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Søndag kl. 22.40

Hvad fuck?!?!?! 

Hvad fuck var det?!?!!?

1.Frederiks sms 

(på linjerne)

Mandag kl. 14.36

De andre siger, at du 

faldt. Og de stiller en 

masse spørgsmål, jeg 

ikke orker at svare på. 

Jeg har ikke lyst til at 

tale med dem. Kun med 

dig.

Tirsdag kl. 07.28

Skolen holder krise-

halløj i dag. Jeg vil 

hellere bygge på basen, 

men ikke, når du ikke 

er med. På serveren 

spørger de, hvornår du 

er tilbage. Jeg svarer 

ikke.

Mandag kl. 10.17

Måske er det weird, at 

jeg skriver. Ved jo godt, 

at du ikke kan svare. I 

går var noget lort!!! Gid 

det var som i Minecraft. 

At du bare spawnede i 

basen. Fuck.

Mandag kl. 19.55

Der var ting, du ikke ville 

tale om, så jeg spurgte 

ikke. Er det også en 

hemmelighed, at du ikke 

faldt? Du holdt fast i min 

arm! Og så slap du.

3. Yusefs tanker

(mellem linjerne)

4. Yusefs svar

(på linjerne)

2. Frederiks tanker

 (mellem linjerne)

E L E VA R K  8  -  S i d e  1 Y U S E F

My mate
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Tirsdag kl. 20.33

Jeg vidste godt, der var 

noget galt. Du var ikke 

så god til at skjule de blå 

mærker, som du troede! 

Jeg tænkte, det var 

nok, at jeg fik dig væk 

hjemmefra. Pis.

1.Frederiks sms 

(på linjerne)

Onsdag kl. 16.15

Men mest på mig selv, 

okay? Du er min mate. 

Min bedste mate. Du 

har reddet min røv  

virkelig mange gange 

med lektier. Nu var det 

min tur til at redde dig!

Onsdag kl. 15.16

Jeg er faktisk skide- 

fucking sur på dig!

Onsdag kl. 16.29

Jeg ved godt, at du 

ikke kan svare på mine 

beskeder, når du er  

gipset ind som en 

mumie. Men jeg kom-

mer forbi hospitalet i 

dag. Jeg ved ikke, hvad 

du har brug for. Men jeg 

er din mate. Jeg er her 

for dig – uanset hvad!

3. Yusefs tanker

(mellem linjerne)

4. Yusefs svar

(på linjerne)

2. Frederiks tanker

 (mellem linjerne)

E L E VA R K  8  -  S i d e  2 Y U S E F

My mate


