

                          En liten dagbok:        
 
8 Juni: Jag skulle ju fixa Bohman men det blev ju inte som väntat. 
Jag ringde henne och det gick inte heller perfekt. Jag ringde Helena, 
hennes bästa kompis, för att hon är lätt att snacka med och jag visste
inte vad jag annars skulle göra. Det gjorde jag rätt i. Jag har funderat 
mycket på vad mitt nästa steg ska bli men jag har inte riktigt bestämt
mig ännu. Jag funderar på att köpa blommor och skriva ett kort som 
jag inte heller bestämt vad det ska stå i. Typ " Förlåt för att jag var
så ivrig. Vi får ta och lära känna varandra bättre, bara jag inte skrämt 
bort dig :-).."... Vi får se..! Huvudsaken är att hon ringer mig sedan :-0..
Just nu sitter jag och Erling och ska se en film. Hela dagen har jag, 
förutom att tänkt på henne, tittat på tennis och fotboll. Jag och Erling
ska dra ner till tennisplanerna och spela imorgon, det ska bli roligt.
Har oxå bestämt mig för att satsa mycket mer på tennisen.. Jag kan ju om 
jag vill... Gustavo Kuerten har blivit min nya förebild idag. Vann med
3-0 mot Brugeira i finalen, han kommer gå långt. Men Morph ska allt gå
längre :-). Jag såg också en otroligt bra fotbollsmatch idag mellan Italien
och Brasilien som slutade 3-3..
Imorgon ska jag och ett gäng andra gå på Beavis & Butthead Do America iaf.. 
Och jag sk antagligen skicka iväg de där blommorna, för annars ska jag få
kontakt med henne, för hon ska bli min!! Får väl se när jag gör det...
Jaja, nu börjar filmen, men jag kan knappt koncentrera mig på någonting
längre, jag älskar henne så det gör ont i mig.....

9 Juni: Goddag... Jag och grabbarna var och såg Beavis & Butthead på bio
idag, alla utom Jon. Jag lugnar ner mig mer och mer angående Bohman.
Filmen rulade minst sagt. Min bästa komedi typ.. Imorgon ska jag dra till
Linus, Mystifier, och hålla på där. Jag ska allt ta med mig lite ACD saker
till honom. ACD och Linus rular :-=.. Jag har till 90% bestämt mig för att 
skicka iväg ett blommogram till min flicka, för väl göra det imorgon. Det
kommer typ kosta 150 pix, men det får man ta :-)...
Var oxå och spelade tennis med Erling, det gick skit. Men får varje grej
jag gör så glömmer jag ju Bohman desto mera, och det är ju bra. Den där 
äckliga känslan av att jag måste göra något snart försvinner, fastän jag
kommer att kämpa för att hon en dag ska bli min...
Jaja, målet med blommorna är ju trots allt att hon ska ringa mig sedan, och
tacka, och jag kan koppla på min charm :-)... bara jag inte blir nervös!
Mitt mål med samtalet är att vi ska hitta på någonting, och få henne att
bli kär i Morph^ACD :-), lättare sagt än gjort. Nu för första gången skulle
jag vilja ha Erlings utseende :-).. Dax att sova, ska cykla till och möta 
Mystifier i Gränby så jag måste upp typ 10³¹ eller så.. klockan ringer nu 
två så hejdå, och önska mig lycka till imorgon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 Juni: Hej... Har varit hos Linus hela dagen, det var roligt. Jag hann inte
skicka blommorna så jag börjar oroa mig om att jag är lite sen med det..
Jaja.. ska allt göra det snart. Nu tittar jag på Nova, intressant. 
Imorgon ska jag nog dra till Mikael, annars gör jag det i övermorgon.
Jag blir nog där ett tag och jag ska nog ta med Amigan. Vi ska göra en låt
som man alltid kan hoppas blir känd och jag blir känd och allt det där man kan 
hoppas på, och jag får Bohman. Det skulle ju inte sitta skit iaf :-). 
Nu snackar de om Digital-TV på Nova, rular. Och så säger de att människan 
ska landa på mars den 4:e Juli. Låter tufft det oxå.. Jag och LinuX ringde
Bohman på modem, det var roligt. Hennes "okända" storesyrra svarade men skit 
samma, det var roligt iaf. Men jag vill ju ha henne :-0. Nej, jag ska allt
ta och tänka till lite nya strategier efter blommorna. Efter ett tags tänkande 
kommer man alltid på något, sådeså! Just nu känns allt meningslöst, jag har
inget att göra imorrn typ, förutom Mikael. Men jag vill ändå vara hemma imorrn
på något sätt. Jag ska köpa nya Super PLAY och antagligen sitta och spela 
demoCD:n med Jon. Men nu ska jag lägga mig och fundera ut hur jag ska skaffa
det jag helst av allt vill ha just nu, min flicka.................................

15 Juni: Jag har varit hos en liten Mikael som har klippt sig. Vi håll på
massa med data som vanligt.. Vi satt där... jag glömmer di flicka och det 
känns bra. Bara jag inte ser henne igen :-).. Jag snackade med Mastermind igår
och det rockade. Jag funderar starkt på att köpa den nya Amigaklonen transAM.
Bara den kommer på avbetalning.. Nu sitter Mikael här och tjuvkikar för fullt,
men det skiter jag i. Beijer ringde nyss och snackade en massa roliga saker,
han _kanske_ skulle köpa en Amiga. Det tyckte vi kändes bra :-).. Oj vad
det skulle vara roligt, Beijer rox..
Nu sitter vi och typ väntar på att vi ska spela fotboll, familjen är hos
Lövqvist... Annars nu under sommarlovet ska jag skita i Bohman om jag kan och
börja lära mig Amos Basic istället .-).. Super PLAY har jag läst minst 234
gånger och jag kan allt utantill typ.. Jag vill ha pengar så att jag kan 
kopiera spel till Psx och massa annat skit.. Blommorna ska jag skita i..
Overblood vill jag ha.. och Antiloops skiva.. och speciellt Parasite Eve..
Jag kanske ska sälja lite bollar, jag vet inte typ.. Ska fundera på det..
:-¶.. .. Jaja, nu vill Mikael göra ascii sådeså...................................................

16 Juni: Vi har varit och spelat innefotboll i träninglokalen med en plast-
boll och det rockade. Jag fick in ett oroligt fint skott i mål och ett fint
på Sebastian i ansiktet :-). Annars har det typ inte hänt ett skit, Mikael 
spelar Exhumed och han verkar gilla det, han sa just att "det rox" men han
tröttnar nog snart :-=.. Jag ska hyra Overblood sedan med Jon i övermorgon
om det går som jag vill.. Mikael dog på spelet innan han hann tycka att det 
sög så det gillade jag.. Jag kanske ska följa med familjen Mikael till 
Sigrid som kanske blir kul, inte för att jag fattar varför men kanske det..
Nu spelar Mikael Spider.. det gillade han oxå typ.. tufft.. Men nu kommer jag
inte på vad jag ska skriva.. Vi ska kolla på ett _Myyystiskt_ Tv-Program snart
som Morph & PROGENiTOR hoppas ska rulla..........................................

17 Juni: Mikael åkte hem vid tvåtiden och jag ringde Jon som man inte snackat
med på ett tag. Han hade haft kul utan mig och jag utan honom i cirka en 
vecka... Vi bestämde oss för att åka och hyra men allt var inte precis 
lika perfekt som det låter. Det ösregnade ute, jag hade inte råd med buss,
mamma hade inga pengar osv.. Men vi cyklade iväg iaf och det var rätt kul
nu när man tänker på det. Och kallt :-=.. Overblood hade de självklart inte
men de hade Die Hard Trilogy som Jon ville hyra så en av oss blev iaf glad..
Jag hyrde Legacy Of Kain, det var ok men, som Jon skulle ha sagt, lite drygt..
Efter den resan har det självklart nästan bara blivit spel. Jon och jag fick
med en räv bakom örat göra oss av med Mats och Johan som vi inte ville skulle
följa oss hem, vi mötte dem på vägen hem, olyckligtvis.. Men det har varit
roligt iaf och nu sitter Jon och spelar Wave Race medans jag pulat med datan
och haft mig, jag har fastnat på Legacy.. Imorrn blir det väl att jag är med
Jon antagligen, eller så ska jag ta en liten vilodag :-)).. Nu ska jag iaf
ringa BRAiN DiSRUPTOR, om inte han tradar :-)........................................

18 Juni: Det blev ingen vilodag med det blev en filmdag :-=.. 
Jag, Erling och Jon hyrde "The Crow- City Of Angels" och "Hackers" på Lilje-
hallen när vi lämnade tillbaka spelen.. Die Hard rockade efter ett tags 
spelande.. Speciellt bilspelet! Nu väntar jag på Jon så vi kan sätta igång
med filmerna.. Jag skriver vidare när jag sett de.....
Nu har jag sett båda och "Hackers" rockade och "The Crow" sög.. jag ger dem
en fyra och en tvåa i betyg. Jag har spelat Soul Edge hela natten och jag
ska få fram alla vapen och gubbar... Godnatt!
 
19 Juni: Klockan är bara typ tre men jag skriver nu i alla fall.. 
Alec och Sepp hade raderat mina sex timmar Soul Edge.. aaaaaarrrrgggg.. 
Jag tror att jag ska låna RE av Jeton och spela det med Jon idag.. Det
skulle sitta ok.. Jag skriver mer sedan.. Hej så länge!
JAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!.. Jag och Jon spelade i typ 4.5 timmar och allt
kändes skit i magen som det gör när man spelar RE.. Det gick riktigt bra
förutom ett par småfel, men dessa skulle kosta mer än vad vad vi trott!
Man skulle klara skiten på tre timmar och jag å Jon klarade det på tre 
timmar och 2 minuter.. JA!.. det går inte att få bättre pga av att vi
sparade över det gamla hela tiden... oj vad allt kändes skit.. otroligt
mkt skit i onödan! Jaja, jag kollade nyss på Mr & Mrs Smith på fyran och
det var ok. Nu ska jag ringa till lille Mikael. Den skitskallen ringde
och vi snackade typ i två minuter medans jag pausat på spelet..
fittskalle.. :-=.. jaja, det blir inte bättre av att gräma sig så jag gör
det inte.. Men nu ska jag ringa honom och bla. diskutera resan till
Sundsvall jag ska göra på lördag. Hälsa på tant Sigrid................................

