
Kolla rumporna! 
Farmor och jag var på loppis. Jag hittade 
en film med en rolig framsida. På bilden 
var det tre killar som hade dragit ner 
byxorna och såg dumma ut. Jag skulle 
visa farmor och sa: ”Kolla, de har dragit 
ner byxorna!” Men då var det inte farmor 
utan en annan kvinna. 

M&M lover 

Moves like mamma 
Jag och mamma skulle gå och hämta en 
kompis som bor en bit bort från oss. På 
väg hem igen gick vi förbi vår grannes 
tomt. Han spelade en låt och mamma 
började dansa mitt på gården! Min kompis 
skrattade ihjäl sig. Det var så pinsamt!

Handbollshunden 

Kär i fel 
Jag märkte för ett tag sedan att jag nog är 
bisexuell. ”Inget speciellt med det”, tänker 
ni troligtvis, men här kommer det knepiga. 
Jag har blivit kär i min bästa kompis. Vi 
har känt varandra väldigt länge och nu blir 
det stelt när vi träffas.

anonym deluxe 

Betydde visst något annat 
Vi hade en vikarie i skolan. Han hade 
skrivit ”målvakt” på tavlan. Vi skulle 
komma på så många ord som möjligt med 
bokstäver i det ordet. Jag räckt upp 
handen och sa: ”Är kåt ett ord?” Hela 
klassen började asflabba. Jag fattade 
ingenting eftersom jag trodde att det 
betydde ”lat”. Såååå pinsamt…

Alla som känner mig kommer veta vem jag är 
hahaha 

Kramig överraskning 
En sjukt pinsam sak hände i skolan. Jag 
går i 4:an och min kusin går i 9:an. Idag 
skulle jag överraska henne genom att 
smyga fram och krama henne bakifrån. 
Jag gjorde det, men när hon vände sig om 
såg jag att det inte var min kusin utan en 
annan tjej. Hon sa ”Vem är du?”

Köttbullen 

Fis i farten 
Jag var på gymnastikläger. Jag och mina 
vänner satt och väntade på en mjukmatta. 
Jag skulle trixa lite för några större tjejer 
så jag gjorde en volt. Men mitt i det råkade 
jag prutta!

Den lilla gurkan som älskar gympa(: 

Kräktes i klassen 
Jag skulle redovisa för klassen om andra 
världskriget. Jag hade varit sjuk dagen 
innan och var inte på topp. Mitt i 
föredraget började jag må väldigt illa. 
Fröken märkte det och kom fram och 
frågade hur det var. Då kräktes jag på  
henne!

En generad nörd 

Viktig info till alla! 
Nyss hände världens pinsammaste sak! 
Jag kom hem och behövde verkligen gå 
på toa. Jag öppnade dörren och sa: ”Jag 
är jätte-kissnödig!” och sprang in på toan 
utan att stänga dörren. När jag kommer ut 
i köket är mammas och pappas kompis på 
besök. Hon skrattar och säger hej. Nu är 
jag på mitt rum och tänker inte gå ut 
förrän hon har gått.

Pinsamt 
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Cyklop-bråket 
Vi är tre tjejer som var på ett utebad i 
somras. Vi hade lagt ifrån oss våra cyklop 
på bassängkanten när vi badade. Sedan 
såg vi några killar med ett av våra cyklop. 
Vi gick fram och sa till dem, men de sa att 
de tillhörde badet och typ ”är ni för fattiga 
för att köpa egna eller?” Vi grälade med 
dem tills vi kom på att vi kunde säga till 
min pappa. Han gick och hämtade 
cyklopen. Då såg vi ett likadant ligga på 
bassängkanten. Vi fick lämna tillbaka 
killarnas cyklop och säga förlåt till dem. 
När vi åkte hem räckte de fulfingret till oss. 
Sjukt pinsamt.

De tre lite för kaxiga korallerna 

Smiskade tanten 
När jag och mina kompisar var på väg 
hem från idrotten gick jag och slängde 
med ena handen. Jag såg inte några 
tanter som gick förbi och råkade smiska 
den ena i rumpan. Skäms fortfarande!

Den som ofta är pinsam 

Jag hade föreläsning… 
…för klassen idag. Först efteråt insåg jag 
att jag haft öppen gylf…

Anonym 

Vilken soppa 
Vi hade idrottsdag och jag skull ta upp min 
vattenflaska ur väskan. Jag började rota 
och då hittade jag ärtsoppa och en 
vattenflaska… Det visade sig att jag 
rotade i min lärares väska.

Ärtsoppan 

Fick sova med mamman 
Världens pinsammaste grej hände när jag 
skulle sova över hos en kompis. Jag hatar 
att sova över hos folk men hade ändå sagt 
ja. Vi gick och la oss och min kompis 
somnade direkt. Men jag låg där och 
försökte somna, men kunde inte. Det 
slutade med att jag fick ligga i samma 
säng som kompisens mamma. Asså fett 
pinsamt!

Tja KP-fans 

Inte min vän 
Jag skulle ringa till en kompis. Jag slog 
numret och en tant svarade. Jag sa att jag 
sökte min kompis och sa hans namn. Då 
sa tanten ”Ja, han är hemma, vänta ett 
tag”. Efter en stund svarade en man som 
inte var min kompis. Jag sa bara ”Obs, 
ringde fel” och la på.

Pinsammaste i världen 

Små men läskiga 
Jag är 14 år och livrädd för myror. Jag 
borde kanske gå i terapi.

Livrädd myra 

Retade främlingar 
I somras var jag och min familj och 
badade. Min bror och pappa stod en bit 
ifrån och tjafsade om vem som skulle 
hoppa i först. Jag tänkte retas lite med 
dem och sa: ”Törs ni inte hoppa i eller?” 
Då tittade ”pappa” upp på mig och jag 
såg att det var två främmande människor. 
Jag fick panik och kastade mig i vattnet. 

Pinsammast  

Pinigt på apotek 
Jag, min storasyster och pappa var på 
apoteket. Jag ÄLSKAR Ariana Grande och 
såg en ask som det stor ”Grande” på. 

- Kolla, en sådan vill jag ha, sa jag till min 

syster.

Då sa min syster att det var ett 
kondompaket. Gissa om jag såg ut som 
en tomat!

Arianaton 

Jag bytte skola… 
för att jag kände mig utanför. Men sen 
tyckte jag att det var så jobbigt att åka 
buss till en nya skolans att jag bytte igen. 
Men nu vill jag byta tillbaks till den första.

Anonym 

�2


