det är så här förstår du, att enda chansen för dig nu är att
att du ska kunna behålla att överhuvudtaget (obegriplig) den här bilen
vad då? en gång till!
om du ska ha en chans att ha tillgång till den här bilen som du har lagt vantarna på
det är att den skrivs över på min mamma idag
nej det kommer inte att hända
då blir du av med den
aldrig
då blir du av med den, jag skickar in pappren idag
okej, skicka nu, hejdå
så att då vet du det
ja okej, gör det
nu har du fått din chans att
Bosse, jag vill inte prata med dig ens
det blir (obegripligt)
du har ingenting med bilen att göra, den enda som har din mamma
dig ska jag inte prata med .. förstår du vad jag menar
(obegripligt) som talar om för dig vad det är som gäller
du har inte
... min mamma och du ska sluta ringa (obegripligt) med mig att göra
jag ringer inte din mamma
och du ska sluta ringa mig från okänt nummer för det första
hördu..
för det andra du får inget .. vi hade ett avtal och du har tyvärr slarvat det
du har brutit mot ett avtal och det är inte okej
nu är det på det här viset, idag så vill jag ha
att hota
de här människorna som bor i huset
ska du be dem flytta eller ska jag be dem flytta?
vilka människorna?
vem som bor?
det står 5 personer eller nått sånt på rågångsvägen som inte hör hemma där
ska jag räkna upp dem, jag kollade just på eniro här
de ska bort därifrån
vem är 5 personer
jag läser högt för dig, nu ska vi se vad det är för jävla id... individer
Monika Agnieszka Zachomierska
ja nu ska vi se, ja du vet vilka det är
Filip Wachla Raif Michal Shagan
Nån Malgorzata Zuchowska det är din syster
de ska bort allihopa
och det var tre och du sa fem
du också
Nej!
du ska bort
NEJ!
en två tre fyra
jag spelar in det
lyssna Bosse, jag spelar in det på min telefon, allt som du säger
jag ska inte, lyssna jag ska inte bort
du har ingenting med det huset att göra Bosse
fattar du
du har ingenting med det huset att göra
gå och hota någon annan inte mig mer
lyssna nu, grejerna om ligger
du har ingenting, lyssna du har ...
mina kläder, verktyg etc. etc. jag skulle hemskt gärna vilja ha dem
kom och hämta
det är bara att hämta dina kläder
ja men de är ute på stan
men du vännen har ingenting
du har ju gjort samma som du gjorde med däcken på killen
lyssna Bosse ... du har ingenting med det huset att göra
jag har inget med det huset att göra?
din mamma
din mamma men inte du
inte jag?
fattar du?
inte du! - inte jag?
och den enda personen som du kommer att prata angående huset och nått annat är din mamma inte med dig
okej
och det är dags att förstå det
du är 50 år Bosse och gömmer dig bakom din mamma!
tycker du att, det låter inte allvar nu Bosse
nu gör vi så här förstår du
jag pratar med din mamma inte med dig
har du förstått? och du har inte rätt att kasta mig därifrån
varken mig eller mina barn
du ..

är det uppfattat
är det uppfattat att du ska därifrån nu
och jag vill inte ha och jag vill inte ha mera såna telefonen
du ska inte ringa mig, inte såna telefoner mer
fattar du ?
din mamma har rätt att säga "bort"
din sista chans att bo kvar i huset, för jag sätter igång processen nu du är väck därifrån inom en månad
gå och gör det, gå och gör det Bosse
jag är jättenyfiken på hela processen
sedan så ska..
fixa det här
du justera lånet också 325 000
lyssna, du Bo Sandelin har ingen rätt att kasta mig därifrån, är det uppfattat?
ja
du har inte den rätten
men min mamma har
du äger inte , du äger inte
göm dig du är
under kjolen, lägg av
vad du har för uppfattning spelar mindre viktigt
Lägg av!
utan min mamma har befullmäktigat mig att tala om vissa saker för
är det så
ja det är så, på det viset
hon säger nånting
nej, det är inte sant - jag vill se det här
skicka papper
(obegripligt) och sen så vill han dit och hämtar sina däck också kanske
jag vet inte vad du har gjort eller om du har sålt dem
han kan komma, jag har inga däck det var ditt ansvar
jag sa till dig: ring honom, ring honom det får inte stå här
det försvann tidigare mina grejer och du vet väl
det försvinner grejer när man lämnar dem utanför
och det var bara väntat
du kommer... kunna kompromissa med
jag vill att du slutar hota mig att jag ska därifrån
du hotar mig
... försöka förhandla med henne, så jag skickar in pappren nu
va! varför förhandla, vad pratar du om?
och jag kommer inte att glömma avgiften den här gången förstår du
vilken avgift
den som ska skickas in
vad pratar du om
gå Bosse, jag ber dig gör det
jag ber dig sluta hota mig
då gör jag det
vi tar det när det kommer
då gör vi det
vet du det
så sluta hota
det är verkligen löjligt
Bilen, huset, gör det
men du har ingen rätt
du har inte det Bo
din mamma och det är nått annat och då pratar jag med henne
men då tar vi det när hon gör det
då tar vi det då, vid den tidpunkten nu! ska du sluta
du är lite för självsäker
sluta hota och sluta leka
sluta va ett litet pojke
var en man egentligen
äntligen ska du vara en man inte en pojke som gömmer sig hos mamma
min mamma, min mammas hus, min mammas bil min mamma!
det räcker nu, du är 50 år gammal
Barbara, var du verkligen tvungen att kontakta Viktor och Mariola också
vem är Viktor?
herregud vad lågt du sjunker, ja skit samma du valde själv
Viktor, vem är Viktor
ja du vet själv
Viktor!
och du vet vem Mariola är
Mariola träffade jag
och det var verkligen ganska bra samtal
jag träffade henne förra Fredagen
din nivå?
i Fredags ... nej det är din nivå
jaha, så du menar att hon är nån sorts .. vadå?
jag menar ingenting, jag pratar inte med såna människor .. nu börja det
det lilla narken, hejdå ...nej,nej,nej,nej