20 Juni: Jag vaknade av att Bernt kom in och sa "Det blir inget Sundsvall".
Dum som jag alltid är på morgonen svarade jag "jo" och försöke somna om. Han
sa "Nej, Kristina ringde" och jag fattade vad han menade. Typiskt! Nu får jag
vara hemma själv tills på söndag kväll, jätteroligt! inte... Just nu går en
mkt bra låt på Mtv och jag sitter här och funderar på vad jag ska hitta på.
Jag tror att jag tar och drar till Börsen och tradar bort Formula One. Jo, det
gör jag nog. Jag har fantastiskt ont i magen pga att mamma, pappa och Alec
handlade i morse och jag hittade en massa gott i kylskåpet. Min frukost blev
Coca Cola och choklad :-=.. Lite jordgubbsfil oxå för att inte paja magen 
helt.. Jaja, nu ska jag fixa med Formula One och sedan drar jag till Börsen!
Jag skriver mer senare..
Nu är klockan typ halv nio och jag sitter här själv.. Jag har proggat Amos och
ritat lite men det blir jämnt lika tråkigt när man upptäcker hur gärna man 
skulle vilja använda fler färger. Allt är dödstyst och jag har absolut inget 
att göra mer. Jag har tröttnat på data, gjorde just ascii. En på Morph och
en på zOuL EaTeR som har blivit mitt "andra" handle. Som du kanske fattat
blev det ingen börs, det började regna och jag hittade inga busspengar.
Jag ska nog ringa Mikael och försöka övertyga skiten att komma hit, så blir 
jag inte lika ensam iaf. Annars drar jag till börsen imorgon. Jag ska byta in
Formula One och Wave Race, samt kopiera en Soul Edge save' av Thomas och som 
vanligt snacka lite med polarna.. Det är hela tiden upptaget hos Mikael så jag
skriver och ringer hela tiden. Jag ska låna ut N64:at till Beijer, eller
Methylbenzoic som han heter, när vi drar till Sigrid. Jag hade lugnt suttit
mig med Resident om det inte vore för den där skitkänslan i magen, och den 
orkar jag inte med.. man får pirr när man tänker på den.. Det blir en riktigt
lång dagbok idag :-).. Helst av allt skulle jag vilja sätta mig med engelska
versionen av FF7 just nu, synd att den inte finns ännu.. Jag har inte tappat
bort tanken på Bohman ännu även fast det ser ut så i dagboken. Jag orkar bara
inte anstränga mig, men skulle jag se henne och det "går bra" så skulle jag 
nog bli som förut, skit med andra ord.. Svara Mikael!!.. Men när vi drar till 
Sigrid kommer jag säkert orka spela RE igen, apropå sådär.. Men nu orkar jag
inte skriva mer för tillfället, hejdå!! 
Hej! ;-).. I'm back! Jag fortsätter lite för nu är klockan typ halv två och
så gott som hela dagen är gången. Erling och skitarna kom hem vid typ halv
tio. Han tog med sig sin kompis Henning som oxå skulle sova över. Vid typ tolv
tiden kommer jag in i mitt rum och ser pojkarna sitta och spela RE med Chris.
Jag tar över, självklart :-=, och spelar tills jag dör, som tar ca. en 
halvtimme. När jag dör laddar jag den gamla save'n som jag å Jon hade från
mitten av första banan och spelar vidare på den medans de tittar på, då 
slipper jag den där skitkänslan... Jag körde väldigt snabbt ända tills tredje
banan då pojkarna ville lägga sig. Så, det känns bättre med det dära' nu! :-)
Jag vet inte alls vad jag ska göra nu, jag tror att jag ska ta och ringa och
för 3:e gången försöka övertala Mikael att han ska ta datan och komma hit. Det
skulle vara väldigt kul. Jo, det gör jag, hej! (min teleräkning kommer suga)
:-)))).............................................................................

21 Juni: Lille Morph väcktes till en början av stora Bernt. Vi tittade på en 
film som faktiskt var ok. Då var klockan typ tre. Sedan gick jag ner och 
frågade Erling och hans polare om de ville se mera RE, de ville de. Jag körde
hela spelet och klarade skiten på 2h47min, och då tog jag det väldigt lugnt
i slutet. JA!!. Jag fick vapnet och det var värt skiten minst sagt, vapnet
rockade. Sedan ringde jag till Mikael som hade fått "freephone". Jag förs-
ökte som vanligt att få honom att ta sitt fett och komma hit, men nej!
Efter det ringde han mig gratis och vi snackade ett tag. Han sa att "ok, jag 
kommer, jag ska bara släppa mina moddar". Jag blev förståss glad men näej.
Han har inte kommit och det är upptaget hos skiten. Vi har varit och spelat
innefotboll och det var som vanligt kul. Nu ska jag duscha och sedan ta och få 
knark Micke att komma hit..
Jag har gjort det nu och han sa "ok, jag kommer". Men allt var inte så bra
ändå, det gick inga fler bussar. Jaja, sånt är livet :-). Han kommer väl
imorrn då och vi har kul vid ca. fyra tiden till han drar. Just nu sitter jag
här, ensam, och känner mig ensam och önskar att Jon eller Mikael hade varit
här och man kunnat ha lite kul. Stereå' är här uppe och det kommer bara en 
massa låtar som får en att känna sig ensam. Sigrid ligger här bredvid och det
är ju en liten tröst sådär. Jag känner på mig att denna dags dagbok kommer bli
vääldigt lång, det känns bra att skriva lite.. Det är synd att jag inte har en
bättre data så jag skulle fått insperation och speciellt motivation att progga
och allt annat kul man skulle kunna göra. Grafik t.ex...
Livet står väldigt stilla mot vad det har gjort de senaste tre åren. Jag har
slutat spela fotboll, säljer inte kokosbollar, inga skitans polkagrisar och
just nu inte mycket tennis. Det "största" som hänt mig det sista året måste
vara att jag blivit så bra kompis med Jon, och det är jag glad över. Han
är en väldigt bra kompis och vi har alltid kul ihop. Det är både bra och kul
för mig att inte bara vara så bra kompis med Mikael, och Linus är man inte
med så ofta, annars är ju han en väldigt fin polare oxå. Just nu sitter nog
Jon och väntar på att jag ska ringa honom och fixa träff där i Sundsvall :-).
Bara det att jag inte är där :-=.. Han har förresten oxå en sån där polare som
jag har Mikael, Staffan, i alla fall om jag fått det rätt :-).. 
Morph, Erling eller Dash som han nog vill att jag ska skriva, och pappa satt
och kollade på Rapid Fire nyss med Brandon Lee i huvudrollen. Jag tror nog att
han går förbi Bruce Willis i kampen om vem jag gillar bäst i skådespelar-
tävlingen :-=.. Han rockar, fast mest i The Crow. Synd, väldigt synd, att han
dog i den. Jag säger som Erling, de skulle använt Soft Air Gun :-))..
Nu byter vi drastiskt ämne, vi "pratar" lite flickor... Jag undrar hur det
varit om jag var ihop med Bohman nu... Undra om jag verkligen är, vad ska man
skriva, "redo" än.. Jag skulle antagligen bli såå kär att jag bara brydde mig
om henne. Tv-spelen skulle damma här hemma, Mikael och Jon skulle jag vara 
mindre med och jag skulle bli helt, absolut helt förstörd om hon skulle 
tröttna eller bli kär i någon annan. Men ändå vill jag ha henne, hon har
något väldigt speciellt, förutom utseende och personlighet, som jag ärligt
talat inte vet vad det är. Låter antagligen otroligt konstigt och idiotiskt
för dig men det är något för mig, något som får mig att inte glömma henne.
Och någon annan flicka kommer det ju inte bli än på ett tag, jag hade aldrig
blivit så kär i Bohman som jag blev om det inte var för att det var hon som
började visa sig intresserad när jag bara tyckte hon var väldigt snygg och
trevlig typ.. Nu går "Just wanna' be with you" på NRJ.. :-)).. det var
passande..  Nej, hon är "kvinnan i mitt liv" som man säger, men så tänker
man väl jämt när man är kär... Tänk vad glad jag skulle bli om hon ringde
någon gång inom den närmaste tiden, en lycklig Morph skulle hon få snacka med.
För ett halvår sedan gick jag och drömde om min framtid och min affär och allt
det där, men på senaste tiden har hjärnan varit ockuperad av en liten brunett.
Fast sista veckan, två veckorna, har det bara blivit mindre och mindre.. Men
nu när man sitter så här och ser tillbaka på den gångna tiden, som jag alltid
gillat, kommer man på att man på något sätt saknar mycket, Bohman framförallt,
men oxå klassen, fotbollslaget och för tillfället saknar man ju Mikael och Jon.
När jag tänker på Bohman, och använder de små grå, på nättera kommer jag ofta
fram till massa saker jag _kan_ göra. Hade jag haft pemgar hade jag, se och
häpna, frågat henne om hon velat följa med till Grekland med mig, och jag 
bjuder. Då skulle hon lära känna mig bättre och jag skulle antagligen få det
jag helst vill ha, en transAM :-))), nejdå.. en flicka som heter Kristina 
Jenny Bohman... Jaja, denna dagbok blev kopiöst lång :-)).. Nu ska jag ringa 
min "zOuL m8" och för ett tag få slippa känslan av ensamhet och _längtan_ :-)))

22 Juni: Jag och Erling drog till kiosken för att hyra en film. Jag blev 
besviken när jag insåg att "Efterlyst" var uthyrd, Erling blev mållös...
Men vi stod där och tittade ett tag och jag började läsa på baksidan av 
"Primal Fear", det stod: "Den kända advokaten Martin Vail..." Jag blev helt
chockad, min bästa bok hade kommit som film!! Jag tvingade Erling att gå med
på att hyra den och nu har vi sett den, den rockade!! Bland mina bästa filmer
och jag orkar inte säga "att boken var bättre", men det var den, men filmen
var oerhört bra gjord efter boken. Som du fattat kom inte Mikael (nu heller).
Han ska komma imorgon bitti men det är ju nästan så att man tvivlar, jaja, jag
vet inte vad jag ska göra nu, men jag ska iaf inte skriva mer.. Bye!...........

