"Sí, una mica". 

"Vull estar amb algú i no ho sap", va admetre en Brian. Espero que en Curtis sigui gai o bi, 

va pensar en Brian. "Aviam", va dir en Brian perquè el seu estómac s'estava escorrent com una 

tovallola de bany mullada. "Aviam", va dir agafant la mà d'en Curtis i somrient. El seu estómac 

va caure al centre de la terra durant uns segons mentre agafava la mà d'en Curtis. 

En Curtis va somriure. No sabia com respondre, així que va fer un petó a la galta d'en Brian. 

Ple d'amor, en Brian va abraçar en Curtis amb força, fent que el seu pit s'estremís. Després va 

entrellaçar els seus dits amb els d'en Curtis. En Brian va besar lentament els llavis d'en Curtis. 

De sobte, el telèfon va sonar. En Curtis va fer un bot i va anar a la cuina per respondre. En 

Brian el va seguir feliç. Es va sentir alleujat. 
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Capítol 5 

"Pot passar la nit, en Brian?", en Curtis va preguntar a la seva mare per telèfon. "Si us plau?" 

"No puc", va explicar en Brian, "Tinc una cita amb el dentista demà a primera hora". 

"Oh, no importa", va dir en Curtis al telèfon. "Bé, mare, adéu". Va penjar. "Quina merda", va 

dir, "Si ho vols, pots quedar-te demà a la nit i podem nedar", va dir en Curtis, revelant les seves 

bufones dents blanques. 

"Bé, ho preguntaré". 

"Per què esperar? Nedem ara", va dir en Curtis, amb l'esperança de veure més el cos d'en 

Brian. Sabia que sentia el mateix per ell. 

"D'acord, però hauré d'anar a buscar el banyador". 

"Te'n puc deixar un", va dir en Curtis mentre mirava en Brian de dalt a baix. "Suposo que 

t'anirà bé". 

En Brian va seguir en Curtis a la seva habitació. 

En Curtis va somriure mentre tancava la porta. 

Després, es van mirar mentre es despullaven. Tots dos ja estaven a la pubertat. A en Brian li 

va agradar mirar el penis dur d'en Curtis, que apuntava cap a l'esquerra. A en Curtis li encantava 

el penis d'en Brian, que era gairebé igual de gran que el seu. Tots dos nois havien estat 

circumcidats. En Brian podia sentir les plantes dels seus peus formiguejant mentre en Curtis treia 

dos banyadors. Els nois van riure entre ells després de vestir-se. La Zoe els va veure caminar per 

davant la cambra i ella també es va posar el banyador. Després els nois es van posar protector 

solar i van entrar a la piscina. 

En Curtis va nedar fins a l'extrem inferior on era en Brian, i es van barallar. En Brian va 

agafar en Curtis pel coll i el va fer suplicar que l'alliberés. 

"Digues-ho: xuclo cigales grans", va demanar en Brian, rient. "Digues-ho". 

"Tu xucles cigales grans", va dir en Curtis, somrient. 

En Brian va estrènyer les mans sobre el coll d'en Curtis quan la Zoe sortia i es posava 

protector solar. "Digues que xucles cigales grans", va ordenar. 

"Jo xuclo cigales grans". 

En Brian va dir: "Digues que ets marieta". 

"Sóc marieta". 
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Llavors, en Brian va ordenar: "Digues que vols xuclar la meva cigala". 

"Vull xuclar-te el penis". 

"Molt gai", va dir la Zoe caminant cap a la piscina, amb les celles arrufades. "Sou gais?" 

"No", van mentir, esperant que ella els acceptés, ja que tots dos es preocupaven per la seva 

sexualitat. 

Finalment, en Brian va alliberar en Curtis i va riure. 

"Sóc un escorpí de mar", va dir en Curtis. Va sortir de la piscina per agafar una bassa del 

petit magatzem. 

"No hi ha res millor que un escorpí de mar", va explicar en Brian. 

"El vaig inventar jo, és la meva invenció". 

En Brian i en Curtis es van ficar a la bassa, amb en Curtis assegut just davant d'en Brian. Una 

lleugera brisa s'apoderà d'ells; el sol estiuenc d'Arizona era genial. 

Els nois es movien amunt i avall, fent que l'aigua tingués tanta força que sortís de la piscina. 

