Barbara !
och vad var haken då?
hallå
mmmmm
varför ringer du mig alltid från okänt nummer?
för att jag ... ingen ork ... det spelar väl ingen roll, varför jag har okänt nummer
nej, jag vet varför du gör det
skit samma, vi ska inte diskutera det, vad var haken, du ställde en fråga
vilken, vad var haken, vad pratar du om
du vill lämna tillbaka telefonnumren nu plötsligt, varför?
absolut, ta dem, ta dem, bara betala för din telefon, jag vill inte ha den längre
och varför nu och varför kunde du inte göra det tidigare?
ja, varför inte
ja, det måste finnas en förklaring till det
NEJ! ingen
ingen förklaring överhuvudtaget eller, utan det
nej
så att det finns, det finns
som sagt ingen anledning för att ...eh
du bara lämnat tillbaks dem, helt apropå så där
först så vill du ha ensam vårdnad
och sen så säger du att du ska lämna tillbaks telefonnumren
.. jag är lite konfunderad, det är därför jag ringer
Ja, men då vet ni
nej, jag vet inte, för att
det är så dubbla budskap
först ... jag har ju föreslagit tidigare att vi
ska förlikas på nått sätt, men
men om du först säger att du ska ha enskild vårdnad över ungarna
och sen så säger du i nästa andetag
du får tillbaks dina telefonnummer, så att ...
det är det jag inte riktigt begriper, vad menar du ?
jag behöver inte den längre
vad sa du nu?
du kan ta dom, du kan ta dom
ja men då får du väl skriv över dem ifall du tycker det
nej men det... skicka papper
jag vet inte på dig, på din mamma?
på din mamma!
det funkar, funkar
men då måste du betala av telefonen också
jaha, det är det som är hållhaken, eller?
nej det är det inte, det är din telefon, du har tagit den
betala telefonen
jaha, okey
det är din telefon, du använder där
vill du ha ... vill du ha allt så ta allt
inte bara det som är fint ... och
du har alla papper
(obegripligt) .. får du
fyll i pappren, det kan väl du göra lika bra som mig, eller?
eller ska jag skicka dem till dig först, eller?
nej du ska skicka, gå du till mamma... telia butik
fixa allt det här så
skicka till mig sen och så har ni fixat det
sen har du dina båda telefoner
både den och ...
så vad är grejen med enskild vårdnad nu då?
va?
grejen med enskild vårdnad nu då?
grejen, vad menar du med det?
att du vill ha det, du har ju ansökt om det!
ja det gjorde jag

men jag förstår inte riktigt, varför?
vet du varför, för att jag är väldigt trött på allt du säger om mig!
hur elak jag är .. och då har vi tredje part
som kommer att avgöra vem som är verkligen så dålig
i det hela, eftersom jag är trött på det
jag orkar inte lyssna att jag är übernark
vad var det sist som du skrev, att jag
att jag tvättar, att jag har mixtrat i våra
barns hjärnor
att jag tvättar deras
sätt att tänka på .. jag gör inte det!
därför är det väldigt viktigt .. du sa att
jag har tagit hand om socialen att den är också under min
min (obegripligt)
att jag härskar där också
nu är det familjerätten som tar hand .. och det är helt annan
och då ...vill jag ....att dom
eftersom dom sätter en ordentlig utredning
och då vill jag att dom
det är dom som kommer att avgöra
men de har ju redan gjort en utredning
va? nej!
familjerätten är nått annat
socialen är nått annat
familjerätten är nått annat
jaha, så det här ska gå till familjerätten, bara så att jag är med på den
ja!
har de inte ringt dig?
nej, det är ingen som har ringt mig
vi ska träffa dom
aa, nej jag har inte fått nått besked nånstans
jag bara funderar på hur du tänker
ja jag tänker precis det, eftersom jag är väldigt, väldigt trött på att
du går ... och pratar skit om mig
som mamma, att jag har gjort
tagit barn ifrån dig .. och så vidare
för det här!
men det har du väl mer eller mindre tycker jag
nej! det har jag
... far till barnen
lyssna!