23 Juni: Det har varit en lång dag. Mikael kom vid tolv (jag lovar!). Han 
kollade på Primal Fear direkt medans jag låg och drog mig och sneglade på
filmen under dens bästa stunder. Både jag och Erling blev besvikna när han
sa "den var ok", ok??.. punghuvud.. Den rullade som bara den.. Jaja, skit 
samma. Efter det käkade vi och han, som vanligt, åt mycket mer än när han är
hemma :-)..  Efter det tittade vi på filer.. sen blev det hans favvo, när jag
kollar på Mtv :-=.. Sen käkade vi och efter den gången mat blev det att vi
spelade tennis. Garaget, så det blev ingen kanonupplevelse men det var iaf
ok.. Sedan modemade vi och efter ett par timmar kom han med sin vanliga fråga
"när går buss?".. jahapp.. När han dragit drack jag upp all Cola som vi hade
köpt tillsammans :-). När detta var klart kollade jag och Dash på en film om
nån skitans knarkare som var ok.. Nu har jag jagat en ful, fet katt som jag
våldförde mig på, med hjälp av Erlings Soft Air Gun :-=.. Fula katter är inte
värda att leva :-)).. Imorgon ska jag till Börsen och till Åhlens och lyssna 
på Antiloops, Sash! och E-Type's nya skivor. Jag ska sälja Wave Race och
Formula One oxå, och byta de mot nått kul spel jag ska ta med till Sigge!!!
Just det.. Jag ska äntligen möta Bernt på tennis imorrn.. oj vad det ska bli
kul, om det går bra :-).. Hela familjen kommer kolla och vilken match det
kommer bli.. Min taktik är att serva ut honom, sedan passera när han går fram
på nät.. Får väl se om det blir så.......................................

24 Juni: Jaha! Det spöregnar och åskar och blixtpojken är på väg hit.. bra
tennismatch det blir då.. Nu ska jag och lill-Johan åka till stan. Hej så
länge!....  
På stan, eller börsen, fixade jag första "tjing" på Final Fantasy Tactics som
Tomas skulle köpa om en vecka. Tennis match blev det.. Fast det regnade..
Jag var så otroligt dålig så jag förlorade med 3-0 i set.. hade inte en chans,
slog ut nästan varje boll gjorde jag oxå.. men skit samma, jag ska få revansch
så det är lugnt.. Jaja, imorrn drar vi till Sigge och jag tar med dagboken så 
att jag kan skriva där oxå..Jag lyssnade bara på Sash! skiva på stan, de andra 
var slut. De rockade faktiskt, många bra och annorlunda låtar, inte alls som 
Ecuador och skit.. Jag fick inte sålt nått spel, Formula var för repigt och
Wave Race fick jag bara 350:- i byte för. Jag ska sätta in en annons istället
typ "Wave Race bytes mot annat nytt N64 spel" eller nått.. Jaja.. nu måste jag 
få tag på Amiga-Mikael för att fråga vad Sigge har för Tv, om jag kan ta med 
Psx:n.. Modern-Sigge har antagligen inte ens scart.. Men hejdå!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

25 Juni: Nu är vi här! Resan var lite småkul och vi träffade ingen mindre än 
Mats Sundin på en liten rastplats, de gillade jag. Det blev en bra dialog 
mellan Morph och Mats: "Toronto rox...","ja","Svik dem inte...","ja".. Men
autograf fick vi allihop. Nu har vi varit med Sigge och hållt på.. Vi har 
inget hackat konto så det blir inget Internet inte. Men vi ska typ spela Psx 
i fem minuter tills Mikael tröttnar, sedan ska jag få Mikael att gå med på att 
spela "Beneath A Steel Sky"..Jaja, men nu skriver jag inte mer idag.. Korv... 
Sigge hade scart med andra ord förresten :-=..

26 Juni: Idag har vi badat, det var kul, jag gillade det.. Sedan satt jag mig
med "The Clue" som jag spelade två timmar inatt och fortsatte i två och en 
halv till. Det rockade jättemycket, det roligaste spelet på Amiga nu.. Mikael
spelar piano och man undrar varför han bytte bort Pian0man.. Jaja, nu ska vi
spela Supercars II och hålla på. Och imorrn ska vi bada och jag måste få tag 
i någon Red Bull...
 
27 Juni: Jag hittade ingen Red Bull.. och det gillade inte jag. Vi badade för
fullt som igår och jag blev fantastiskt röd på armarna och pannan, för det sa
Hanna O! Jag köpte läsk och skit för 44 pengar idag. Efter bada spelade vi
fotboll och badminton. Badminton rockade tills flickorna kom.. Sen hade vi
det mys med Sigge och varandra, och det gillade Sigge, för det sa hon. Plus att
hon tyckte att "ni rox", sådeså. Och så har jag fått veta att Hanna O inte
gillar varken mig, Mikael eller mens, och att Pet har mini tamponger :-=...
Den här dagboken blev inte lång eller bred som en bergvägg........................

29 Juni: Det blev ingen bok igår för jag glömde det :-=.. Idag var vi på ett 
möte som inte var kul men det var kul... Roliga personer där.. Sedan har vi 
sprungit och busat och jag är otroligt hungrig men vi kan inte äta för att 
Sigge sover, och Mikael är proppmätt fast vi åt för fem och en halvtimme sedan.. 
Jag har inga pengar kvar men mamma ska skicka så jag får hoppas att de kommer
snart. Jag kan ju berätta varför dagböckerna blir så korta. Man får ont i 
ryggen som en bergvägg av att skriva hemma hos Sigrid Bomstad, och det gillar 
inte jag. Jaja, nu är skiten för jobbig så nu ska jag sluta... bajs...............

 1 Juli: Det blev icke någon dagbok igår heller för jag hann inte... Vi badade
iaf inte men det gjorde vi idag. Det var kul, nu ringer nog min morsa här....
w8, nope. Nu busar Hanna för fullt och det är anledningen till att vi kommer 
åka hem imorgon. Vi gjorde om min Psx lista till en "guide" och det rockade, 
bara det att jag inte kan köra den på min data, som vanligt. Så nu ska jag 
skriva ofantligt mycket när jag kommer hem och får lugna stunder. Jag saknar
Sigrid och frihet mest... Slippa tjafsa med cp-pubertets Hanna O.. Jag är 
rättså solbränd men det skiter jag i :-=. Gissa vad Mikael gör förresten? 
Piano :-).. Han har kommit på en ny låt som han spelar typ två timmar per dag,
nejdå, kanske en. Han spelade Ecuador för fullt och kom på en ny.. Igår slogs
vi med Hanna och Pet väldigt mycket. Allt Hanna sa spelade vi in på band, det 
var roligt. Kickan har tagit typ åtta kort med mig på, det ska bli kul att se
på sen. Vi ska scanna skit sen oxå. Och så ska jag be Jon ge mig nått kort så
jag kan scanna honom oxå. Och Sigrid Bomstad :-=.... Men nu ska jag få Mikael
att göra annat och imorrn när jag skriver är jag hemma, fridfullt och utan 
Pian0man.................................................................................
Där ljög jag för nu skriver jag igen!! Mikael har sovit i en och en halvtimme
så jag bestämde mig för att skriva lite till.. Nu här på kvällen blev det 
"värsta bråket". Vi snodde Pets dagbok och det gillade inte hon om man 
uttrycker sig mildt. Hohohoho vad hon var galen när vi låste in oss på toa och 
läste högt.. "Vi blev pistolhotade..." och "Hanna och Osman hånglade hela 
kvällen, det var gulligt." var ett par exempel.. Och Kickan blev ju minst sagt 
fundersam där. Så hon tog ett snack med flickorna och då började de snacka 
massa om Diana, JA!!!!!!!!!!!.. de är så omogna.. det var ju tre år sen.. Men 
det verkade Kickan bara tycka var löjligt av tjejerna så jag blev lite lugnare.
Sååååååå barnsliga, de vågar inte stå för att de bara gillar kurder och negrer,
speciellt skitkaxiga av den där kalibern...
Jaja, nog med det nu. Jag saknar Sigge, Jon och LinuX och jag tänker gosa 
sönder Sigge och ringa pojkarna för fullt. Jag har ju inte kunnat ringa Jons 
personsökare pga Sigrids moderna telefoner...inte.. Nu börjar Micke snarka här,
bäst att jag dödar honom.. ok.. Vi var och handlade lite oxå.. Han en Spirello 
och jag en påse jättegoda nappar och en Magic. Den gillade jag som vanligt. 
Den är säkert en faktor till varför man är vaken nu.. 
Jag tänker tjöpa FF Tactics när jag kommer hem, sedan ska jag tjöpa en sån där
skit som man kan spela in telefonsamtal med. Jag hoppas Jon går med på att 
tjöpa en röstförvrängare, oj vad det skulle rocka.. I så fall gör vi massa 
roliga saker och släpper de i typ "Elencia", min nya grupp som ska bli en 
skämtgrupp... och i zOuL EaTeR.. Jajapp, nu börjar sömnbehoven ta form och 
stimulansen börjar svikta.....................................................................

2 Juli: I'm home! Nu sitter jag här själv och leker i CED.. Resan hem gick bra 
och jag blev tvungen att köpa två Red Bulls.. Nu ser jag att texten är skit
på sidan i dagböckerna ovan.. det är pga av att Sigges Tv buggade. Jag fick
ett ruttet brev idag där det stod att jag inte kom in på företagslinjen..jaha!
Nu ska jag deala med Jon om att vi ska gå på Fyris istället.. Men jag vet inte
om han verkilgen är "datatypen" men jag ska allt snacka iaf. Jajapp.. nu ska 
busa med min Psx lista, men jag måste tillägga att det rox att vara hemma 
igen, hemma rulez..................................................................

