
Kapitel 3 Opgave A 

 
Chatuddrag fra Yahoo-mail.dk 
 

(…) 
I. : Pip*: Kigger trist på den tomme hjelm* 

2. Sagwa: Lyon>> ja i maj engang, har veninder jeg skal over til for en 
weekend 

3. lyon (M): WC>> Huh?? 
4. Chatten: Rima er logget på kl. 20:37 

5. WhiteCrane: Lyon>> altså hvis du skal betale pr lbs, blir det over vægt 
6. lyon (M): Sagva>> Så er det jo perfekt... 

7. WhiteCrane: føler med pip* 

8. Rima: ER HER NOGEN DER ER MED Å EN DISKUSSION 
9. Rima: ??????????????? 

10. Rima: ELLER DEBAT 
11. Sagwa: Rima>> fyr loes 

12. WhiteCrane: *sætter sig tålmodigt til at vente på en potentiel bold* 
13. lyon (M*): WC>> Hov hov 

14. Pip*M* : *Kigger på Rima*...Hvilken diskussion? 
15. WhiteCrane: Rima>> hmm hvad vil du snakke om?, nogen ideer, bare ik 

krigen *ZZ* 
16. Rima: Hva mener i om det der sker Israel/Palæstina??+ 

17. WhiteCrane: Lyon>> jamen det kunne da godt være *GGG* 
18. Chatten: kim er logget på kl. 20:38 

19. kim: hej til alle 
20. WhiteCrane : rima>> hvad sker der dernede nu, fokus er jo flyttet nu, 

men de slår vel stadigvæk hinanden i smadder 

21. Sagwa: Kender Lyon og white hinanden? 
22. lyon (M): WC>> Tja du har ret.. Thank god 4 exercise... 

23. Sagwa: Hej Kim 
24. Pip*M*: Rima:..det er forfærdeligt!...*Løber ud og pakker stangtennis-

sættet ned og sender det straks til Israel 
25. lyon (M): Sagva>> Nope.. Strangers.. 

26. *Pip*M*: Så kan de vel klare sig!*G* 
27. lyon (M): Stranger in the night.... 

28. lyon (M): 
29. WhiteCrane: pip>> jamen hvad skal vi så spille med *snøft* 

30. Rima: JA DET GØR DE FAKTISK’I! HVA MENER I OM AT USA FORSYNER 
ISRAELERNE 

MED VÅBEN TIL AT DRÆBE CiVILE MENNESKER???? 
31. Sagwa: Pip>>:) 

32. Pip*M*: *Hiver et splinternyt crocket-spil op af BR-posen*...*SSSS* 

33. lyon (M): rima>< ikke råbe, vi er ike blinde..:) 



34. Rima: ER DET SÅ IKKE DOBBELTMORALSK AT SNAKKE OM FRED I 
VERDEN????? 

36. Sagwa: orkja 
37. odense: er-der-nogen-Q-der-vil-have-pik.af-en-moden-fyr-på- 15-idag-

seriøst???????? 
38. Sagwa: odense>> du har slet ik aldren til at snakke saadan 

39. Pip*M : Rima:..ViI du ik være sød at hoppe ned fra ‘caps Iocken...Vi hører 
fint!*S* 

40. Rima: Ja ok!! 

41. WhiteCrane: hvordan kan man være moden som når man er 15, urnmmm 
*ROFL* 

42. cute girl : heysa nogle der er med på en lille chatter?? 
43. Iyon (M): odense>> Er du ikke kommet forkert sted hen... GRINER 

44. Rima: HVA MENER I OM DET????? 
45. WhiteCrane: *hilser på den cutie girlie* 

46. pjp*M: *Losser hårdt til odense* 
47. WhiteCrane: *håber ik at pip er kommet til at pakke sig selv ned* 