"Submergim-nos", va suggerir en Curtis. 

"Sí". En Brian el va seguir. 

La Zoe es va asseure en un seient al costat de la piscina a l'extrem profund, al costat del filtre, 

i va mirar en Brian caure de panxa. Després, en Curtis va fer un salt de bala de canó. 

Els nois es van barallar de nou, fins que les seves cames es van cansar de nedar tant. En 

aquell moment, en Brian tenia en Curtis agafat a la part profunda. En Brian va coquetejar posant 

els malucs contra la part posterior d'en Curtis, i el va empènyer cap endavant. En Curtis va 

respondre rient. Llavors, estava tombat amb la bassa sobre l'estómac, mostrant les plantes dels 

peus. En Brian sentia que el seu pit s'estremia de pura emoció mentre nedava darrere d'en Curtis i 

mirava les plantes dels seus peus. En Curtis era l'epítom del noi més maco del món, i les seves 

plantes eren tan boniques com ell. Si la Zoe no hagués estat allà, li hauria fet un massatge de 

peus. Per què no podien estar sols? 

Finalment, era hora que en Brian tornés a casa per sopar. Els nois es van tancar a l'habitació 

d'en Curtis i es van despullar. En Brian va agafar la mà d'en Curtis mentre estaven davant del 

gran mirall. 

"Joves macos", va dir en Curtis, fent que en Brian s'estremís més i augmentaren les seves 

ganes de sexe. 

Llavors es van vestir i en Brian va marxar. No podia esperar a tornar a veure en Curtis. 

Mentrestant, en Curtis va entrar al bany i va fantasiejar sobre tenir sexe amb en Brian. 
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Capítol 6 

Al matí, tan bon punt va arribar a casa després d'anar al dentista, en Brian va anar amb la 

seva bicicleta a la casa d'en Curtis. Portava el banyador i una samarreta vella. Va riure mentre es 

preguntava què era a la ment d'en Curtis. En Curtis també l'estimava? O bé lamentava el que 

havia passat ahir? 

En Brian va trucar a la porta de casa d'en Curtis i aquest va respondre. "Els meus pares estan 

treballant", va dir en Curtis, que volia veure si en Brian era tan feliç de veure'l com ell, "La 

Michelle vindrà aviat". Tots dos sentien que els seus cors s'apoderaven d'amor. 

"Anem a nedar", va dir en Curtis. Ell i en Brian es van posar protector solar i van saltar a la 

piscina. La Zoe es va posar el banyador i esperava ansiosament que la Michelle arribés. 

En Curtis estava estirat cap per avall a la bassa i els seus peus penjaven. En Brian va treure la 

bassa fora de la vista de la porta corredissa, va agafar els peus d'en Curtis i els va enfonsar, fent 

que el seu cor vibrés i les seves plantes dels peus s'estremiren. 

"Fes-me un massatge", va xiuxiuejar en Curtis. 

En Brian va fer-li un massatge a les plantes dels peus i va sentir que el seu penis començava 

a vibrar. El cor d'en Brian va batre ràpidament d'amor per en Curtis i va sentir un milió de 

papallones a l'estómac que podien explotar en qualsevol segon. Sabia que era bi, però tenia 

curiositat per saber si en Curtis era bi o gai. L'anus d'en Brian vibrava volent que en Curtis el 

sodomitzés. 

A en Brian li encantava fregar els peus d'en Curtis. Va pressionar contra l'arc, els dits dels 

peus i el taló d'en Curtis. Tot això va fer que en Brian se sentís molt excitat i enamorat. Els seus 

peus eren tan bells: la carn més fosca dels talons i dels metatarsos, i les poques arrugues quan en 

Curtis va encongir els dits dels peus amb alegria. En Brian també admirava els dits dels peus i els 

turmells d'en Curtis. En Curtis va gaudir com mai ho havia fet. 

El control lliscant es va obrir de sobte i les mans d'en Brian es van congelar. La Zoe i la 

Michelle van sortir. 

"Com anem", va dir en Curtis, fent el signe de les banyes. En Brian va saludar ràpidament. 

"És el primer noi que em dóna una flor". La Zoe va somriure a en Brian. "No és un amor?" 