4 Juli: Idag landar människan på Mars. Lite konstigt, ingen annan än jag vet
det.. Jag kan ju säga så här till att börja med i denna dagbok: Den kommer att
bli skitlång :-=. Jag börjar med igår..
Dagen började som alla andra dagar typ, lugnt. De var bara jag och mamma hemma
så vi hade lite mysigt och satt och åt på baksidan och pratade och skit. Vid
femtiden så kom alla ungar hem och vi kramades och sådant man gör när man inte
setts på ett tag. Då ringde Mikael och sa "då kommer vi nu" och jag km på att
de skulle ju komma och hälsa på lite, han och Kickan. Familjen satt på bak-
sidan och åt och jag passade på att dricka en massa läsk, jag var törstig :-=.
Då kom jag på att det var sista dagen på mitt biokort idag. Jaha!!. Nu var det
skaffa någon att gå med. Trot eller ej men jag fick med både LinuX och Mikael.
Vi kollade på Con Air på Spegeln efter vi köpt både biljetter och godis för
fullt. Vi hade otroligt roligt hela kvällen men det var saker som inte rockade
oxå. Under filmen frågade Mikael, ett stort antal gånger, om han kunde få 
"smaka" godis. Ovetande hade jag cykelnycklarna i samma ficka som jag hade 
godispåsen och det ramlade ur min lilla ficka.
Efter filmen åkte LinuX hem min sin syrra som kom och hämtade honom och jag
och Micke skulle cykla hem, och gissa vad man kom på då.. Vi trodde att det va
Linus som hade tagit med sig dem så vi ringde massa skitsamtal till mottagaren
betalar och dyl. Efter lite över en timme fick vi ett fantastiskt besked, han
hade inga nyklar.. Då insåg vi.. Men då var ju klockan oxå typ lite över tolv 
och alla hade gått hem och vi, bokstavligt talat, stod där. Vi gick till
polisen och det var meningen att jag skulle deala till oss en skjuts hem, men
icke sa Morph. Vi fick iaf lov att ställa cyklarna utanför polisen så vi gick
och hämtade dem.. Låter kanske inte så farligt men ojoojojoj vad jobbigt..
Vi gick där med en varsin låst cykel och jag ropade gång på gång "Den här har
jag hittat" och dyl. Alla trodde att vi hade snott dem. Seb var det att snacka
med polosen igen. "Kan vi få låna långbyxor", "nej", "cykellås?", "nej", "men
cyklar då, kom igen", "vi är ingen uthyrningsfirma".. Jahapp... Så vi började
gå hem. Ungefär vid Uppsalabuss stannade ne taxi och frågade om vi ville ha 
skjuts, själklart blev svaret "vi har inga pengar". Men han skulle hem till 
Sävja och vi fick åka gratis, det rockade.. Han sa att han hade tre dottrar, 
en sextonåring som hette Shirin, hon har jag alltid tyckt varit rättså snygg.
När vi kom hem drack vi saft och satt och skrattade och hade oss över vad vi
varit med om under kvällen, vilket inte var lite. Sen la vi oss och kollade på
Efterlyst som Mikael hade tagit med sig. Den får 80/100 av mig. Con Air får
91/100. 
Denna dag började precis som dagen innan och blev oxå fylld med äventyr.
Vid femtiden åkte jag och Sepp till stan och skulle hämta cyklarna. Vi gick
först till Spegeln för att hämta nycklarna, men icke. Jag frågade de om "finns
det någon chans att de ligger på Filmstaden istället?" och mannen svarade "att
det tror jag knappast, men kolla". Och där var de. En tant som jag skämtat med
dagen innan hade hittat dem och lagt dem i hittegodset. Det gillade vi..
Nu är jag hemma och allt är frid och fröjd. Mikael Carlqvist alias PROGENiTOR
har ringt två gånger och tjatat om att jag ska komma dit men jag orkar inte.
Jag och farsan ska spela tennis imorgon och jag har inte lust att åka bort 
igen. Och så kommer ju Jon på söndag och då måste jag fixa massa med honom osv.
Nu måste jag ta tag i min Psx lista så att den blir klar någon gång.....................

5 Juli: Tennisen blev ungefär som sist. Jag var iofs mycket bättre nu men jag
losade med 6-3, 7-5, 6-2.. Men det var riktigt jämt ändå. I första sett fick
han två servegenombrott och i andra hade jag setbollar, men icke. jag var 
klantig och vann inga viktiga bollar, så det gick som det gick. I sista var
jag helt slut och ville ha Red Bull helst av allt :-)..
Efter tennisen vilade jag lite, sedan hjälpte jag farsan att städa som faktiskt
var rätt kul, man gör honom glad. Sen kollade vi på "Hunt for Red October" på 
TV, den var faktiskt helt ok. Jag ger den 89 i betyg. Sen kom Jonas och Ingvild
men jag orkade inte snacka mycket, för jag har oootrligt ont i skallen.. bajs!
Imorgon kommer Jon hem så vi ska allt diskutera en massa gymnasiebajskorvar.
Annars är jag bjuden till Jonas unge "Edel Irene":s barndop.. där kommer
Solvor att vara, tjejen jag flirtade för fullt med på Jonas bröllop, ush..
Jag orkar liksom inte "leva upp till mitt gamla jag" om du fattar. Men jaja,
kanske att jag kommer om jag inte ska göra nått annat. Får en gångs skull kan
jag skriva att vi får se vad som kommer att hända imorrn......................

6 Juli: Dagen har varit lite finurlig. Jag åkte inte till någon fest för det 
orkade jag inte. Jon kom hit vid niotiden och vi sitter här som vanligt och 
det är frid och fröjd. Han hade varit med om mycket och bland annat sett 
Beavis & Butthead på bio. Han tyckte som oss att den var helt suverän. Och så 
har han blivit lite kär i nån flicka från Falun. Jahapp.. Jag har nyss snackat
i över en timme med Dino, otroligt intressant och finurligt. Vill du läsa 
scrollen är det bara att göra det.. Diskuterade Pc vs. Amiga nu när han bytt
sida.. Och så fick man reda på att Diana Svensson ska få barn, hahhhaha, kunde
man ju tänka sig.. Med någon 16 årig pojke där. Där förstörde hon kanske sitt
liv.. Jon och jag spelar C&C nu, turas om, jag vet inte vad klockan är.. 
Imorgon ska vi hyra International Superstar Soccer 64 om det finns, hoppas det,
isåfall kommer vi ha SKITKUL imorgon kan jag lova.. Klockan är "bara barnet"
får jag veta nu, vi blir nog sittande ett par timmar till här och jag tar
och ringer lille Mikael nu......................................................

7 Juli: Vi spelade spelet heeeela dagen.. jag åt middag och det var det enda 
undantaget, spelet var kul :-).. Jon gick hem tidigt idag för han ska åka bort
imorrn igen, känns anal.. Jag och skitungarna får spela spelet en massa och 
sedan får nån följa med mig och lämna skiten, imorrn alltså.. 
När det snart har gått halva sommarlovet kan jag konstatera att det här lovet
har sugit hittills. Ända som jag gjort som varit OK är alla roliga hemmakvällar
och resan till Sigge, men den var lixom inte helt otroligt rolig. Tacka vettja
varma och sköna dagar med Smith i Skara Sommarland, när man stod där och 
slösade bort tia efter tia på alla Arkad spel medans Micke längtade till vi
skulle köpa glass.. Och alla roliga vattenbanor och bravaderna i radiobilarna
.., nej, det var att ha sommarlov och kul..
Men nu sitter jag bara här och inte har en endaste liten aning om vad jag ska
göra den närmaste månaden..
Annars lyssnade jag på Antiloops skiva idag, den var lite sisådär. Im My Mind
rockade otroligt i deras hörlurar, 10/10 lugnt. Men de andra låtarna var lite
lika varandra och lite enformiga, men vi får se om jag orkar köpa skiten. 
Annars kanske Jon köper den.. Och så såg jag "Sökarna" på video, väldigt
annorlunda men helt ok film, handlade typ om knark.. Imorgon ska jag kolla på
Copycat och kanske ta och återuppliva Super Monaco GP om jag orkar..
Hoppas att någonting händer så jag får nått att göra bara, det är min önskan 
nu, men nu ska jag hämta Sigge och bädda ner oss, bye.................................
 
8 Juli: Jag var nyss på Mickes bas.. det var kul, han blev galen på mig som
vanligt... det gav mig stimulans ;-).. Han tog t.om "g y" idag så han var arg!
Today har jag bara spelat hela dagen, igen. Jag hyrde om det, fick pengar av 
mamma genom en deal. Så nu blir det spela hela dagen imorrn oxå. Mikael blir
typ tokig om jag inte gör klart min lista snart så jag får nog ta och göra det.
Annars så såg jag Copycat som jag ger 84/100, mest för det fantastiska slutet.
Nu ska jag jobba med listan ett lång tag och sedan spela tills jag inte orkar
göra det mer, spelet rockar fruktansvärt. Nu vill jag att transAM kommer och
sover över snart...............................................................

9 Juli: Idag var en gladare och roligare dag.. Jag vaknade vid tre och spelade
tills jag halv sex var tvungen att åka och lämna det. Jag skjutsade Alec med
så jag fick lite sällskap. Vi lämnade skiten och åkte sedan till B&W.
Där var det kul. Jag lyssnade först på E-Types skiva, den sög., bara lugna 
låtar. Jag bestämde mig för att lyssna på Antiloops skiva igen bara för "In My
Mind"'s skull. Den var så fantastiskt bra så jag ville dela med mig av den,
och det gjorde jag :-). Jag satte på skithögt ljud och sedan satt jag på låten
i hela B&W's speakers, det var jääätteroligt, alla tittade. Hela stället rock-
ade för fullt men det gillade INTE personalen. De blev jäättearga och stängde
av speakers'arna.. det gillade jag. Just nu är det "I love you" av Antiloop
på NRJ.. De fem första låtarna rockar på skivan så jag tror jag ska köpa skit
ändå.. Men nu ska jag typ ringa baser och sedan spela Rage Racer eller nått....

