
hallå!
hallå
hej Barbara, hej Barbara
hur mår du?
hallå
va
vi är på bussen,vi hör dig väldigt dåligt
läget?
hallå
hallå
nämen nej, är det du ... spännande
(obegripligt)
vad vill du?
varför gav mamma dig luten för?
för att hon inte vill prata med dig
nä ... det klart hon inte vill det
och det vill uppenbart inte du heller
nä, vad fan vill du?
men jag har ju ingen otrevlig ton mot dig, varför har du det mot mig?
men vad vill du?
du ringde av en anledning
nej
nej, jag tror att ni har lite problem och jag kan lita ut vad det är för någonting
vad då?
mamma skickar SMS på facebook till mig hela tiden
och jag vet inte riktigt varför
hon skickar till mig
för att du har snott grejer från bilen, ja
jaha, då så -  jag har snott grejer från bilen ... mhmh
mammas bil, inte din bil
om mamma är så övertygad, så får mamma tro vad hon vill då
det är väl så då
att jag har snott grejer från bilen, eller vad säger du?
nämen, vi har bilder på det
ringa polisen - DU!
DU! vi har bilder på det
jasså ni har bilder på det
ja! jag har fotat bilen noggrant
efter när vi hämtade den
och efter när du gick därifrån
och polisen, de poliserna som var där
som sa till mig .... att dom är garanti för det att du var där
a ja ja - det är bra att du har garanti för det
och du tog en grej från bilen
och det är stöld Bosse
istället för att lyssna på vad folk ...
förlåt, NI!
förlåt inte du, ni!
ingen skillnad där ... ja
jag är lugn och sansad numera
jag tar inte till mig av sånt här
spelar du in det?
(obegripligt)
jag vet inte varför du sitter och skriker på mig ... ärligt talat
ingen skriker - ingen skriker
ingen skriker, ingen skriker, jag förstår inte vad du...
nähe okej då - nämen då hörde jag fel då
vad var det du ville?
unga dam
du behöver inte ha nån attityd mot mig, det är helt onödigt
(obegripligt) framför det tycker jag
det där röret ... va
det är den



vem som har gjort det
VAD Vill du - du ringde av en anledning
men vänta,vänta,vänta ...innan du skäller så här
det verkade som att din mamma ville ha igång en dialog
på nått sätt, men då får ju hon skärpa till sig lite först
va - vad ville du ha?
få igång en dialog? nej ingen vill ha en dialog
vad är det du vill komma fram till när du ringde
jag vet inte... jag ...
det är ganska komplicerat om man säger så
lång tid sen vi pratade med varandra och det verkar som att
jag är väl anklagad för allt
elände på jorden inklusive svält och digerdöden och allt - så jag vet inte ...vad
nej absolut inte, jag tror inte att digerdöden var ditt fel - absolut inte
jag tror däremot att
om man gräver tillräckligt djupt
jag tror däremot att det som hände här - hemma hos oss - i många år
och att jag och Freja numera inte vill ha nån kontakt med dig
och det är vårat eget val, för både Freja och jag är stora nog
.. gamla nog nu
för att bestämma själva ifall vi vill ha kontakt med dig eller inte och vem vi vill ha
och du anklagar mamma för det
jag anklagar inte nån, jag försöker komma
det är bara ditt eget fel
du,vänta
och bara ditt eget fel
kan vi prata en person i taget
tror du att det är en möjlig lösning
ja!
jag tycker inte att det där ämnet är moget ännu
jo ... JO!
nej
jo det var ju du som tog upp det på din youtube kanal
alltså
om du förstår mig rätt så har jag ju ...
jag tycker inte det!
alltså jag förstår att du inte tycker att ämnet är moget och att jag är en ung liten dam ...men
hur är nivån på dig när du lägger upp, KÄFTEN - nu pratar jag!