48. WhiteCrane: nåå der var han 
49. Sagwa: Rima>> dit emne er knap saa fedt at disuktere, da emnet er 

gamelt og brugt 
50  lyon (M): Jeg er desværre nød til at Smutte... Kan i alle ha en RIGTIG god 

aften.. Med hele tilbehøret..! 
51. Pip*M :*Griner af WC* 

52. Chatten: Cool Nigga 17 er logget på kl. 20:42 

53. Rima: HVIS DET ER GAMMELT OG BRUGT SÅ FORTÆL MIG HVA 54. DET 
EGENTLIGE PROBLEM ER???? 

54. WhiteCrane: lyon>>. i lige måde mand, hyggeligt at snakke med dig 
55. Rima: DU LYDER SÅ KLOG ÅBENBART!!! 

56. Sagwa: Bye bye Lyon, glaeder mig til at hente dig i boston 
57. Pip*M* Hilser på Coll Nigga 

58. lyon (M) : WC>> Right back at ya..;) 
59. Rima.: SAGWA,>> DET VAR TIL DIG 

60. WhiteCrane: Rima>> vil du ik ligge slippe shift eller trykke capalock ned 
igen 

61. Sagwa: Rinia>> at usa er patriotiske, og har hoeje tanker om sig selv 
62. WhiteCrane: Lyon>> kigger du ind senere 

63. lyon (M): Sagva>> Næænej, jeg henter dig i KBH.. 
64, lyon (M): ;o) 

65. Pip*M* ..ooOO(Er sikker på at Rima i virkeligheden er Brian 

Hvidovre)OOOOOOOOO 
66. Rima: SAGWA,> HVIS DET ER SÅ GAMMELT OG BRUGT SÅ VED DU 

ÅBENBART SÅ 
MEGET AT DU 1K VIL SNAKKE OMDET SÅ FORTÆL MIG HVA PROBLEMET ER??? 

67. Sagwa: Lyon>> nej jeg henter dig i boston havn 
68. odense: MOTHERFUCKERSIIIH!!!!!!IIII! 

69. Chatten odense er logget af kl. 20:44 



70. lyon (M): WC>> Maske.. er ikke til at vide.. Kæresten vil hygge... :( 
71. Sagwa: Rima>> det har jeg skam lige gjordt 

72. Rjma: SAGWA>> HVORDAN KAN DET VÆRE AT INGEN GØR NOGET VED 
DET???? 

73. lyon (M): Sagva>> HEHEHE 
74. WhiteCrane: Iyon>> også så vover du på at sidde foran compen så, tag 

dig godt at hende så *SS* 
75. Rima: SAGWA>> DET DER SKETE MED JØDERNE UNDER 2.VERVENKRIG 

VAR SYNDT IK????? 

76. WhiteCrane Lyon>> ville heller ik sidde her hvis jeg havde kæreste, men 
har næsten lige droppe hende, too bad 

77. Pip*M*: Rima;...Har faktisk lige sendt et stangtennis-sæt til Israel 
78. Sagwa: Rima>> fordi alle slikker usa i roeven, pga verdens oekonomi, 

gaar usa daarligt gaar verden daarligt derfor min ven 
79. lyon (M): WC>> Og??  Det erjo det samme... Nej, vent hun har købt nyt 

undertøj... 
80. lyon (M): WC>> Uh, alle disse valg.. 

81. Rima: SAGWA>> VAR DET SYNDT FOR JØDERNE DET DER SKETE MED 
DEM UNDER 2.VERDENSKRIG???? 

82. WhiteCrane: Sagwa>> usa er nu altså lidt for nationalistiske, og faktisk er 
det dårligt at verden retter sig efter dem, de udgør kun 5% af verdens 

befolkning 
83. Sagwa: Lyon>> :) loeb dog dreng 

84. lyon (M) : Sagva>> øv, jeg havde håbet at du ville være med.. 

85. WhiteCrane: Lyon>> tror gerne hun vil vise det til dig *SS* 
86. Sagwa: Rima>> hvis vi skal snakke om det saa skriv med smaat. jeg 

bliver latterlig af at laese stort 
87. lyon (M): WC>> jeg tager den tid jeg skal. ta.... 

88. Rima: PIP>> HVORFOR DOG DET??? FORDI DU ER PISSE UINTELLIGENT 
OG IK ANDER HVA DER FOREGÅR OMKRING DIG I DEN VERDEN DU LEVER 

I!!!1 
89, Rima: DERFOR’ 

90. Sagwa: Lyon>> nu er du underlig 
91. WhiteCrane: oooOO (gid man havde en dame lige nu: -( ) 

92. lyon (M): WC>> Hun står her nu, og kigger ondt på min... 
93. Sagwa: White>> ja det er nemlig en skam at vi goer 

