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Ofrivillig stinkbomb 
”Jag följde med min mamma till affären. När vi skulle betala var jag lite dålig i magen. Jag 
råkade prutta jättehögt! Då sa min mamma ”Det gör inget, det är bra att du får ut lite gas 
ur magen ibland.” Jättehögt!” Såååå pinsamt 

Följer aldrig med mamma till Ica igen

Upptäckt! 
”Det var ingen hemma när jag kom hem i dag. Så jag hämtade godis i skafferiet och la mig 
i soffan och åt. Då kom pappa hem och upptäckte mig. Vilken otur!” 

Ska aldrig äta godis igen

Klappade och tjoade 
”Jag åkte buss med min mormor. Det var vägarbete och väldigt trångt på gatan. När 
bussföraren hade lyckats ta sig förbi började min mormor klappa och tjoa och ropa 
”Bravo”, så att alla tittade. Jag dog typ.” 

Jippi, jag kom med!!!

Knäpp korv 
”Jag skulle gå på pingisträning. Som vanligt gick jag till korvkiosken och köpte en korv. 
Men när jag skulle säga ”En kokt med bröd” sa jag ”En kokt med korv” Killen i kassan 
försökte hålla sig för skratt, medan jag blev helt röd i ansiktet av pinsamhet” 

Sedan dess har jag alltid köpt toast istället LOL

Magisk hemlis 
”Förut trodde jag och mina tre kompisar att vi var magiska. Vi startade till och med en 
magisk klubb! Och jag trodde jag kunde prata med en ekorre.” 

Tror du på magi? Ja Nej
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Pinsamt väsen 
”Vi vandrade i fjällen i somras. Alla var varma och vi gick förbi en bäck. Så klart så ville 
pappa ta ett dopp (helt naken). Just precis då kom ett par förbi som sa: ”Är det 
näcken?” Alla skrattade men jag skämdes. ” 

Pletasmeta 123

Kräk på karl 
”Min familj åkte flygplan när jag började må illa. Jag sa till min mamma och vi gick mot 
toaletten. Men jag hann inte hela vägen, utan kräktes på en man. Han sa bara att det 
inte gjorde något.” 

Pinsaaaaaaamt

Tappad telefon 
”Jag och min familj var på Borås djurpark. Jag tänkte ta en bild på sköldpaddorna och 
skicka till min kompis (hon älskar sköldpaddor). Då råkade jag tappa mobilen! Den 
rullade iväg så att jag inte kunde nå den. Vi var tvungna att säga till några som jobbade 
där så att de kunde hämta den.” 

Klantskallen

Slukade kakorna 
”Jag och min kompis hade köpt vars ett Oreo-paket. Jag la mitt i väskan och vi gick 
sedan och satte oss på en bänk. Medan jag svarade i mobilen la hon sitt på bänken, Jag 
trodde det var mitt och började äta från det. Min kompis försökte säga till mig men jag 
sa bara ”Tyst”. Efteråt visade det sig att jag råkat sätta på samtalet på högtalare OCH 
ätit upp hennes Oreos.” 

Snälla kom med hjälp

Glömsk mamma  
”Jag och mamma var i stan och fikade. När vi hade ätit upp och skulle gå, kom en i 
personalen rusande. Han sa att mamma inte hade betalt. Hon hade glömt! Alla på 
uteserveringen skrattade och jag ville sjunka till marken” 

Smulan

Farfar på vift 
”Jag och min kusin var på museum med vår farfar. Efter ett tag upptäckte vi att han var 
borta. En som jobbade där fick ropa ut hans namn i högtalaren.” 

Sedan gick vi på cafe´


