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Sicken skvallerbytta 
Jag sov över hos en kompis. Vi sa våra 
största hemligheter till varandra och svor 
på att inte berätta för någon. Nästa dag 
kommer min crush fram till mig och 
säger: ”Varför säger Isaac att du har en 
crush på mig?” 


 Såååå pinigt 


Lajkade läraren 
Vi skulle få en ny lärare och jag ville veta 
hur hon såg ut. Jag gick in på hennes 
instagram och kollade. Då råkade jag 
GILLA en bild! När jag skulle visa en 
kompis dagen efter hade läraren privat 
konto….


Grodan


Kras hos kompis 
När jag var hos en kompis råkade jag välta 
en dyr parfym så att den gick sönder. 
Ingen märkte att det var jag, men hennes 
mamma blev arg på min kompis lillasyster. 


Hoppas att hennes mamma läser inte  
detta


Inte TikTok 

Mina kompisar och jag hade länge övat på 
en dans. När vi dansade på skolgården kom 
ett gäng 9:or. De började prata om oss och 
sa ”Naaaaw! De över till TikTok” och 
fnittrade. 


Pinsamt!


Måste kissa 
Min kompis var hemma hos mig. Vi 
pratade och efter ett tag ställde han sig 
upp och gick sakta iväg. Jag är en 
pratkvarn så jag följde efter utan att tänka 
på det, och fortsatte prata. Då visade det 
sig att han v ar påväg till toan. ” Ehm… 
Jag tänkte gå på toan…” Jag skämdes! 


Pratkvarnen

Inte mina trosor 
Jag skulle hänga tvätt utomhus. I 
tvättkorgen hittade jag mammas trosor. 
Jag satte den framför höfterna för att se 
om de passade. Då kom min bästa 
kompis storasyster och hennes kompis 
runt hörnet! Jag fick panik och gömde mig 
bakom en upphängd tröja, men de såg 
mig och sa ”Eh Hej! Är dina föräldrar 
hemma? Vi skulle sälja te till dem.” ”Nej” 
sa jag med trosorna i handen. Jag ville 
bara sjunka ner i marken.


Grisen

Frosting med sting 
Jag bakade cupcakes till vår släktfest. Jag 
bad min lillasyster att ta fram 
philadelphiaost och smör. Men hon råkade 
ta fram vitlöks-philadelphia, och jag märkte 
inget! Jag kommer aldrig att glömma den 
festen!


Jag brukar kolla 
barnprogram 
…när jag har tråkigt. Om någon ser vad jag 
kollar på brukar jag säga att min lillasyster 
lånat min telefon.


13 år och älskar barnprogram