94. Pip*M*: Rima:...Fordi du kæfter op som en forkølet kælling i Iøbetid 
95. Sagwa: Lyon>> LOEB 

96. lyon (M) : JAJAJA, VISES ALLE SAMMEN.... HYGGE 

97. Rima: Sagwa>> kom ind hos nogle ældre mennesker end mig selv og 
troede i var mere intelligente 

men opdager hele tiden hvor uintelligente i er!! og ik aner 
98. Sagwa: Mojne Iyon 

99. Rima : en skid om den verden i lever i 
100. WhiteCrane: Sagwa>> men USA har meget magt fordi de råber højest 

*GG*....og så liiiige fordi 



de har meget militær 
101. Chatten: lyon (M) er logget af kl. 20:50 

102. Sagwa: Rima>> hvis det ik interesser mig hvorfor skulle jeg saa vide om 
det, jeg ved det der daekker mit behov 

103. Rima : pip>> ellers er det bare dig der stadig har hovedet op i røven men 
stadig ik aner hvad der foregår i dit eget indre så hvordan fanden sku du forstå 

104. PipM: Rima..Nu du alligevel knuser problemer Kan du ik’ lige stoppe 
forureningen når du får tid? 

105. Chatten: snuggel er logget på kl. 20:50 

106. Rima: den verden omkring dig!!! 
107. Sagwa: White>> jepper 

108. snuggel Hejsa: 0) 
109. Pip*M*: *Hilser på Snuggle* 

110. WhiteCrane pip>> hmm det lyder da som en god ide, det kunne hun gøre 
*GG* 

111. Sagwa: Rima>> jeg kan jo intet goere 
112. WhiteCrane pip>> har du set tulle i dag, eller er det første gang du har 

logget på i dag 
113. snuggel Tkker til pip*m 

114. Rima: sagwa» hva tror du der sker hvis il1e siger det!! 
115. Pip*M* : WC:..Er lige kommet hjem fra arbejde..Gider ik høre om Rimas 

problemer!*G* 
116. snuggel: hold da op det gik IKKE godt*gg* 

117. Chatten: Cille er logget på kl. 20:52 

118. Rima sagwa>>  det jeg siger folk i dag er uintelligente og pisse ligeglad 
med alt og alle udover det de selv kan mærke!!!! 

119. Chatten: Sagwa er logget af kl. 20:52 
120. WhiteCrane: Pip>> okay, hmm sagde du vist også, dét er bare mig der er 

glemsom, dårlig korttidshukommelse *GG* 
121. Cille: Hilser rundt 

122. Rima: pip>> vågn dog opi!! din kraftidiot det er et verdensproblem 
123. Pip*M*: Davs Cille  

124. Pip*M* Rima:...Det er forurening også!!!! 
125. Rima: pip>> du er kraft edme den messt uinteiligente jeg nogensinde har 

mødt på din alkder 
126. Chatten: snuggel er logget af kl. 20:53 

127. Cille: Pyhh bliver da lige overfaldet i rødt 
128. Rima: pip>> så gør noget ved det!!!’ 

129 Pip*M*: -Og overbefoikning 

130. Ollie : Pip>> Heiii, endelig en i sort 
131. Rima: pip>> så gør noget ved det!!! 

132. Pip*M*: Rima:..Er du dum eller hva? 
133. WhiteCrane: Rima>> korrekt, men vi kan ik løse hele verden problemer, 

og desværre blir der 
nød til at være nogle tabere, u-landene, i spillet 

134. Chatten: Sagwa er logget på kl. 20:54 



135. Rima: pip>> mere intelligent end dig kan jeg høre 
136. Pip*M*: Rima:..Kræver resourcer jeg ikke har....Har du dem så lån mig 

dem! 
137. Sagwa: Ups kom til at hoppe ud:) 

138. WhiteCrane: Rima>> ja det er sandt, men det skal ik siges til en 
fattigstuderende som ik engang kan få sin egen Økonomi til at hænge sammen 

*SS* 
139. Chatten: Sagwa2 er logget på kl. 20:55 

140. WhiteCrane: Sagwa>> øhh hvad har du gang i 

141. Chatten: Sagwa er logget af kl. 20:56 
142. Sagwa2.: hey hvordan kan jeg være her to gange? 

143. Pip*M* : Rima:..Prøver hver dag at gøre MIN verden et bedre sted at 
være....Skal jo starte et sted...Så hvorfor Israel, når vi har Jylland? 

144. Sagwa2: for underligt 
145. Chatten Rima er logget af kl. 20:56 

146. Sagwa2 : White jeg ved det ik helt selv:) 
(…) 