10 Juli: Det blev två timmar Rage Racer igår natt.. Roligt det dära..
Idag vaknade jag av att morsan ropade att jag hade telefon. Det var Lekter
som ville hitta på något, hade tråkigt. Så han kom hit och har nu suttit
och spelat Suikoden i över två timmar. Han gillar det verkligen :-)..
Bara kul för mig när han sitter där, jag får gamla goda minnen återuppväkta...
Jag har mest kollat och hållt på med en massa filer.. Nu ska jag låna nått
Mega Drive spel av familjen Narbe och sätta mig med det.. Jag skriver mer 
senare..
Jag lånade Sonic som jag själv inte har orkat spela ännu, ok, lite, för att
styla för småbrorsorna :-).. Nu är klockan typ midnatt och allt är tyst.
Synd att jag inte har något vettigt att göra nu när man har tid och så.
Jag hämtade lite dörrar som jag ska gå in i och kanske busa lite.. annars
så fortsätter jag att skriva vidare på bättre verra på PSX-Guiden..
Nyss spelade jag lite Rage Racer igen, börjar bli riktigt svårt nu.. Jon
och Lekter, eller Jocke om man vill det, ska båda gå i samma klass på Celsius,
då blev jag avis. Jag vill oxå ha nån i klassen som man känner när man börjar..
Annars känns det väldigt kul att gå på min linje, jag är inte speciellt butter
för att jag inte kom in på nån skitans företagslinje. Jag ska allt få bra, bra,
bra betyg på "specialutformat program data" istället. Inte för att jag menar 
att jag är en hotshot på data, men jag ska allt kämpa. Det blir för första
gången det :-)). Oj vad morsan och farsan skulle bli glada om jag fick bra 
betyg för en gångs skull. Och slippa höra alla kommentarer av alla att jag kan 
bättre oxå.. Undra om det blir nån hjälp att Mikael gått linjen, lära mig 
taktik eller så.. 
Jag funderar på att skaffa såna här, öööhh, "icke neger rasta flätor", jag vet 
inte vad det heter. Gör kanske det när vi drar till Grekland, det ruttna
är "han tror att han är nått" tankegångarna hos vissa personer. Jag vill ha
det för att jag tycker att det är snyggt, och att jag gillar det..  
Blir säkert nollsställd på en gång i så fall :-)))...
Men nu ska jag sysselsätta mig med annat som går att göra på cphjärndödafitt-
kukspermslickar i röven datorn tills jag får min transAM.....................

11 Juli: Idag klarade jag Sonic.. Det var en litet minne.. Annars så kollade
jag på ett UFO program på TV och gjorde lite smått och gott. Inge Rage Racer.
Jag tänkte dra till Mikael men jag missade den sista bussen vid 01.45..
Ungarna kanske ska köpa Shirazis Super Nintendo med en massa spel, då ska jag
allt spela rollspelen för fullt.. Men nu ska jag sova...

12 Juli: Nu sitter jag och Jon här. Jag ska dra till Mikael snart när jag 
orkar. Jon ska dra till Sundsvall igen och kommer hem på fredag :-), åker
bort jäättemycket.. Han spelar Rage Racer som buggar heeela tiden.. han blir
typ tokig snart och stänger av. Annars har jag typ inte gjort nått..
Jon säger nu att flätorna jag tänk göra kallas "dreads", och att de suger att
skaffa, så nu fick jag mig en funderare. Sen när han kommer hem igen då ska
vi allt göra saker, jag har tröttnat på att vara inne hela tiden :-=..
Jaja, jag kanske skriver mer senare.............................................
Ja det gör jag.. Nu sitter jag här på Mikaels skitosköna golv och ruttna
Tv som är så liten att jag knappt ser vad jag skriver. Vi har hållt på
med datan hela tiden och nu är klockan typ lite över fyra. Jag har ingen
aning om vad vi ska göra imorgon men det blir nog mest data. Och så läste
jag en massa om Bill Gates. Vet du hur han "gjorde" MS-DOS på bara tre
månader?? Han köpte det av ett företag för 25 papp och gjorde om det lite..
Vilken ripper, lamer.... Men nu ska jag busa med Mikael.......................

14 Juli: Nu sitter jag här, som vanligt i framtiden. Klockan är typ fyra och 
idag har jag ätit en kaka, två glas saft, en medelstor portion makaroner och
två tunna skitbröd :-)).. Och Mikael är självklart proppmätt..............
Men idag har vi haft roligt iaf. Vi var först på stranden med Judy och busa,
sen åkte vi hit och lekte för fullt. Vi har typ jätteroligt :-=.. Pet vet INTE
hur en snopp ser ut, hahahha, det vet jag! Och PROGENiTOR.
Igår hade vi skit så jag skrev inte, för på natten hade vi roligt och då orkar 
man inge mer när man väl lägger av med det man gör, sådeså. 
Jag orkade inte bada ett skit men de andra badade för fullt. Det var en jäätte
rolig sak som var rolig!! Mikaels sk. badbyxor var _helt_ genomskinliga så
man såg både punghår, rövhår och lille penis. Hahahhahahha vad jag skrattade:)
Och så kom jag att tänka på en sak. Hohohoohohoo vad roligt det skulle vara 
om Morph, Progenitor, Mortal Torturer och Mystifier, mina tre fantastiska
kompisar och jag, lånade Kalvholmen och bodde där en vecka!! Ja, det ska
jag lugnt fixa med, oj vad roligt. Helt själva, får handla mat och hushålla
själva (Jon lagar maten <:-=), och motorbåt när vi vill in i stan, och bara
ha fantastiskt roligt. Vi skulle vara ett bra team absolut. Jag och Jon står
för musiken, Mikael för typ buset och bajskorvar på toalettkanterna och LinuX
för att hålla ordningen typ :-)))... Hoppas att pojkarna vill det bara, borde
kännas "minst fantastiskt" för Jon för han känner ingen av de andra två, men
han kommer lugnt gilla dem och ha roligt med dem när det väl kommer igång.
Vi har blivit män :-)))))............................................................
 
15 Juli: Nu är jag hemma och det känns som oftast favorit. Jag har varit på 
B&W och köpt Super PLAY och lite annat smått och roligt. Efter det har jag
typ bara läst den hela tiden, den rockar som vanligt. Jag kommer utöka listan
fantastiskt pga. att det har varit årets största Tv-spelsmässa alldeles nyss
och en massa nya spel har publicerats. Jag kommer antagligen spendera ca. tio
timmar med den de närmaste dygnet om jag tror rätt. 
Jag glömde säga att jag och Mikael såg Daniel i Skilda Världar på Björklinge-
badet när jag var där, lite lustigt, ser många vi :-=... Han är förresten i
Stockholm nu och antagligen har skittråkigt :-), blä blä! Jag ska spela in
ett UFO-progg åt honom iaf, det verkar kanon. Men nu ska jag göra det skönt 
för mig och sätta mig i en oskön stol, för att sedan spendera timme efter 
timme i CED....................................................................

16 Juli: Tyst.. det var ordet att börja med. Helt tyst är det i huset. Idag
blev det en massa timmar med CED och lite Command. Vid niotiden kom Jeton och
vi satt och spelade lite MK III. Han hittade en film jag hade på rummet om 
Mike Tyson och sa "ska vi kolla på den här" med sin vanliga min. "Visst", och
vi gick ner till videon. Till våran förvåning var det en hårdporr, och den 
hade jag lånat av min moster, väldigt busigt. Den var ok, efter typ 20 min så
började Mike Tyson skiten så vi såg det oxå. Sen gick han hem och jag lånade
"Heat" av honom, en film som Mikael sa var skitdålig. Han kan vara väldigt ful
ibland, den var lixom bra, 87/100 av mig. Men när jag tänkte efter så satt han
okoncentrerad när han såg den, såå.. Jaja, nu ska jag ringa honom och prata 
lite, han hade förresten varit med om mycket där i STHLM, hade haft roligt oxå
Men "Zionara so long".........................................................
Hej! Mikael sa att han skulle komma med 1.45 bussen men han har icke kommit 
och klockan är lixom 3.30. Jag har ringt honom två gånger med telefon, ingen
svarar, så nu blir jag orolig typ.. Skulle vara otroligt typiskt om han typ
bestämde sig för att inte åka, men inte orkar ringa hit, han kan vara lite
egoistisk ibland. Jag ska allt ringa med modem.. hej! Förresten har jag gjort
klart listan nu, massa text kvar baraJag ringde Mikael och det stod "sover".. 
lamer, så fantastiskt typiskt.. Jag räknade ut lite och tänkte lite. Jag ska 
ju köpa data snart, dels för att jag börjar datalinjen om en månad och dels 
för att jag alltid velat ha en data :-)).. Jag tänker kasta denna skit, eller 
ge den till Jon kanske.. Men jag har ca. 16 lax att göra åt med och jag har 
planerat lite:

Amiga 4000 Tower, ca.10 MB Ram, ca. 2 Gig HD, ca. 8x CD-Rom, PPC 175Mhz, 
Monitor + diverse skit... Pris: 15 000- 22 000:-

eller:

transAM, ?MB Ram, ?Gig HD, ca. 10-12x CD-Rom, PPC 200Mhz, Monitor+ allt annat
som ingår... Pris: ca. 16 000- 18 000:-

eller slutligen:

Amiga 1200, ca. 10-16 MB Ram, ca. 2 Gig HD, ca 4x CD-Rom, PPC 175Mhz, 
Bra monitor, CD-Brännare, 3 knapps mus+ diverse bajs... Pris: 14 000- 19 000:-
 
Ja, det är svårt det där.. Det finns så många olika "blandningar". När jag
tittar på det där ser lixom 1200:an finast ut, men man vill ju ha en 4000,
den är tuffast att ha, 1200 känns så klen. Och transAM vet jag varken om den
verkligen är kanonbra eller när den kommer, så det är riktigt svårt. Och nån
Mac eller Pc, näh, skulle hellre köpa blommor för pengarna.... Nu ska jag ta
mig en lång funderare tillsammans med Sigge, i övermorrn kommer Jon hem förre-
sten, då blir det roligare........................................................
  