hur är nivån på dig när du lägger upp allt som händer
och säger att du ska döda.. mamma
på en youtube kanal
den delen (obegripligt)
filmar .... filmar  ... poliserna
de var ju trevliga
såna här steroid poliser va?
inte prata (obegripligt)
men du har monterat hela filmen, Bo
(alla på en gång)
vi ser ju att du var där innan
vi ser ju att du har klippt
och nu är vi på väg mot rågångsvägen och så är ni på ett tåg mot Bålsta och du bor just i Barkarby
kommer du ihåg Barkarby och Spånga då åker man ju
Stockholm, då åker man ju mot Nynäshamn
vad betyder det egentligen i sammanhanget?
det är väldigt viktigt, allting är ihop klippt och ihop spelat
du kunde ju inte ens ha en riktig video på när du öppnar och går in i förrådet , vi ser ju själva du är ju inte dum
men du verkar ju tro att vi är det att vi går på sånt
... vad säger du
ja .. okej
(obegripligt)... till henne
Bosse, Bosse lyssna på mig
det är en viktig grej .. som jag ber dig om
du vill prata med dina barn



men blanda inte din tjej med det
hon har inget med det att göra, Bo!
förstår du mig?
det var stort fel, polisen sa det också
att du (obegripligt) med henne ... får jag prata .. får jag prata .. får jag
får jag prata till punkt
det går ingen bra för comviq
du får alltid prata till punkt, det vet du ju
det är inte bra för comviq?
Oooh
är det inte bra?
det hörs knappt, dåligt täckning
Barbara, hör du mig?
Aaa!
kan du tänka dig att hitta på en lösning på det här problemet, eller ska vi fortsätta tills nån...
jag vill ha den där ... innan
jag går vidare med det .. eftersom det är stöld
åker hon för stöld, Bosse - så åker hon från landet
lyssna nu på mig
vet du det?
till och börja med - den där telefonen som du råkat lägga vantarna på
jag har ingen telefon !
jo men, snälla du, du har telefonen, polisen lämnade den tillbaks till dig, vad har du gjort..
delen ... nej jag har inte fått nån telefon
jasså får jag prata med dig här lite snabbt?
det fanns ingen polis som har kommit och hämtat nån bil - vi hämta bilen själva och det fanns ingen telefon där
jag vet inte vad du snackar om
nämen, lyssna istället - telefonen har lämnats tillbaks av polisen
bara för att numret som fanns på telefonen en gång i tiden köptes utav mamma
telefonen - har polisen
polisen har berättat för mig att telefonen är återlämnad till mamma, så sluta nu
ingen mer skitsnack om vi ska kunna ha en dialog
din mamma då eller?
nej
vill du, precis - lyssna på mig
vill du göra nånting, så jag vill ha både nycklar
vi har telefonen !
(obegripligt)
råkar hitta den nånstans
vet inte
råkar hitta telefonen
lyssna !
lyssna på mig - delen från bilen
och nycklarna
jag tycker att vi kanske kan ...
annars så tänker jag inte .. lyssna
lyssna Bosse
(obegripligt)
lyssna på mig, du pratar hela tiden
försök lyssna på vad jag säger
jag säger så här
du får ... jag kan kanske tänka mig
hallå!
ja,jag hör dig, hela tiden
lyssna, lyssna jag kan kanske tänka
kanske tänka mig att hitta telefonen - jag vet inte
spela in!
spela in
mmm ... men
knappen ... men
jag vill ha .. jag vill ha
nyckel från bilen - de som du har
och den här lilla delen



som du har tagit sist
då tänker jag mig
absolut aldrig anmäla det som stöld
om jag hade varit dig, om jag hade varit dig .. så hade jag skyddat
så hade jag skyddat din tjej
eftersom hon kan råka ut för saker
lyssna
nej, vänta, vänta
igen
låt mig prata till punkt så kan du prata så mycket du vill
det är det enda som jag kräver
tycker jag att - vill du skydda din tjej
jag tycker verkligen att ...
kan du vänta två sekunder med att prata
nu hör jag vad du säger igen
nu kan du fortsätta, vad var det du tänkte säga
nå då spelar du in
lyssna på...
