
säg till att 5-an blir släppt ikväll, kan du göra det?
Ja, nej !
vi får se
när hon kommer hem då?
när hon kommer hem då, för hon är väl inte hemma så ofta antar jag
lyssna på mig, det spelar ingen roll
jag vet inte, jag garanterar inte att jag gör det
efter allt som har hänt, efter allt som du utsatt oss för, jag vet inte
om jag har så god vilja
och då menar jag allvar
om du vill lösa konflikter, så måste du hjälpa till du också
du löser inga konflikter, Bosse, du skapar konflikter
nej, jag sitter och pratar med dig lugnt och sakligt och försöker att hitta en lösning på problemet
Nej, du försöker att jag gör någonting, som du vill
nej, men jag  kan ...
har du nått förslag, var ska bilen var ska det, var ska det
vi pratar inte om bilen,  jag sa bara att försöka hitta ett..
sätt att försöka tjäna pengar på bilen tillsammans
vi ska inte tjäna pengar tillsammans
varken du eller... du ska tjäna pengar
med din familj
och jag tjänar pengar på mitt sätt
du och jag har inget gemensamt när det gäller såna grejer
nä men
och du kommer aldrig att göra det
jag vill inte att du förknippar dig med
du kan förknippa dig med barbabag, du kan göra va du vill Bosse
eftersom det är redan kört för den delen
det är ditt varumärke, lyssna Barbara
men jag vill inte att du säger nånting
jag vet att det var jag som hjälpte dig att skapa
det där domännamnet
vi tyckte nog om det båda två den gången
och
jag vill inte ha äran för det
du fattade inte
utan det enda som jag vill är att det ska gå bra för dig
och du ska kunna tjäna pengar
LÄGG AV!
LÄGG AV med det där !
så fort jag lagt på luren här
jag lägger på, jag lägger på om du inte slutar
vänta, vänta, så fort jag lagt på luren här
så gör du tvärt om
jag lägger på luren, Bosse!
kan jag få byta till den, den
sajten som var från början
så att den såg ut som den gjorde innan
och så tar jag bort den tråkiga texten "kontakta admin"
vill du att jag gör det?
va?
är det okej
vad vill du ha för det ?
men jag sa ju det, be Ida fixa mobilen
jag vet inte
bytt-bytt, så är det klart sen
jag vet inte, jag  ska diskutera med ...
jag vet inte !
vi gör så här Barbara
att du ger bort den telefonen som jag har
(obegripligt) det är ofattbart!
den där telefonen, Barbara var bara skrot
jag har bytt det mesta i den också



jaha, absolut
hon slog sönder den där telefonen, för att få en ny
hon slog sönder den där telefonen och det vet du
jaha, telefonen som jag har betalat för
du har telefonen som jag betalar fortfarande för
det är ofattbart !
lyssna nu, läget är som det är
ni är fan inte vuxna
Barbara, läget är som läget är
min målsättning är att se till att läget börjar fungera igen
Ha - då gör det!
gör det
ja men då bestämmer vi så här att
vi försöker
och göra en liten byteshandel ikväll, okej?
ja, jag ser till att...
jag ( obegripligt) vi bestämmer inget
jag måste tänka på saken
och framförallt diskutera det med Ida
lyssna, jag kan från den här mobiltelefonen sätta igång din
din hemsida så att den fungerar
men
det har jag lovat att jag gör
men Bosse, du har redan smutskastat den, så jag vet inte
nej, jag har inte smutskastat den
det enda som jag har sagt är att den är nedstängd och att du måste kontakta din administrator
Bosse, gå genom din vlogg, gå genom din vlogg som du hade
gå genom vloggen
den är bortplockad för fan, Barbara,
nej, människor har det fortfarande
skickar bilder till Ida, är det idas pappa?
vet du hur det känns ?
när klassen skrattar åt henne
du vill alltså inte det här ska lyckas
när hennes 50-åriga pappa går och ...
hennes 50-åriga pappa går och kastar ketchup, med flickvännen bakom ryggen
Barbara, du vill inte att det ska (obegripligt)
båda två, galna - och du säger att du vill vara nära barnen
du fattar inte vad de går genom
sluta nu, jag försöker, jag försöker se till att det här ska fungera igen, förstår du?
och jag frågar dig ..
men vad ska fungera, Bosse?
det kommer inte att fungera Bosse!
vi måste göra det bästa av situationen!
vi måste göra det bästa av situationen, jag försöker berätta för dig
ja !
och det innebär att vi måste göra kompromisser
vi får se
jag vet inte om jag vill kompromissa med dig
jag litar inte på dig
du ljuger !
men jag sätter igång den här sidan
så fort jag lagt på luren så sätter jag igång den här sidan
okej, jag gör det
du behöver inte sätta igång, Bosse - nej!
särskilt när du ljuger, jag  har varit på min adnin sida
och det är nerplockat, det är avstängt
det är grejer som jag inte kan göra, lägg av!
(obegripligt)
du bad mig att göra en massa saker på den här sidan
och jag gjorde så gott jag kunde
så upptäcker jag att det går in nån amatör och käckar sönder
LÄGG AV!



och återställer till standard funktioner
lägg av
klart att jag blir ledsen då
Bosse, du (obegripligt) det är så mycket lögn här
jag har lagt till en massa
- skit, du gjorde det med
du gjorde det för att göra (obegripligt)
det innebär att man lägger till en massa extra funktioner på sidan som du hade
och så (obegripligt) titta på sidan
lägg av
så är dom bortplockade
antingen har du haft nån där, eller så har du gjort det själv, jag vet inte
strunta (obegripligt) samma
det var massor, inget annat bara sitter där
människor bara väntar för att komma på den här sidan
och plocka bort grejerna
väntar på att plocka bort grejerna?
och du var tvungen att blockera precis mig
eller hur?
snälla Barbara, du kan inte ta bort mig som admin, det vet du
det är konstigt att det är bara du som är admin
(obegripligt) på allt, överallt och det vet du, det vet jag
du kan ljuga för din mamma, Bosse!
du kan lura henne, men mig lurar du inte längre
jag kan dig och jag vet vad du har gjort med min dator
med bilderna med allt som du har
vad har jag gjort med din dator?
Mmm , (obegripligt) bilder från den
vad har jag gjort med dator, hördu?
mhhmmh
var är mina bilder?
vilka jävla bilder?
alla bilder, som vi gjorde med modeller och så vidare
barbabag, var är alla bilder, filmer som vi skulle lägga på?
den lilla dosa som du har tagit
vad har du gjort med dom?
Ja-ha-ha, precis
men det har jag säkert nånstans
vill du ha dem så kan du få dem
det är inga problem, jag har dem här
mhm
vill du ha dem?
men du vill ha nått istället !
nej
du kan få dem, jag visste inte ens att de var borta
skitsnack, Bosse
du får en länk av mig imorgon, så att du kan plocka hem dem till dig
tidigare hade jag också det
men du får den igen
okej, då säger vi så, vad vill du?
jag vill inte ha nått från dig, okej
jag vill inte kohandla med dig överhuvudtaget, jag har sagt vad jag behöver just nu