17 Juli: Mikael har dragit till familjen Ehrlin, jahapp.. Jag kom på att jag
har ca. 21 500:-  att göra åt med så jag ska kanske köpa 4000 och detta:

Amiga 4000 Tower, ca.10 MB Ram, ca. 2 Gig HD, ca. 8x CD-Rom, PPC 175Mhz, 
Monitor, CD-Brännare, Grafikkort + diverse skit... Pris: 19 000- 26 000:-

Det ska nog gå att få för ca det jag har, bara det att det känns ju inte helt
underbart att ta lån, men men... Jag kommer lugnt tjäna pengar på att ha CD-
brännare så jag tjänar väl en 500:ing i månaden kanske.. Jaja, nu gäller det
att deala med farsan innan jag börjar längta...
Idag kommer (klockan är bara 2) jag nog bara slöa och hålla på i CED, och 
kanske drömma mig fram i tiden när jag sitter där med min 4000..................
Hej! Mamma har tagit hit nån snygg tjej, grek, så allt känns skit. Jag har 
låst in mig på rummet hahhahahhahhahaha.. Har inte ett skit att göra, har
suttit i CED i evigheter nu, är så gott som klar med storysarna nu.. Nu tänker
jag titta på nån video.. Jag har förresten bestämt mig vad FF7 gubbarna ska 
heta som jag vet om hittills. Nu knackar de på här.. hahhahhahha.. FF7 har
lixom ingen som påminner om varken Mikael eller Jon vad jag vet hittills..
Men huvudpersonen, förutom jag, får bli Lizz, och en annan tjej får bli
Bohman, för de är så lika personerna på riktigt.. Men men, nu ska jag se på 
video.. de busar för fullt utanför :-))..
Nu är klockan lite efter 11 och dagen kommer till den tysta delen.. Jag hade
ett snack med farsan och han sa lite finurliga saker.. För det första vet han
inte om han får låna av banken, för det andra började han babbla om en massa 
"tillfällen" och skit, blä. Jaja, det blir typ att jag får den någon inom 
loppet av två månader får jag hoppas, men han gaggade om "Vi behöver ju inte
ta det så fort så att du får den redan i, typ september". Usch nej, jag ska
ha den nu på en gång! Nu blir det diskutera och smöra imorrn, jag får börja
med att tvätta :-((.. Men men, nu är det dags för Mikael, imorrn kommer Jon..

18 Juli: Idag har jag hunnit mycket och ändå är klockan bara lite över fem.
Jag var och handlade med mamma, pappa och en grek som heter Antony. Vi åkte
Porsche.. Vi handlade rättså lite, men en bra sak handlade jag, Antiloops
skiva! Nu sitter jag här och lyssnar för fullt. Jag ska tvätta vid 7 så jag
har inte tagit kontakt med Jon.. men jag tror inte han har kommit ännu ändå.
Antony erbjöd mig köpa en "Pentium med 2 gig hd för 3500:-" men jag sa "inga
skitdatorer för mig inte".. Jag skriver antagligen mer senare, hej!   
Jepps, jag har nyss skickat iväg Jeton som kom hit med MK3 igen, denna gång
var det roligare för jag hade hittat en massa avslutningar och skit som var
roligt att göra.. Jag har tvättat nu och det var lixom rätt så kul, alla blir
glada och det är inte speciellt tråkigt att göra heller.. Jag lyssnar för 
fullt på skivan förresten. Imorgon ska jag ringa Jon och få honom att följa med
till börsen, jag vill busa lite där antagligen. Det har varit en riktigt kul 
dag faktiskt, och jag ska ha roligt lite till oxå. Ska först ringa Mikael och
sedan spela "Soviet Strike" som jag lånade av Jeton. Hej svejs negerface........

19 Juli: Oj vad det har varit en rolig dag.. Jag vaknade, för femte dagen i 
rad, av att morsan ropade "Niclaz, du har telefon!" Jaha! Det var Jon som sa 
att han kommit hem alldeles nyss och han kom såklart hit efter en halvtimme.
Vi planerade att han skulle fortsätta på Suikoden, men näej, minneskortet var
raderat för 50/11 gången, det gillade vi. Alltid bugg.. Då spelade han Soviet
Strike istället medans jag hade en nostalgitripp med Super Monaco GP. Efter
lite mer än en timme var han less, så vi drog och hyrde saker. Det blev "De
Edsvurna" och "Trainspotting", och självklart ett spel, Super Mario Kart 64.
Det var väldigt roligt och vi spelade jääääättelänge. De Edsvurna var inte nå 
speciellt och jag ger den 64/100 in betyg. Trainspotting ska vi c imorrn..
Vi har snott såååå mycket gott från Morphs kylskåp så det är inte klokt, vi
fick ta 2 glassar var, vi tog 8 resp. 5.. hahha.. Och kakor och godis och
en Sprite som vi absolut inte fick röra, men jag rörde den, hahha, hela...
Nu är klockan typ lite över fyra och jag sitter här med en otroligt gosig
Sigrid "Black Bitch" Erlingmark som jag gosar, för jag är gosnödig, och hon.
Men nu vill jag ha min data, jag längtar fantastiskt.. Undra förresten varför
inte Sigrid får Socialbidrag??......hon är ju svart..............................

20 Juli: Nu sitter jag och M.T här, som vanligt i nutiden. Han spelar Suikoden,
med sin diskettstation. Den litar man på :-).. Jag har spelat en massa Super 
Monaco, men jag tröttnade för det gick skit. Idag var vi och lämnade filmerna
och spelet och det var roligt. På hemvägen åkte vi in på Livets Ord och titta
lite, det var roligt. Jon var lite rädd :-=.. Vi letade efter Mikael lite som
hade tjatat en del om att vi skulle följa med, men klockan var för lite för
att han skulle vara där, så vi gav upp. Nu kommer en massa fin musik från
Jon så allt känns favorit :-)).. Rollspel är livets höjdpunkt :-).. 
När vi hade varit hemma nån timme så ringde Staffan och ville leka. Vi gick
till honom och fick beskåda ett familjegräl, hahhaha, det var busigt..
Vi, fem pers, bara gick där i typ en halvtimme tills Staffan sa "nej, jag går
hem", jaha!.. Men det var bara bra, för det var inte precis roligt vi hade det.
Vi gick till Statoil och busade lite, var skojigt. Hällde ut en massa bensin
bla... och kastade saker på hästar, Jon en liten sten som han hittade, jag 
hittade ett riktigt fynd, en stor träpinne som senare skulle hamna på en häst.
det gillade vi...  Jag såg ju Trainspotting oxå, var helt ok, får 84/100 av
Morph.. Men nu ska jag ringa min korte vän, som antagligen tradar, så det blir
ett tag att ringa om jag inte tror fel, men vi får se...
Förresten så kanske jag ska gå med på att stanna hemma från Grekland om jag får
datan då istället, och en liten summa pengar oxå. Jag avslutar med ett litet
mess till Mikael som alltid läser denna: Jag pratade med Croner :-))................

21 Juli: Har varit en lite finurlig dag, och igår natt inräknat. Jag och Micke
snackade i nästan två timmar, och han ville att vi skulle åka till tältet,
och jag ville det, men vi hade så kul så jag frågade aldrig Jon idag.
Men imorgon ska Jon och Staffan på bio så då ska jag och Mikael stå där.
Det kommer kanske bli intressant, vi väl se... 
Idag var iaf jag och Dödlig Bödel på stan, det var roligt.. Vi gick först till
börsen och tittade på FF Tactics som jag ska köpa snart, verkade vääldigt bra.
Sen gick vi till en massa roliga affärer en bit utanför stan, och Jon köpte
2 energidrycker.. var roligt.. HYPE och Sitting Bull hette de.. hahha..
Sen gick vi till Data Vision och lekte. Jag stod där med en rådålig 4000 T
med en fantastiskt fin monitor, 20 tum.. Det var lite intressant bara, inte
kul.. Jag snackade med pojken i affären som sa att "transAM kommer till höst,
säger de" och "PowerPc korten kommer i augusti, säger de". Han trodde som jag
att A\Box skulle komma vid 2000-talet nånting.. var roligt..
Vi var även inne på Macademic, och stod och lekte med en Mac med PowerPc,
var oxå det intressant.. mycket finare än PungC. Jaja, nu blir det snart dags
för PROGENiTOR igen.. Jon och jag spelade Suikoden till fem igår natt, och nu
sitter han här.. Men nu har det blivit dags för ännu en bas..

23 Juli: Ja hallå.. Hjärndött bajs :-=.. Jag är nu nyvaken och gissa varför. 
De ber där nere för fullt, hohohoho vad de skriker. Blev bara 6 timmar sömn 
idag då, brukar ju bli typ 10.. De har skrikit i typ en halvtimme, icke skönt.
Men igår var vi på möte, jag, Jon, LinuX och Mikael stod där. Det var faktiskt
rättså roligt när man tänker tillbaka. Ok, lite saker va skit men mer var kul
så slutsatsen blir roligt :-=.. Oj vad ont i huvudet jag fick nu, bergvägg.....
Jag satt oxå upp en massa annonser på baser igår, och idag ska jag skriva 
annonser och sätta up på typ B&W och såna ställen, ska även ringa Gula Tidnin-
gen och sätta annons i Amiga Info och Svenska Amiga Magazin. Nu gråter de 
allihop där nere, jaha!. De håller på och säger "ta bort alla självmordstankar"
jahapp, där var det nån grek som funderade på dumma saker.. Men nu skriker de
igen så allt har blivit bra... AAAAAAAHHHHHHHHH, ÅÅÅÅÅÅÅÅHHH, jaaa! åååååå..
Låter som de har gruppsex... Men jag skriver mer senare, när jag kan tänka
till exempel :-).. hej!
Hallå.. Jon ringde en massa med deras telefon till mig genom telefonledningarna
Han frågade om jag ville följa med och bada, klockan var då halv sex. Nej tack!
Jag ville då inte, och Jon, som är typ lika envis som jag, tjatade jäättelänge
det var enformigt typ.. Jag kom på att jag inte hade ett kamelpung att göra
så jag följde med på möte idag oxå, har blivit värsta stammis där. Men det
gjorde jag rätt i för vi hade mycket kul, fantastiskt mycket roligare än igår.
Jag, Mikael, RabbieZ, LinuX, Achmed och en del andra satt där. Var väldigt 
roligt, vi satt där och typ diskuterade hela mötet. Flickorna framför oss sa
åt oss hela tiden men vi sket, såklart, i det. Vi gillade det :-=..T...
När det var typ en halvtimme kvar av mötet, som förresten sög, gick vi ut.
Jag, Mikael och RabbieZ satt oss vid några stolar där de sålde vatten från 2:a
världskriget och pratade lite. Då kom en snygg tjej och börja snacka med oss.
Det var otroligt roligt, jag skrattade heeeeeela tiden, hohohohoho vad kul..
Hon var iaf 25 bast så det blev ju inte precis bli ihop, men det var kul..
Nu sitter jag här och dricker te' och funderar på att ringa Jons personsökare,
annars blir det modem och lite DOOM, nu går jag ner och ringer iaf, Big Tower!
Han var med nån skitans Ronny så jag får spendera natten själv.....................