ja! därför, det är därför behöver vi
familjerätten och deras syn på det som händer
jaha
jag tycker inte ... jag mår väldigt dåligt
av det som du håller på
som du pratar till andra människor
att du blandade in flickvännen
och massor med andra människor ... jag vill inte ha det där
ja men vadå, vad har hon med saken att göra
hon har inte blandat sig i det där
Joo!
och sånt har jag bevis på
SMS till mig, SMS till Ida
okey
polisanmäla på henne
gånger två, för att det (obegripligt) det här
jamen du sa ju att
kontakt med psykologen på grund av det
det är nått fel på henne,vad är det för fel på henne egentligen, berätta
på vem?
ja men du sa ju att ..
vänta jag ska citera dig:"vem som helst men inte hon!"

vad pratar du om
ja men du...
det är inget fel, låt vara jag vill inte ... prata om henne (obegripligt)
ja men jag vill ju veta det
för att jag vill ju faktiskt reda ut situationen, det är därför jag frågar dig
nej du behöver inte, jag tänker inte svara på dina frågor .. och förresten
du spelar in alla våra samtal och det vill jag inte
ja det gör jag
sen klistrar du, mixtrar och gör så
att det blir helt annorlunda, Bosse
jag tänker absolut inte svara på det
det är inget fel på din flickvän, hon är säkert helt fantastiskt bra
så behåll det så
jag vill inte blanda mig i, det enda som jag bad dig om
att hon får inte ...
prata med mina barn
inte blanda sig i ... det gjorde hon!
och det är inte okej, det tycker alla!
du vet, om den här rättegången går rätt till väga och jag får delad vårdnad
så kommer det säkert att komma ett tillfälle
då hon kanske träffar våra barn
Jaa!
om du vill
jag tror säkert att hon inte har nått emot det
vem, det tar vi sen!
men jag vill gärna veta vad som gäller, för att...
eh
snälla du, jag vill ju försöka få rätsida på det hela
du gör ju att saker och ting fungerar ... så att jag inte riktigt vet
.. som jag sa till dig, dubbla budskap
nämen det gjorde, Bosse, det är lite din taktik!
det var också dubbla, det är din taktik
nej... det ...
jo... ja..
så vi får se, blir det en gemensamma vårdnad så..
så, absolut
då säger jag att jag var så dålig
att jag var så dålig mamma och då tar vi det från det
nu väntar vi på, vad säger familjerätten och hur det kommer att gå till
naa, jag tänkte ju faktiskt, det är ju jul snart
JA!
är det inte meningen..
men du gillar ju inte jul!
du gillar ju inte jul, sa du alltid
men det har väl ingen betydelse vad jag gillar eller inte gillar
det är frågan ifall jag ska få träffa barnen på jul på nått sätt
du måste
prata med familjerätten ... eftersom
men jag kan ju inte prata med ...
(obegripligt)
familjerätten, snälla du vet ju mycket väl hur det där fungerar
nej! för mig fungerar det utmärkt
ja, men de gör ju precis som du säger i feminist Sverige
lyssna på mig, då det är inte sant, inte sant eftersom
jag pratar med dig, jag struntar i familjerätten just nu, jag frågar dig - får jag träffa barnen till jul?
det är därför som jag behöver familjerätten, eftersom du frågar mig
dina barn vill inte träffa dig!
sist Ida träffade dig så slog du hennes pojkvän, Bosse
det tycker jag inte är okej och hon har väldigt svårt att bearbeta det
men hennes pojkvän hoppade på mig först
NEJ!
och för det andra så har jag försökt att förlikas med grabben
han verkar inte svara på tilltal

nej du hotade honom!
nej, jag har försökt att prata med honom
Nej!
försökt att skicka ett meddelande till honom och sagt: snälla du
jag vet!
kan vi prata om det här?
han ville inte göra det, så då struntade
nej!
varje gång jag träffar dina barn
så händer det väldigt magiska saker
när du träffade Freja, så kom polisen hit
och då ville du ta oss härifrån, med en kontrakt
du ville ta oss därifrån, dina barn
mig härifrån och flytta
snälla du
hit med din flickvän ... sen!