"És maco, també", va dir la Michelle, fent que en Brian envermellís. "Per què no em dónes 
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una flor?" 

"D'acord", va dir en Brian. "Potser més endavant. Te'n donaria una ara, però no n'hi ha cap 

per aquí". 

"Gràcies, amor", va dir la Michelle, fent que en Brian s'estremís perquè una noia volia una 

flor d'ell. Sabia que era bi, sense cap mena de dubte, però només volia estar amb en Curtis. 

"Nedem nus", va dir la Zoe. "Llavors, tots podem ser lliures". Realment només volia veure en 

Brian nu. "Fem-ho", va afegir quan ningú no va respondre, "podem ser tots millors amics". 

En Curtis va tirar la bassa a la part més profunda, i ell i en Brian es van treure els banyadors, 

llançant-los al passadís de formigó situat al voltant de la piscina. A continuació, la Zoe i la 

Michelle van fer el mateix mentre eren de peu a la passarel·la. En Brian les va mirar i en Curtis 

va mirar la Michelle. Després, les noies van entrar a la piscina. L'aigua fresca calmava els seus 

cossos calents. 

La Zoe se sentia còmoda estant nua amb el seu germà, perquè sovint estaven nus quan eren 

petits. L'estómac de la Michelle es va retorçar, però es va sentir còmoda quan va entrar a l'aigua. 

En Brian es va excitar, majoritàriament per en Curtis, però també perquè li agradava veure 

els cossos de les noies. 

La Zoe i la Michelle van murmurar l'una a l'altra abans de dirigir-se als nois. "Vull que em 

follis", va dir la Zoe a en Brian rient. 

En Brian es va gratar el cap, pensant en el que acaba de sentir. 

"Nosaltres anem a secundària i tu encara estàs a primària. Ets massa jove per tenir sexe", va 

dir en Curtis, defensant la seva germana. 

"Bé". En Brian va tancar la boca. 

Les noies van riure entre elles. "Potser en un altre moment", va dir la Zoe a en Brian 

pestanyejant. 

"Potser, quan siguis més gran", va dir en Curtis, que volia que la seva germana fos una dona 

honorable. 

Les noies van fer onades a la bassa fins que l'aigua de la piscina va vessar. 

La Zoe volia que els llavis d'en Brian entressin en contacte amb els seus. No podia esperar 

més. "Brian, besa'm. Ensenya'm a besar", va dir la Zoe, esperant que li fes un petó francès. 

"No!", va dir en Curtis, fent que en Brian envermellís. 

"Sóc gai", va dir en Brian amb un posat seriós, mostrant-se sincer. "Sóc bisexual, com David 
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Bowie". En Brian tenia curiositat sobre com reaccionarien les noies a la seva sexualitat. Volia 

tenir en Curtis com el seu veritable xicot i volia que la Zoe sabés que estimava el seu germà. 

Les mandíbules de la Zoe i la Michelle van caure al fons de la piscina. 

"De debò? No ho direm a ningú", va prometre la Zoe. 

"Ho mantindré en secret, no ho diré", va dir la Michelle, amb l'esperança que en Brian no es 

burlés. 

"No ho facis, per favor. D'acord?", en Brian va demanar amablement. Pensava que podria ser 

colpejat i marginat a l'escola. El Daniel li havia parlat d'un noi gai a l'institut que hagué de deixar 

d'anar-hi perquè va sortir de l'armari i va ser colpejat i amenaçat per altres nois extremadament 

intolerants. 

"No ho farem", va respondre la Michelle. 

"No ho diré", va prometre la Zoe. 

"Jo també sóc gai", va dir en Curtis, pensant en ser honest amb la seva germana. Ell la va 

mirar directament. "Però no ho diguis a ningú". 

"Sortiu junts?", va preguntar la Zoe, fent que el seu germà es ruboritzés. Com que no va rebre 

cap resposta, va insistir: "Sí o no?" 

"Més o menys", va dir en Brian, somrient, la qual cosa va fer que en Curtis envermellís 

encara més. 

"Sabia que tots dos éreu gais", va dir la Zoe. "M'ho imaginava", va afegir, fent que l'estómac 

d'en Curtis deixés de girar perquè la seva sexualitat no era una sorpresa total per a ella. 