Bosse, jag kan dig
jag är i skogen för helvete
men du åkte buss
... nått folk säger till dig
inte den tonen
framför allt, jag ska jobba Bosse, jag har inte tid
inte just nu.. att prata mer ... men!
det är så - vill du ha telefonen som jag kanske kan hitta någonstans, jag vet inte
jag kan tänka mig hitta den
då vill jag ha ...  nycklarna
den andra nyckeln och den delen som du har stulit från bilen sist när du var där
du svarade aldrig på min fråga
på vilken fråga?
hur är det med bilen?
va!
vad ska du göra med bilen?
SÄLJA!
det är väl ganska dumt med dom där reporna
jag säljer bilen på direkten och det är ditt fel!
vi har varit överens om
du gjorde, du gjorde, du försöker, du trodde att du kan göra
att du kan göra
äta kakan och ha den kvar
nu får du lyssna på mig
du trodde att du kan lura mig rakt fram, jag sa till dig ... tidigare
köp bil!
inte med mig, du kan köpa bil lika bra med Anastasiia
och låt mig va
det var din idé att köpa en bil åt mig, inte min
och sen, och sen
du köpte bilen åt mig
till bolaget
sen lurade
nej, det finns inget i bolag, den finns på mitt namn och efternamn
och det vet du och det vet jag
det hörde både Magda och Thomas
och du sa det till våra barn också
du köpte till Magda och Thomas då?
nej!
du sa ju det alldeles nyss ju?
nej
så vad har de med bilen att göra
de hjälpte till att hitta den
jag har sagt till dig, det var den största felet, Bosse
som du gjorde



att jag gjorde vad?
jag säljer bilen, nej, nej
att jag träffade Anastasiia?
och träffa och stanna kvar
ja och?
jag önskar er så mycket lycka
det har ju inte du med att göra
LÅT MIG VA
Bosse ..
gör vad ni vill, men låt mig bara va
men varför straffar du mig för att jag träffade nån?
jag straffar inte dig
jag vill inte ha med dig att göra
det enda som jag vill är att sälja bilen, that's it
och det är det sista som vi har... som vi eventuellt köpte gemensamt
du ...
eller du köpte åt mig
du, Barbara så här ligger det till
bilen ska säljas
jag ska tala klarspråk med dig om du orkar lyssna två sekunder
ja .. nå
den.. det ögonblicket
du säljer bilen så säljer en mäklare huset
och så åker det iväg
OKEJ !
Bosse, Bosse gör det
gör det
jag tycker (obegripligt) göra det
det huset, det huset gör att vi bara mår dåligt där
du hotar hela tiden med huset
du säger såna konstiga saker på din youtube kanal, det har ingenting med verkligheten att göra Bosse
det är din verklighet, den är lite annorlunda
NEJ .. det finns ingen min verklighet ... lägg av
jag trodde (obegripligt) mig
som sagt Bosse, bilen ..
du kommer inte att mäta ... ingenting
med det sättet som du gjorde, med det sättet som du tillåter att din flickvän behandlar mina barn
och skriver till mig ... det går inte
jag tycker hon pratar...
det har du redan strykt
hon får inte prata alls !
och det är det som är problemet
hon får väl prata som alla andra
nej, nej hon får prata med dig
men hon får aldrig medla mellan dig och mig
mellan dig och dina barn
hon ska hålla sig borta
dom grejerna är mellan dig, mig och våra barn
så tyvärr Bosse, det kan stå 150 mäklare framför huset, bilen är redan såld
och det är ditt fel
sorry Bosse, det är du som gjorde det
du utnyttjade mig ... du utnyttjade mig
mina kompisar
barndomsvän ..
vi har pratat om det tidigare
jag visste att du är med en tjej, varför har du inte köpt bilen med henne?
du har köpt bilen åt mig!
det var nånstans fel, Bo
du .. förstår fortfarande inte vad jag sa till dig, eller hur?
nej!
vi köpte bilen till bolaget
nej vi köpte inte bilen till bolaget
du skulle äga den privat tills ...