det andra, sista gången när Ida såg dig
så var det precis när du slog hennes pojkvän, jag fattar inte varför
jag har inte slagit honom
du har slagit honom, Bosse!
asså...
då frågar jag dig, varför ska de träffa dig?
varje gång som de träffar dig så händer saker
sen vill du kasta ut oss härifrån
man gör inte så med sina barn
kanske för att de har en sådan inställning, när de träffar mig att när jag ...
nämen
tror de att
(obegripligt) hade ingen inställning
eftersom de råkade hittills
jag vill gärna kunna ha kontakt med mina barn på nått sätt
(obegripligt) det är därför
som vi går genom den här processen
att du inte hoppar på mig
förstår du vad jag menar
då, då tredje personen ska hjälpa oss, nu blir det familjerätten
de ska hjälpa oss för att du ska få .. det som du vill
så jag du - du kan inte hoppa hela tiden på mig!
jag hoppade inte, jag frågade
(obegripligt) jobbig
sist när vi satt med din mamma
(obegripligt)
lyssna du har lyckats plocka ner den här sidan, jag har inte ens satt upp den igen
och jag struntar
vilken sida?
jaa, den här youtube kanalen, du hade ju lyckats anmäla den
den åkte ju ner ..och
jag har inte brytt mig så mycket om den, jag struntar i den, det var kanske lite över yrat
det var ju
Va?
det var ju, för att det råkade bli så, det var ju inte meningen
att vi skulle prata om dig, det var ju för att Jesper råkade lämna skit efter sig
jaa, och då hoppade du på mig, tillsammans med din flickvän!
nej, jag gjorde ju
du kallade mig "psyko", "kraakan" att jag ska dö
men du, man säger saker ibland
Bosse, det är allt!
märker du att jag försöker att hitta en förlikning nu istället?
det finns inte, det finns inte
sist hotade du mig, att jag ska härifrån
om du inte får bilen tillbaka
jag frågar dig inte om nån bil, jag hotar dig inte, jag ställer en fråga
till dig, finns det en möjlighet att komma fram till en förlikning

på nått sätt du och jag?
Vad är det?, sist det jag sa, vilken förlikning menar du
då sa du till mig:det första så får du skriva bilen på morsan!
för det andra ska du göra det!
men den står ju och samlar damm, Barbara, det vet du
ni lämnade mig med 100 000 räkning
från värmepannan
och båda två skriker högt att det är ni som äger huset
lyssna nu, lyssna nu
Fan! jävla husägare
det är golvet som går upp och börjar ruttna
och ni är så jävla ägare
lyssna nu, du sitter här och bråkar om det här, när du istället skulle kunna tjäna pengar
Nej! LÄGG AV ... det
inte det här med narcissistiska
men det är är inte narcissism
(obegripligt)
sluta leka (obegripligt) jag vill inte ha det där
nämen
jag kommer inte att tjäna pengar med dig
men det är inte frågan
jag har alltid (obegripligt)
om att tjäna pengar med mig, det finns
resurser som man kan ta tillvara på
nu har ( obegripligt) resurser Bosse!
det slutar väl att jag måste köpa en ny bil istället för den där och då blir det en merkostnad
och det är bara dumt ... och du använder ju inte bilen
jag använder bilen!
men hur då?
vi har inte kommit överens
du har ju inte ens körkort
på väg dit raka vägen
jag ringer dig bara för att jag tror att det kanske finns en chans att komma överens, det är därför som jag pratar med dig
komma överens om vadå?
det finns en bil som står still, den vi kan dela på
NEJ!
den står inte stilla
nämen för att använd ditt språk: vad använder du bilen till? jag ska inte vara lika grov som du när du tar det där
jag kräver inge resultat - vad använder du bilen till idag?
olika saker, jag behöver inte förklara för dig, Bosse - du förklarade inte för mig heller
... vad du använder bilen till, så många månader
jag frågade inte
jamen... förstår du inte att det måste finnas en helhetsstruktur om man ska få saker och ting att fungera?