lilla narken pratar nu, jag har rätt .. lyssna
jag är vuxen och jag har rätt
och jag har rätt att kontakta vem jag och träffa vem jag vill
och prata vem jag vill och ha sex med vem jag vill
har du förstått det?
har du haft sex med Mariola?
och lyssna, lyssna Bosse för det har du ingenting
med att göra, att göra med
jag blandar mig inte i ditt privata liv och låt mitt privata liv vara i fred
jag visste det, ett gott skratt förlänger livet
är det förstått - låt mig va!
låt mig va funkar inte, det handlar om att ta sitt ansvar Barbara, inget annat
jag tar, jag gjorde det
jag gjorde det
och gör du det frivilligt eller måste jag vidta åtgärder för att du ska göra det?
ja, du ska vidta åtgärder ... efter
var en man, sluta gömma dig hos din mamma (obegripligt)
ingen tar dig på allvar om du förstår vad jag menar
nej!
nej!
vilken 50-åring gömmer sig hos sin mamma, jag sa din mamma
min mammas hus, min mammas bil
och btw (obegripligt)
vet du hur det låter
vet du hur det låter
men jag tycker att det är en bra ide, att jag ska dra igång bloggen igen och berätta allt
GÖR!
ska jag det?
gör
(obegripligt) ingen lust
Bosse, du bara samlar bevis för polisen, varför gör du det?
men du kan göra det
men polisen har ju lagt ner det
nej!
(obegripligt)
nej, jag har överklagat, jag har (obegripligt) kontakt både med åklagare och med Lasse
Bosse, snälla du
nej, jag släpper inte det
du släpper inte det?
nej gör man fel så måste man ansvara, särskilt när det gäller barn
de ska inte växa upp med tanken att man kan komma och slå andra människor
och gå fri
men tänk om det är din fantasi
det fungerar inte i det här landet det är ingen fantasi
och det vet du och det vet jag
det vet både du och jag att allt det där är skapat p.g.a. din fantasi
det sa Mariola med dig också, eller hur
Mariola berättar exakt samma sak
är det också fantasier
är det därför som du råkade träffa på henne
Viktor säger precis samma sak är det också fantasier
det är slöseri med tid att prata med mig just nu
ta hand om allt
ta hand om att kasta oss därifrån
gå och gör det
okej, åk till din mamma och
du verkar inte förstå att jag kan göra det om jag vill
då gör det
jag har försökt, jag har försökt att hålla mig
BOSSE!
tidigare sa du att din mamma
jag ska inte bli det där monstret som du ..
framställer mig att vara, men nu verkar det som att du inte ger mig nån chans längre
om vadå?
då åker du och då tar du förmodligen med dig barnen till nått härbärge eller nånting som soss kan fixa åt dig
va, vilket härbärge vad pratar du om
du kommer att åka ur huset
Bosse, du lever i en värld som är helt borta
jag vet inte, du kanske han nån
du lever i en värld, nej Bosse
men vad pratar du om, vad ska du göra med huset sen
sälja kanske, det är lite dålig marknad, jag vet inte det är väl mamma som bestämmer
det är hennes val
du säger att det inte är
jag vet inte
tycker du det - tycker du att det är hennes hus
jag tycker att hon gott och väl kan sälja huset om du frågar mig men jag har väl rätt att ha åsikter som alla andra antar jag
lyssna, lyssna ... då ska hon göra det
lyssna på gå och gör det båda två

du och din mamma, okej
så nu är det jag och min mamma igen
nej men det är du som säger
nej jag vet inte vad hon gör med huset
lyssna på dig själv
frågar hon mig om min åsikt, då kommer jag att säga: ja för fan, sälj huset
då gör det
vad tycker du att vi ska göra min son?
Bosse, då gå och gör det
kasta oss därifrån, gör vad du vill men sluta hota mig
det är ingen som hotar dig, det är dagens verklighet
jag tar ...
varför skulle jag bry mig om en människa som har spenderat de senaste
jag höll på att säga månaderna, men åren på att jävlas
jävlas och sabotera så mycket hon någonsin kan
vem har jää.... Bosse den som..
du är som en 4-åring som leker i min värld det är så som jag ser dig
Bosse ta hand om dina grejer säg till mamma att sälja huset
säg till mamma att kasta bort oss och så har vi det överstökat
jag tar det som är viktigast i mitt liv och åker därifrån, that's it

