
Pinsamma pizzan

Min familj var på en restaurang. Jag 
och pappa beställde. Pappa sa att han 
vill he en ”Norrsken”. Då rättade 
servitrisen honom och sa att pizzan 
hette Norsken. 

	 Min pizza hette Veras pizza 

Vet vad en svan är 
I våras var vi på utflykt med skolan. Vi 
gick förbi en liten sjö med svanar och 
då gjorde jag en Vine-referens och sa 
till min kompis: ”Look at those 
chickens” (titta på alla kycklingarna.) 
Då vände sig den strängaste lärare på 
skolan om och sa ”chickens”!?” Som 
om jag var dum. Så stelt.

	 Look at all those chickens 

Lite väl nyfikna 
Pappa, min lillasyster och jag gick i 
Slottsskogen (en park i Göteborg). Vi 
såg två fiskmåsar som parade sig. Då 
ställde sig min pappa och lillasyster 
och tittade på dem. Det var sååååå 
pinsamt att jag bara fortsatte att gå.

	 Maja


Krasch framför crush 
Jag var ute och red på min ponny. Då 
kom min crush, så jag försökte se lite 
extra cool ut. MEN istället tappade jag 
kontrollen och ramlade av mitt framför 
hens ögon. Fick panik!

	 En katt som äskar warriors! 

Fisig gryta 
Jag var hemma hos en kompis och vi 
skulle bestämma vad vi skulle äta. Min 
kompis sa att hon hade kycklinggryta 
och tog fram en skål. När hon ställt in 
den igen sa jag: ”vad är det som luktar, 
har någon pruttat?” Då svarade hon: 
”Men det är ju grytan.” Jag skäms 
fortfarande…

Hej Signe, jag kom med! 

Trött far i badkar 
Jag och min kompis skulle gå på toa 
hemma hos mig. Då hörde vi ett 
surrande ljud. Jag tittade bakom 
badkarsdraperiet och då såg jag att 
min pappa hade somnat där och 
snarkade jättehögt!

Jag och min kompis skrattade ihjäl 
oss.

	 Tofflan du vet att jag heter 
stöveln


Brak i bassängen 
Jag simmade med en kompis. Vi skulle 
träna ryggsim, och då råkade jag 
simma upp på en tants mage. Hon blev 
jättearg och skrek att jag skulle se mig 
för. Ville bara dö!

	 En liten gurkagurka som aldrig 
mer kommer att simma ryggsim när det 
finns tanter i närheten 
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En anna vikarie alltså 
Jag var påväg till mitt klassrum. Då 
stötte jag ihop med bibliotekariens 
vikarie så att hon spillde kaffe på min 
tröja. Jag var förbannad när jag kom in 
i klassrummet. Vår lärare va sjuk och vi 
hade en vikarie där med. Jag berättade 
för min kompis om kaffefläcken och sa 
”j**la vikarie!” Då trodde klass-vikarien 
att att jag pratade om honom.

	 Han skickade meddelande hem 
till mina föräldrar 

Pinig pool-floss 
Jag var i simhallen. Jag hade inget att 
göra så jag flossade. När jag kollade 
runt såg jag en badvakt som gjorde 
tummen upp.

	 Heja Kajsa i Costa Rica 

Cringe med crush 
I går var jag ute på en promenad. Då 
såg jag plötsligt min crush på vägen. 
Jag blev nervös och sprang in i skogen 
och gömde mig bakom ett träd. Men 
hon skulle åt samma håll och såg mig. 
Hon sa: ”Hej, varför står du och 
gömmer dig? 

	 Jag skämdes så mycket. 

Tiktok med bar överkropp 
En gång när jag skulle göra en Tiktok 
så gick pappa förbi i bakgrunden. I 
bara kalsonger! Men det märkte inte 
jag utan la ut videon så att ALLA kunde 
se

	 Anonym


Jag menade inte dig 
Jag och pappa var på ett byggvaruhus. 
Vid ingången satt en plansch med en 
jättesnygg kille. Jag sa ”Hej snygging”, 
men då trodde en man i 50-årsåldern 
att jag sa det till honom. Typ dog.

	 Från kajan


Knä på pung 
Vi spelade match på gympan, tjejerna 
mot killarna. Jag skulle ta bollen och 
då råkade jag knäa en kille på pungen.

	 #Girlpower


Förvillande lika bilar 
Min pappa är musiker. En dag hjälpte 
jag honom att bära grejer inför en 
spelning. Jag skulle bära in en grej i 
pappas kompis bil. Men fast jag slet i 
dörren så fick jag inte upp den. Då 
kommer pappas kompis och säger 
”Akta så att inte larmet går!” Sedan 
gick han till sin bil som stod bakom.

	 Lol


Låset pappa 
Min kompis var hemma hos mig. Hon 
var kissnödig och gick till toan. När 
hon öppnade satt min pappa där.

	 Lila grisen


Läbbiga skallar 
Jag var i Spanien. Vi kollade på fejk-
döskallar som försökte skrämmas. Jag 
blev rädd och sprang och kramade min 
mamma. Men när jag kollade upp var 
det inte min mamma! Min familj höll på 
att skratta ihjäl sig. 

	 Den pinsamma gurkan som 
aldrig kommer med


Vadå bus?

Förra Halloween gick jag och en 
kompis bus eller godis. En tant 
öppnade och vi sa ””Bus eller godis”, 
men hon svarade ”Vad är det?” Jag 
fick stå och förklara (dog nästan). När 
hon sedan gick för att leta efter godis 
stack min kompis. Jag bara stod där 
som en idiot… 

	 Tjejen som aldrig går bus eller 
godis igen


 av 2 2