den står ju bara
du ser ju till att saker hänger i luften istället för att de blir exekverade
de hänger inte i luften!
gör sig själv illa ... den här räkningen
kommer kronofogden och jagar mig .. troligtvis kommer Håkan att göra det
(obegripligt) att sälja bilen, att kronofogden tar den
"whatever" ni gör dumma saker du och din mamma, men fortsätt med det
ni gör sig själva ... björntjänst
ni började hota mig
men vad har du med (obegripligt)
vem som äger vad
(obegriplig) båda två
jävla ägare!
jag skiter i vem som äger vad
och du vet exakt det där, Bosse
men lyssna nu ..
du kan mig
du kan mig och vet att jag skiter
för mig är du lika människa som alla andra
kan du vara konsekvent och säga vad du vill åstadkomma istället?

för att bara säga vad du tycker
nej - igen!
igen, igen, igen
ställer en fråga
igen, igen, igen
ditt nästa steg
igen, igen, igen
.. en idé ett förslag
ett förslag, jag frågar om ett förslag
jag har inga förslag när det gäller dig
inte när det gäller mig, när det gäller hela den här situationen
Jesus Christ
det går inte
och så säger du till alla att det är mig som det inte går att prata med, jag ställer ju konkreta frågor till dig just nu
nej du har inte, visst, jag vet inte, det finns ingenting
men det är en konkret fråga vad har du ...
nej alla !
var inte det en konkret fråga
öh
nej då vänder vi på, vad har du för förslag?
jag har ju redan sagt vad jag har för förslag
ja, vilka - jag ska skriva
... att jag ska skriva bilen på din mamma?
nämen, det första förslaget
glöm det!
det första förslaget var ju att se till att bilen kan tjäna pengar, generera pengar
JA! det gör den
nä jag tror inte det
det gör den
det vad du tror på, det skiter jag fullständigt i, Bosse
du kan dela din tro med din flickvän, men inte med mig
det fungerar inte alls
men nu pratar jag med dig, jag pratar inte med henne just nu
vad du tror på
jag pratar med dig
jag vill inte veta vad du tror
vad du har för förslag
det enda är att du ska sluta anklaga mig att jag håller barnen borta från dig
men det är ju det du gör, Barbara!
det började med familjerätten, eftersom det var dom som hjälpte mig att fixa det här
kan jag träffa barnen imorgon?
NEJ!
eftersom dom vill inte
nej, jag tror inte att det är dom som inte vill faktiskt ärligt talat
det är precis därför som du har med familjerätten att göra, Bosse
jag tror faktiskt att du kanske har sagt ett och annat ord som inte riktigt stämmer överens
med vem jag är
Bosse, lyssna på, du har sagt till andra människor
hemska saker om mig som inte stämmer alls
vi är alla människor, vi gör alla fel och jag har försökt ..
NÄÄ
att rätta till alla mina misstag
på vilket sätt?
jag vet att jag har gjort en massa fel
..massa fel ... på vilket sätt?
hur ska jag förklara det för dig
i ett samtal via telefon
på en skramlig tunnelbana
när du absolut inte vill ha någon kommunikation med mig
och igen !
Bosse, det är narcissistiska grejer
sluta nu !
det kräver väl lite andra omständigheter för att vi ska kunna diskutera det

lyssna, vad vill du reparera och vad vill du ställa till?
jag vill inte reparera någonting, jag behöver få kontakt med mina barn
jag vet, men då kallar man inte deras mamma på en (obegripligt) publik sajt; Bosse öh
men snälla, det här var i Augusti- September nån gång
NU!
den sista bilden har jag gjort på min egen hemsida .. som du har tagit över
jag har inte satt nått på din hemsida
Jooo!
du har skrivit, Bosse och det vet du och det vet jag
har ju sagt att den är nedstängd (obegripligt) förhandla
Nej!
jag ska visa, jag ska visa dig
du behöver inte visa mig nått
jag har dokumenterat allt !
det finns ingenting på din hemsida som inte stämmer överens
...det enda som jag har gjort med den är att den just nu är avstängd
och jag kan sätta igång den från den här telefonen om du vill
jag vill inte!