24 Juli: Det typ rockar att skriva dagbok när man vaknar :-=.. Jag har skickat 
in annons i Amiga Info, och lagt mess på massa baser, men jag har inte hittat
numret till Gula Tidningen. Jag ska oxå sätta upp annonser på en massa ställen 
där man handlar och skit, typ B&W, Årstahallen och Liljehallen. Hittills har
jag blivit erbjuden tre Amiga 1200:or och ingen A4000, känns lite skit..
Nu kommer Jon när som helst och han kommer antagligen spela Suikoden och jag
sitta här och planera och längta efter min 4000 med Big Tower.. Jon kommer
lugnt få otroligt roligt med den. Han kommer traca för fullt, bränna skivor
fantastiskt och säkert manipulera bilder och sånt där smått och gott..
Jaja, jag skriver mer senare.. Hej!.. Nu är jag här. Idag blev det då inget
möte, var nån skitpredikant och så hade vi annat att göra. Jag har bla. gjort 
klar min lista och mina berättelser. Och så ringde jag ju Gula Tidningen oxå.
Känns skönt att ha det gjort, den kommer ut imorgon. Ring för fullt!! Funderar
på att köpa tidningen oxå, bara det att den kostar typ 20-30 spänn säger Jon..
Nu sitter vi här, han håller på lite med diskettstationen och jag ska typ
ringa lite baser.. Jeton kommer snart med Street Fighter EX så det blir det
spela för fullt med honom och Jon. Jaja, nu ska jag fixa vidare.. Imorgon
ska jag och Jon gå på möte och se en pojke som helar, ska kanske bli roligt....
Nu är klockan typ tre och dagen är så gott som gången. Jeton och vi spelade
SFEX i typ två timmar, var riktigt roligt. Fast jag gillar fortfarande Soul
Edge bäst. SFEX var ungefär som Tekken i snabbhet, så jag gillar SE bättre.
Men imorgon ska jag allt försöka få pengar till en Gula Tidningen så att jag
kan läsa vad de skrev och vad som säljes. Jag hoppas att jag får datorn innan
teleräkningen kommer, för den är inte att leka med, säkert 3 papp. Känns INTE 
bra! Jag snackade med Dino idag i lite mer än en timme, tror jag. Vi pratade
massa saker, JAVA t.ex. Var intressant. Han och Mastermind är favorit att 
snacka med.. Nu ska jag ta och skriva ner vad jag skulle vilja ha mest av allt
fast till det rimliga priset så att jag får se vad jag får för mina slantar,
jag tar efter prisuppgifter i AI:

Amiga 4000/030, 18MB minne, 960 MB HD= 7500:-, cd-brännare= 2500:-, GFX kort

3000:-, 24x CD-Rom 1200:-, sämsta skrivare 200:-, Big Tower 6000:-, Monitor

3000:-, PPC kort 4000:-. Summa: 27400:-.. Ja! Yamaha vad dyrt.. Nej, jag får
hoppas på att få allt i ett, och de borde inte vara några problem. Det jag 
inte vil ha med är CD-Rom och turbokort. Om jag köper en data inom det närmaste
kanske jag hinner be Sony, som ska till England, köpa med PPC till mig, skulle
rocka. De kostar ju bara 2 lax där.. och har kommit. Men om jag inte räknar
med Big Tower i priset blir det precis vad jag har, nästan exakt faktiskt.
Men jag bara SKA ha Tower, sådeså.. Nu är det bara att längta tills imorgon,
hoppas det ringer precis hela dagen, skulle jag gilla...........................

25 Juli: Lite busigt, min annons kom inte med i detta nummer. Jag köpte skiten
direkt när jag vaknade, den är rolig att läsa. Jag hittade en A4000 som inne-
höll detta: Amiga 4000, Cyberstorm 040/40 Mhz, 24 MB Ram, 3.0 Gb HD, Cyber
Vision 64/3D Grafikkort, 33k3 Modem, Joy, 14" Datic Multisync Skärm, 12x CD-
Rom, SCSI, mkt spel och prg. 16500:-.. lite ok.. Men inte så otroligt billigt
egentligen+ att jag inte har fått mina pengar ännu. Annars har jag nyss ringt
en kille som vilja sälja sitt amerikanska N64 med DOOM 64 och Killer Instinct
Gold. Jag talade in på hans svarare att jag ville byta det mot en svenskt med
mina spel, får väl se om han ringer. Skulle sitta åkej, men jag skulle ha sålt
KIG, gillar jag inte. Annars såg jag en 3000 med monitor och lite saker för 5
lax, var rätt bra, men jag vill ju ha en 4000, med BIG Tower :-=.. Jag och Jon
kom nyss hem från stan, nu har han elva olika knarkdrycker, roligt :*.. Jag
skaffade alla gubbar och skit till Soul Edge av Game, det ska vi spela snart.
Egentligen skulle jag varit på möte nu men vi fick inte skjuts så vi orkade
inte cykla, har ju redan cyklat fram och tillbaka till stan. Jaja, skriver
nog mer senare, hallå!
Jag ljög inte idag heller.. Jag har gjort lite olika saker på sistonde medans
Jon Lindberg har spelat Rage Racer hela tiden. Allt känns typ lite skit, jag
vill ha min data och jag har inget att göra på den här, finns lixom inte ett
skit man kan hitta på. Grafik, för få färger och dålig bild. Modul, paj och
tråkigt. Progga, ingen insperation och inga manualer/exempel. Resten som
man kan göra på data kan jag inte på den här hjärndöda bajsdatorn. Jag får
ta och skriva nån textfil............................................................

26 Juli: Jag satt med texten i typ ett tag. Jag gjorde manus till ett spel.
Denna dag började otroligt, lugnt den tuffaste början på en dag för Morph.
Jag vaknade av att pappa Bernt kom in och skrek "JAAAAAAAAAA"... "ok" svarade
jag och försökte somna om, men efter typ en sekund satte han igång igen. "typ
varför är du typ glad typ?" (tanken var "låt mig vara och gå åstad"). Han sa  <--- ibland är jag för rolig :-))
att han hade beställt biljetter till Grekland nu för hela skitans familjen.
Sen gick han ner för trapporna. När han hade kommit ner så ringde det. Till
Niclaz.. Det var Game som ville trada spel med mig. Jag är nu ägare till 
Final Fantasy Tactics. Det är mycket bra, förutom att jag saknar handling,
jag behärskar inte det japanska språket :-=.. Så då bar det av till stan,
vi stod där på börsen ett rättså litet tag, sen drog vi i stort sätt.
Sedan blev det att vi skulle, jag var emot det, åka hem till Jon och spela
för en gångs skull. Jag satt där och läste pornografiska tidningar medans
man hörde Jon stöna i hans rum, inte onani :-).. Han fick inte igång FFT.
Det slutade med att vi insåg att ingen av hans Tv's eller hans video hade
RGB, så det var bara att ge sig av hemåt igen. Nu har vi suttit här. Han 
klarade RE under tre timmar, den förra save'n raderade ju Morph utan mening.
Nu sitter han med lite Tactics, jag har fastnat. Jag ska ringa Mikael snart.
Förresten så hade jag ju en skuld til Jon på 35 pix igår kväll. Vi körde en
massa frågesport på Tv om pengar, jag tjänade 20 pix. Sedan idag på bussen
var det Jetons farsa som körde, så jag fick åka gratis. Lättförtjänta pengar
tycker jag :-)).. men nu ska jag ringa Pianoman..................................

27 Juli: Ja hallå.. Jag sov över hos Jon Lindberg inatt. han var hemma själv
så vi sprang runt där i huset till typ halv fem eller nått, var roligt. Kolla
på erotiskt inslag på TV3, det är ju bra på lördagar. Sen läste jag typ porr-
tidningar igen :-O..6-Mph.. Nej men vi gjorde pizza och hade det mysigt bara. 
Läste lite ur en bok som hette ungefär "Stjärntecken- så blir man" eller nått.
Jag stämde sådär, lärde sig fort att läsa, envis, vet vad han vill ha, stark,
smart :-O och lite annat stämde typ. Mikael stämde inte, några punkter iofs.
Väldigt ekonomisk och svag mot andra, hehe, speciellt Pet :-).. LinuX glömde
jag att kolla på. Jon stämde väldigt bra.. Men det är ju bara för skojs skull,
Jon typ börjar tro på skit :-)).. klant. Han tror ju typ på Bigbang. Då säger
jag "det var två stenar som kom i rymden, och så plötsligt så krockade de, då 
blev det människor", men då kontrar han "Nej, det är en gud som skapade allt- 
GRÄS!, LÖK!" och så står han där och pekar och ser rolig ut. Jag tror nog att 
ingen av oss övertyger den andre om jag ska vara ärlig :-).. 
Nu sitter jag här med FF Tactics, har spelat i typ två timmar. Jag ringde
N64 pojken nyss igen, han var inte hemma men den jag snackade med sa att han
inte fått sålt den ännu. Så jag ska allt deala lite när han kommit hem.
Jag snackade med Mikael för lite mer än en timme sen oxå. Han snackade massa
Tower och saker, det får nog bli desktop får mig ändå.. Beror lite på vad
jag får till när jag köper den iofs.. Jaja, nu är det bara en vecka kvar tills
det bär av till Grekland så jag får inte datorn innan vi åker.. Nu ska jag
ringa till pojken med den söndriga snoppen.....................................
Nu har jag ringt både Mikael och pojken med N64'at. Mikael ville att jag skulle
komma dit, och jag tror att jag gör det för Jon drar nu ändå imorrn bitti och
vad ska jag göra hemma? N64 killen var inte hemma nu heller.. Läste just
Mikaels dagbok.. hans mamma gav bort 1500 pix till Livets Ord... var inte lite.
ett 030 kort :-O.. Allt känns skit ändå att dra till Mikael, jag har ont i 
huvet och ena örat och imorgon kommer en massa folk att ringa om datorn och
jag ska möta Bernt på tennis.. men jag tror att jag åker ändå.. Jaja, nu ska
jag käka en alvedon och sedan förbereda mig på Mikael, jag tar med mig en disk
med dagboken och Antiloops skiva, och min lilla porrfilm :-))).................