mmm
vi kunde sätta den på bolaget
varför tog du den?
varför tog du den? varför åkte du på stulna plåtar
varför gjorde du att den hade en dragkedja på ratten
varför, varför ville du inte ...
och varför anmälde du mig till polisen för dina fantasifoster?
varför berättar du inte för barnen vad som egentligen hände?
allt ... allt är Bo
skrivet ...
du har dina fantasier, jag förstår att du behöver ..
inga fantasier .. lyssna på mig!
om du hade sagt om det var så att bilen hade varit köpt på bolaget
då hade du aldrig Bosse,åkt på falska plåtar
och då hade du aldrig gömt bilen
(obegripligt) och då kommer din tjej .. och går runt
och visar med fingrarna vad det är som är fel
hon har ingenting med bilen att göra, Bosse
förstår du
precis som
nä... då... jag vet, jag vet att hon kan
jag vet
men den skötte hon inte så bra, måste jag säga
men det är mina egna
men det är min egen åsikt
sorry Bo
sorry Bo - det kan du tacka dig själv
så länge du får skuldbelägga nån så är det bra, va ?
nej, det, det lägger du - det kan du tacka dig själv
det är så ... vill din mamma ha sina pengar
absolut, hon kan komma till mig
visa ... själva skuldbrevet
då sitter vi .. räknar om
kollar vad ... får jag
kollar om... bilen är såld
lyssna på mig istället
sen kan jag kasta ut därifrån
bilen är redan såld!
du åker med din tjej - så kan ni köpa bil
vilken bil som helst, hon kan bilar sa du själv
du lyssna
du har säkert massor med kompisar, hon har massor med kompisar men du kommer inte att ...
köra med mig en gång till
bilen är redan såld, så jag kan åka (obegripligt) nu
oavsett hur mycket grejer du tar från bilen , bilen är redan såld
och det är en principgrej .. förstår du?
du får inte den här bilen, inte du inte någon annan
det är bilen som du köpte åt mig och mina kompisar hjälpte till
fattar du? det är principgrej!
vi köpte bilen tillsammans till bolaget
titta, nej - vi köpte inte bilen tillsammans
och det vet du och det vet jag
varför är bilen inte i bolag?
därför att du inte satt den i bolag
är det sant?
jaha, men vi gjorde det tillsammans
överenskommelsen var att du köper den
nej det var ingen överenskommelse
okej du får säga..
lyssna på ... vi hade också andra överenskommelse
och du hörde inte med det
nu håller vi oss till bilen tycker jag, ett ämne i taget
Nej!



precis
ett ämne i taget sa jag
Bosse, du har dina kontakter, du har dina kontakter och du fixar en ny bil till dig
jag kan köpa ny bil, men då vill jag ha pengarna från dig först
absolut... det är inte du
då pratar jag med din mamma
aa-ja det spelar ingen roll
samma sak ...du står på skuldebr..
skulde... nej, nej - med din mamma
gör det ... gör det, det är det ...
även om jag tänkte behålla bilen ... så
jag vill inte ... du har kört på ditt eget sätt
nej, aldrig i livet, bilen säljas
jag vet inte vad du gjorde med bilen, men människa ifråga förstörde bilen
vilken människa i fråga
jag vet inte, jag tror inte att du har gjort det själv, du är alldeles för feg
jag har, jag har hyrt en sån bärgningsbil
du har hyrt en bärgningsbil
det är ingen som har kört, absolut
för att jag ska ha bekräftelse, att jag har gjort det
eftersom bilen här på Rågångsvägen 14a inte hos dig