La colla es va divertir nedant fins que es va fer tard i en Brian i la Michelle van marxar a casa 

per sopar. Però en Brian tornaria per passar la nit. 
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Capítol 7 

 

Aquell vespre, en Brian va anar amb bicicleta a casa d'en Curtis. Tenia un altre pla. Portava 

alguna cosa, amagada a la motxilla, juntament amb la roba neta i el raspall de dents. 

En Brian, en Curtis i la Zoe van jugar dues partides de Monopoly fins a l'hora de dormir. En 

Brian i en Curtis van guanyar una vegada. Eren gairebé les onze-trenta quan tothom va anar a 

dormir. Als nois els van permetre romandre més estona a l'habitació d'en Curtis si estaven callats. 

En Curtis va tancar la porta amb clau i els dos nois es van quedar en calçotets. Una estona 

més tard, es van fer un petó francès i es van abraçar. Va ser el seu primer petó francès. En Curtis 

volia estar amb en Brian per sempre, i en Brian volia estar amb en Curtis. 

En Curtis es va treure els calçotets i en Brian va fer el mateix. 

En Curtis es va tombar al llit cap per avall. En Brian li va fer un massatge als peus mentre 

s'asseia al peu del llit. En Brian estimava en Curtis tant; volia que fos el seu únic amant. En Brian 

va besar cada planta dels peus diverses vegades, fent que el seu cor i les seves pròpies plantes 

s'estremiren. El seu anus es va excitar tant que realment volia posar-se a quatre grapes i entregar-

se a en Curtis en aquell moment. En Brian va moure un dels peus d'en Curtis al costat del llit i va 

fregar el penis contra la planta del peu. 

"Els teus peus se senten bé i estimats?", en Brian va preguntar, esperant que en Curtis li 

tornés el favor i li fregués els peus. 

"Sí". 

Tots dos es van aixecar quan en Brian va acabar. En Brian va agafar la seva bossa i va treure 

el retolador permanent que havia portat. 

"Estic molt enamorat de tu", va dir en veu baixa. "Siguem amants". 

"Sí. Jo també estic enamorat", va dir en Curtis. 

"Mira", va dir en Brian quan va acolorir la punta del penis. 

"Jo també ho faré". En Curtis va somriure, va prendre el retolador permanent i va fer el 

mateix que en Brian. Llavors, els nois van admirar els seus preciosos cossos al mirall. 

"Ens estimem", va dir en Curtis, prenent la mà d'en Brian, "Si us plau, estima'm", va dir, 

prement la mà d'en Brian una mica més fort. "Si us plau". 



 

16 

"T'estimo". En Brian va abraçar en Curtis amb força. 

En Curtis es va apartar i va treure unes gomes blaves del calaix superior de la calaixera. 

"Aquestes són de la Zoe", va dir. "Té". Va lliurar una goma a en Brian. "Posa-me'n una al 

canell". De seguida, tots dos tenien una goma al canell. 

"Això ens simbolitza", va dir en Curtis. "T'estimo". Va pestanyejar i va inclinar el cap. 

"Molt", va afegir, abraçant en Brian. 

"Jo també estic enamorat de tu", va respondre en Brian, abraçant-lo. Volia que estiguessin 

junts per sempre. 

En Brian va retrocedir i va mantenir el penis erecte. "Masturbem-nos", va dir, assegurant-se 

de no alçar la veu. 

"Sí". 

Els dos nois es van posar de genolls un davant l'altre i en Curtis va acabar primer, deixant a 

en Brian amb la intriga de si volia tenir sexe real. 

Però en Brian no volia fer-ho ara mateix. Potser, quan anem a l'institut, va pensar. Es va 

prendre el seu temps per acabar, i en Curtis va mirar tots els moviments i el va mirar sorprès! 
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Sobre la història: 

 

Per a lectors madurs, majors de 18 anys. En Brian, de tretze anys, bisexual, s'enamora d'en 

Curtis, un noi molt maco que viu al mateix carrer. En Curtis s'enamora d'en Brian? 

 

Sobre l'autor: 

 

Afrodites nues: Una història d'iniciació a l'amor gai és el segon romanç gai de l'autor. 

Maxwell viu al sud-oest dels Estats Units. Per obtenir més informació sobre l'autor, visita 

www.maxwellcarlsen.com. 

 


