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[Lyder lidt frisk, men også tøvende. Vil gerne lyde til at have styr på det hele]

Beskeden er modtaget onsdag d. 25. oktober kl. 16.38

Hej Yusef, det er Brian. Carlsen. Din idrætslærer, ik’? 

Jeg vil bare lige tjekke op på, at du kommer til idræt i morgen. En klog fyr som dig ved godt, at vi alle sammen har brug for at 

få pulsen op og røre os lidt en gang i mellem. Og ikke kun i computerspil, vel? Jeg ved godt, at det kan være lidt grænseo-

verskridende, det der med at tage bad med andre, men hvis du ikke møder op, er du altså nødt til at give en god grund, ik’? 

Og badet er ikke en god grund. Hvis … hvis der er noget, du har brug for at tale om, så kan du godt sige det til mig. Jeg er 

klar til at lytte. Også selvom det er noget svært, du bøvler med, ik’? Vi ses. Hey.

[Lyder bekymret og stadig lidt tøvende]

Beskeden er modtaget torsdag d. 26. oktober kl. 16.06

Hej Yusef, det er Brian. 

Du var ikke til idræt i dag, og jeg har hverken set dig eller hørt fra dig i flere uger. De andre siger, at du var i skole tidligere i 

dag, men du dukkede ikke op til mine timer. Jeg er med på, at du vist går rundt med nogle svære ting. At du … At din … At der 

er nogle problemer, ik’? Jeg forstår det godt, men du er nødt til at tale med mig, for ellers bliver jeg nødt til at ringe til din mor 

og snakke med hende om, hvorfor du ikke møder op til idræt, okay? Det er jo bare mig. Så tal med mig. I morgen. Vi ses. Hej.

[Lyder træt og let irriteret]

Beskeden er modtaget fredag d. 27. oktober kl. 15.22

Hej Yusef. Det er Brian. 

Jeg kiggede efter dig i skolen i dag, men det er som om, du ikke hører, hvad jeg siger til dig? Jeg har forsøgt at ringe til din 

mor, men får også kun fat i hendes telefonsvarer. Hør, jeg forstår godt, at du har det svært derhjemme. At der er en grund 

til, at du ikke vil klæde om sammen med de andre drenge. Men hvis du ikke vil tale med mig, kan jeg jo ikke hjælpe dig, vel? 

Du er nødt til at komme ud af busken, i stedet for at gemme dig. Ellers ja … Så!

[                                                                                                    ]

Beskeden er modtaget    ___dag d.__. oktober kl. ______
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Hej Brian, det er Yusef


