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Kl. 18.07
Hey babe <3 Kan 
du egentlig bedst 
lide lys eller mørk 
chokolade? ;) ;)

Kl. 18.34
Hey, er du der? 
<3

Kl. 18.52
Skulle du ikke 
bare til fami-
lie-halløj? Du 
kan da godt lige 
svare!

Kl 19.03
Du er sammen 
med Mads, ikke?! 
Du ligger  et eller 
andet sted og 
knalder ham. 
Shit, du er en 
klam kælling!
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Kl. 19.06
Du er så skide 
billig! Du er jo slet 
ikke bi, og jeg er 
bare dit fucking 
forsøgsdyr, som 
du misbruger for 
at udleve en klam 
fantasi!!

Kl. 19.07
Jeg forstår ikke, 
at du gør det her 
mod mig. Jeg 
elsker dig. Jeg 
troede, vi to var 
sammen. At vi el-
skede hinanden. 
Hvorfor gør du 
det her?

Kl. 19.09
Undskyld, at jeg 
elsker dig så højt. 
Undskyld, at du 
er alt i min verden. 
Jeg elsker dig så 
fucking højt, og 
så behandler du 
mig som lort. Jeg 
ville jo bare gøre 
noget lækkert 
klar til dig, og så 
er du en kælling 
over for mig.

Kl. 19.27
Super, at du kom-
mer forbi!!! Sikker 
på, at din onkel 
nok skal få en god 
50-års, selvom 
du skrider. Hvis 
jeg ikke lige 
åbner, så vent på 
mig her. Skal bare 
lige hente et par 
bøger hos Ama-
lie. Tager max en 
halv time. Kys.
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