nej, du ser
men då kan du inte anklaga mig för att det inte fungerar
för att jag, jag är
jag anklagar inte dig! nej!
jag vill ju att din sida ska fungera, men du vill ju inte själv att din sida ska fungera
du vill ju inte att den ska fungera
varenda gång som jag säger : jamen vi återställer det ...
vi kommer överens om saker och ting, men du säger: nej!
eftersom du vill ha nånting istället
nej, absolut inte
Ja! jag kan ställa av det men, jag ska vara admin
kommunikation låter bra
och jag vill ha bilen, det finns ingen kommunikation med dig, du ljuger !
och jag litar inte på dig
och ingen
i hela Stockholm vill samarbeta med dig, Bosse!
Freja får hemska telefoner från människor som du är skyldig pengar
men varför gav du Freja mitt gamla nummer för?
du skulle ju skriva det över på mig
det är därför vi..
ska få (obegripligt) jättegärna
absolut
så slipper du utsätta barnen för det här, jag vet att det finns en massa gamla
saker om hör ihop med de här telefonnumren om inte barnen ska lyssna på
ha-ha-ha lägg av! lägg av!
gamla kunder
det är din, du är hennes pappa
så det berättar lite om dig själv
jo men varför ...
de ringer och skriker om pengar
du som är hennes mamma, varför gav du henne telefonnumret?
LÄGG AV!
inget jag bad dig om
ja, då hon kan få mitt telefonnummer och det kommer aldrig att hända
det enda som kan hända är dig
men du gav henne telefonnumret, eller hur?
att du ringer!
jo, men jag trodde att du är hennes pappa !
och pappor gör inte sånt
jo men jag har ju gjort saker och ting i mitt liv
pappor går inte och slår... och häller ketchup på andra killar
jo men varför i helsike gav du henne telefonnumret då?
ja, varför inte
för att via att jag är en dålig människa?
nej!

jag visste inte, Freja berättade det för mig
ingen av dem visste att du har såna kompisar
ja men du
då ska inte du ge barnet mitt telefonnummer om du vet ...
LÄGG AV !
Bosse, Lag lägger på
nej, snälla
om du fortsätter
om du fortsätter så lägger jag på
eftersom jag har inte gjort nått fel
okej, så att ...
du menar att jag ska klandras för att jag har dåliga kontakter
men att du har inget ansvar
inte klandrar, du ska få din telefon tillbaks
har inte klandrat
inte klandrat dig, jag vill bara att du får den
ja, jag tar den hemskt gärna, för att jag haft den så många år
båda, den andra också, ta dem bara
jättebra, jättebra
kan du tänka dig och försöka hitta och hjälpa mig med en liten grej till om du ännu orkar
Va!
jag har gjort i ordning den andra Iphone 5-an också och Anastasiia bad Ida
att släppa den från Icloud
Vad sa du ?
kan du be henne ta bort den från "hitta min mobil"
på hennes konto på Iphone
Va! - har Anastasiia igen Idas mobil?
Anastaiia..
du bara ger bort mina mobiler ?
lyssna nu, du slog sönder, Ida slog sönder
den här som du fick var i bitar
och Ida slog sönder den andra
jag har fixat den andra också och jag skulle hemskt gärna vilja att ...
vi fick igång den där, kan du göra mig den tjänsten
och be Ida gå in på hennes konto och bara ta bort
den gamla Iphone 5-an från kontot så att vi kan använda den
kan du göra det till mig ?
som en god vilja, det kostar dig ingenting
allt hon behöver göra är att gå in på sitt konto och bara ta bort den telefonen
och att lämna mig med 100 tusen
i räkning, jag vet
men snälla
om jag har nån tanke att göra det
jag, jag
(obegripligt) byteshandel
värdelösa helvete
lyssna Barbara, vi gör byteshandel och jag sätter igång
nej jag ska ge dig, det är ingen byteshandel, du ska få
ta den här telefonen, ingen byteshandel, jag kräver ingenting
ta telefonen
är det okey?
det enda som jag kräver är att du ska betala av resten
"that's it"
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