Nu är jag hemma.. Jag har typ vilat, bussresan fick mig att må skitilla. Sen
kollade jag, Erling och en grek på GoldenEye, som var helt ok. Väldigt overk-
lig bara, den får 83/100 av mig. Jag ska nu, när jag har skrivit klart det här
börja den "hemliga dagboken", fantastiskt busigt. Nu kollar jag på lite video 
och tänker ringa lite baser sen. Kanske fortsätta med spelet oxå.. Men nu ska
jag skriva massa hemligt :-O........................................................
Nu har jag typ skrivit där i nästan två timmar, lite passivt men ändå. Jag var
nere och drack lite alkohol fritt vin, väldigt gott. Ingen ska få läsa min
hemliga, speciellt inte Mikael :-)).. väldigt personlig den dära..
Nu är det bara dryg fyra dagar til vi åker till Grekland. Känns väldigt roligt
fast jag inte vet riktigt vad vi kan göra, vi står där. Men jag kommer vara
väldigt brun när jag kommer till Fyrisskolan iaf. Känns väldigt skönt, då 
kommer jag få tillbaka mitt gamla tjejfixar-självförtroende :-)).. och jag
kommer inte vara lika blyg, eller rättare sagt, mindre blyg. Jag kommer inte
vara vit för första gången på evigheter :-).. så Jon, inget mer av "om du vill
bli osynlig är det ju bara att ställa dig bredvid kylskåpet" skit.. hahhaha..
Men nu är klockan tre och jag ska ringa Bulletin Board System....................

30 Juli: Oj vad det har varit en skitdag, och jag har bara varit uppe i typ
två timmar ändå.. lite mer. Det blev först ett otroligt tjat om busskorts-
lappen. Jag skrev en ful liten A4 sida med vad jag trodde skulle stå på
lappen och skickade in den för en timme sen. Sen när allt blev lite lugnare
så sa pappa "är det ingen lapp man ska fylla i om studiebidrags ansökan?"
oj vad allt känns skit nu, jag tror att det var nån som lapp som man skulle
fylla i också. Tänk om jag inte får nått studiebidrag. Jag tror att jag ska
ringa Jons personsökare för andra gången idag. Att känns fantastiskt skit.
Jag snackade med honom för ett tag sen men då visste jag inget om det så
jag för kanske ringa igen, han får slösa massa markeringar, känns inte bra.
Nu ska jag iaf städa rummet och leta upp mitt pass, och sedan äntligen ta det
lugnt får jag hoppas. Bye for now anyway.......................................
Hallå där! Nu är klockan typ lite över ett och jag sitter hät för mig själv.
Det där med studiebidrag visste inte Jon nånting om så jag är inte så orolig
längre... Jag spelar C&C i bakgrunden nu, GDI har pajat nästan hela min bas
så jag har bara lite Powerstations och atombombaren kvar, nu sa de "Ion cannon
ready" så nu var det dags att nuka.. jaja, vem bryr sig om vad jag spelar..
Ardelan var här nyss och lånade N64 tills imorrn bitti.. "Your mission is a
failure"..ok.. Jag ska skriva lite i den hemliga listan snart.. Jag hade
egentligen spelat FF Tactics nu men mitt minneskort hade skitungarna själv-
klart raderat, så jag väntar nog tills jag fått översättningen. Nu ska jag iaf
skriva lite hemliga saker............................................................

31 Juli: Jag vaknade för tredje dagen i rad av att mina småskitar satt och 
spelade Extreme Games. Sen var det typ en vanlig dag..
Jag satt och spelade sista banan på C&C för fullt när det kom två små pojkar
med Discworld. De hade fyra resp. fem spel var och jag förklarade för dem att
jag skulle åka till Grekland och skulle låna ut hela skiten så jag kunde inte
bytlåna nått. Men jag sa åt dem att komma tillbaka om två veckor. De hade Star
Gladiator och V-Rally t.ex..var roligt. Nyss kom Enver och ropade första tyst
en gång "Nickää" och jag pausade på C&C och skulle just öppna fönstret när han
skriker "Nickä di fittaaaa". Han ville ha tillbaka RE men jag hittade det inte,
jag tror att Jon har det hemma.. Då blev det at han skulle låna nått annat spel
men jag sa att jag hade lånat ut hela PSX:et med alla spel, men självklart "Dy
ljyger di fitta".. Det slutade med att jag började retas och han klättrade upp
till mitt fönster och skulle bryta sig in, men jag stängde och satt pekfingret
på munnen och stod där. Han hoppade ner och jag kom ut. "Nån gång vi träffas, 
då jag kommer knulla sönder din fitta".. jaha..... sånt är typ skönt.. men jag
har ju ingen fitta? förstår inte riktigt vad han syftade på??.....
Nu står han härutanför och ropar Nicke tillsammans med Ardi, som faktiskt 
lämnade tillbaka N64:at i tid och helt i ordning. Jag måste göra klart listan
snart, men jag är helt slut i ögonen och allt känns skit.. Så jag orkar inte
idag heller.. Jag har suttit och snackat med mamma och far mycket idag oxå.
Vi ska först åka till Athen klockan 7 från Arlanda. Vi är där vid ca. halv
tolv och då åker vi direkt till en badplats där. Vi får ett eget hus där vi
får bo. Efter lite mer än en vecka åker vi till Thessaloniki. Där får vi vara
helt själva, nästan, bara familjen och en grek som var hos oss förra veckan. 
Mina pengar kommer lugnt att gå till energidrycker.. Jon kanske ska skicka med 
mig pengar så att jag kan smuggla hem massa, skulle bara vara jätteroligt.
I Athen ska vi bo bredvid en massa folk, bla. en kille som jag är skitschjysst
som heter Zachiz. Han har suttit med dator från han var sju sa pappa idag "så
han är ju betydligt bättre än dig". Säkert, men han är kanske oxå bara en 
vanlig Pc lamer, spelat sen han var sju. De har ett dataföretag där de plockar
ihop datorerna själva. låter tufft. Jag får köpa skitbilliga minnen och hård-
diskar etc... tufft ju.. Men nu ska jag ringa Mikael som jag snackat sååå
mycket skit om i min hemliga dagbok... hahahhahahahahahhahahahahahahahahahahahahaha

1 Augusti: Ännu en ny månad då. Jag har suttit hållt på med datorn lite. 
Rippade AREXX av aLTA7RAZ nyss, men det var svårt, så det blev skit av allt.
Och så rensade jag på HD:n i CLI. Idag ska jag göra klart listan, jag är pigg
och frisk idag så det är lugnt. Nu ska LinuX ringa på modem så jag skriver
mer senare.
Vi snackade i typ 20 minuter och han fick en p-bild av mig och lite moddar.
Han undrade hur man bar sig åt i FastTracker men hur svårt är det att förklara
då. Nyss ringde Jon och han kommer hit om en timme, känns skönt. Nu är det bara 
33 timmar kvar til Grekland.. När Jon kommer hit ska jag nog göra klart listan
tror jag, om inte nu vi får så roligt att jag inte orkar göra annat än det jag
gör med Jon :-)). Men nu ska jag äta lite och sedan kommer väl Jon snart.
Jappz.. han kom och var här till lite efter fyra. Nu är klockan närmare fem
och jag har nästan gjort klart hela listan. Jag gjorde klart alla storys när 
jag kom på att jag hade gjort ett litet fel på varenda en, så det var bara att
börja göra mer skitjobb. Nu är det nästan prick ett dygn till man ska gå upp
inför Grekland resan och min nästa sömn blir den sista på typ två dygn. Jag
tänker ta med mig dagboken till Grekland på en diskett, man vet ju aldrig.
Typ en timme efter att jag skrev sist så ringde LinuX. Han hade fått igång
.MOD och villeha fler. Jag gav honom en massa och vi snackade i över en timme,
sen skulle han ringa till Mikael. Han ville att Mikael skull komma över till
honom nån dag så det blir nog roligt. Undra hur de kommer att förhålla sig
utan mig... Sen satt jag och Jon och spelade massa, han hade väldiga probbs
med sista banan så jag tog över efter tredje gången han dog och jag klarade
det på mit andra försök. Väldigt roligt det där spelet. Jag fick stryk på
både Olympic Soccer och Total NBA, var irreterande, en massa otur :-&. Jag
----tusende raden, en tyst minut för Estonia's mamma.....................-----
kan inte ringa nått modem för morsan och farsan har telefonen på deras rum
och då går det inte att ringa från mitt rum, pizz.. Och jag tänker ju knappast
smyga in där.. Men nu är det dags att ta sin sömn för ett tag..
      
2 Augusti: Jag är klar med listan.. puuuhhh vad skönt att ha skiten gjort.
Jag la till en del och fixade klart det jag hade kvar.. tog typ två timmar och
fantastiskt slit frö ögonen. 
Dagen började som vanligt med det gamla vanliga "telefon!!!!". Jag trodde 
lugnt att det var den dödliga bördeln men det var Lekter.. Han ville göra nått
så han kom hit. Vi kollade lite på <datorn> och han skrev textfil. Jag spelade
lite C&C igen och jag var på väg att klara sista banan igen men jag tröttnade
så jag atombombade min bas :-=.. då började både Sepp och Alec gråta :-)..
De hade spelat typ 50% av tiden.. Jag ringde Jon och han satt och spelade
Mario och var lite tveksam över att komma hit, hade kul hemma med mina saker=)
Men han kom och när han var här spelade vi alla tre Soul Edge ett tag. Sen när
vi tröttnat så spelade vi RE. Vi klarade hela spelet helt perfekt utan att 
save'a, vi trodde att man skulle få nått då, men ääej.. 4 timmar och 14 minuter
i onödan.. men det var roligt i alla fall.. Lekter gick hem för ett par timmar
sen och jag och Jon sitter här nu. Jag ska ringa massa baser och ta lite av-
sked av mina polare för två veckor. Jag har inte kommit på vem jag ska ge Psx-
et till ännu.. blir kanske Beijer ändå.. ska ringa honom snart iaf. Men nu ska
jag ta och avsluta, vi cs om två veckor då om de inte har en icke-hjärndöd CP
som man kan leka med.. 


