Huen
Julie Hastrup (fra SMSpress.dk)

+45 26 47 36 47

+45 26 47 36 47

+45 26 47 36 47

DU ER OPDAGET!!!

15.06.2014

20:34

15.06.2014

20:41

15.06.2014

20:46

Jeg ved hvad du har gjort!!!

SNYDER! SNYDER! SNYDER!

Nova

???

15.06.2014

+45 26 47 36 47

Nova

+45 26 47 36 47

20:52

Jeg ved at du har snydt til skriftlig dansk. Ved du hvad der sker hvis du bliver
opdaget? DU FÅR IKKE DIN STUDENTERHUE!!!!!! Er det ikke på torsdag du
bliver student? HVIS du altså bliver det...

15.06.2014

20:59

15.06.2014

21:06

HVEM ER DU??????

Jeg er dit værste mareridt, Nova. Dit værste!!! Jeg fatter ikke at du troede du
kunne slippe af sted med det!!! Tænk på hvad du risikerer!!! Du får IKKE din
eksamen!!! Du har spildt 3 år!!! Du kommer ikke til at køre rundt i vogn med
dine klassekammerater!!! Du kommer ikke til at feste med dine venner!!! Men du kan købe min tavshed!

15.06.2014

21:17

Nova

FUCK DOG AF

16.06.2014

+45 26 47 36 47

Nova

+45 26 47 36 47

8:19

Godmorgen, Nova. Har du sovet godt? Nå, ikke. Du har sikkert vendt og drejet
dig under dynen. Mærket angstens sved. Tænk, hvis du bliver afsløret. Tænk,
hvis du ikke bliver student. Tænk, hvis du skal stå mellem alle dine venner på
torsdag uden at have noget at sætte på hovedet. PINLIGT!!!

16.06.2014

8:22

16.06.2014

8:26

HVEM ER DU?????

Jeg ved hvem DU er!!! Jeg ved hvad du hedder, hvor du bor, hvilken skole du
går på og at du er en SNYDER!!!! Du købte opgaven på Studienet. Jeg har
allerede skrevet mailen til rektor. Jeg skal bare trykke SEND. Det vil tage et
sekund. 1 SEKUND!!!

16.06.2014

8:29

Nova

Stop med at SMS'se mig. Jeg ringer til politiet...

16.06.2014

+45 26 47 36 47

TÆNK DIG NU OM!!!! At ringe til politiet er det dummeste du kan gøre. Så får
du slet ikke huen på torsdag. Jeg giver dig i det mindste en chance...

16.06.2014

Jose

17:56

Novamus, Er du okay? Du virkede vildt mærkelig i dag ovre i parken. Du siger
til mig hvis der er sket noget, ikk? Så fedt vi fik lavet den læsegruppe. Kan slet
ikke tage mig sammen når jeg skal læse helt alene. Fuck, hvor er Guggi altså
god til engelsk. Jeg ved bare at han får 12. Er du nervøs for på torsdag? Knuzz
fra Jose. Ps! Er det ikke bare for vildt at vi får huen om 3 dage!!!

16.06.2014

Nova

8:31

21:55

Hey Jose. Er bare lidt nervøs :-( Og helt ør i hovedet af at terpe. Selvfølgelig får
Guggi 12. Han har jo boet i USA. Skrider i seng nu - kan ikke mere. Og jo, det
bliver fedt med huen. Party! Nederen med dig og Roskilde. Friends4ever

16.06.2014

21:58

Jose

+45 26 47 36 47

Nova

+45 26 47 36 47

Du er da også skidegod til engelsk. Du får 10 eller 12. Det ved jeg bare :-D Ja,
så ked mht Roskilde :-(:-(:-((((((

17.06.2014

7:38

17.06.2014

7:40

17.06.2014

7:43

SIDSTE CHANCE, NOVA!!!! Hue eller ingen hue???

Hvad er det du vil?

Læg 5.000 kr. i sedler i en mørk pose bag ved kilden i Dyrehaven. Kirsten Piils.
Du skal lægge dem der i morgen klokken 21.00 præcis!!! Læg pose og gå med
det samme!!! Jeg holder øje med dig!!!

17.06.2014

7:46

Nova

5.000!!! Så meget har jeg ikke...

17.06.2014

+45 26 47 36 47

5.000 er INTET i forhold til hvad der sker hvis du ikke betaler. Jeg er sikker på
at du skaffer dem. Det er din sidste chance!!!! JEG MENER DET!

17.06.2014

Jose

16:32

Novamus. Hvor blev du af i dag? Har lagt 1000 beskeder på din svarer. Mindst.
Savner dig! Har du læst? Jeg har prøvet, men jeg kan bare ikke. Mine tanker
springer rudnt. Kender du det? Min mor er røv irriterende, hun er den sureste
b.... RIIING!!! Det eneste der holder mig oppe er HUEN!!! TORSDAG. HUEN!!!
Lol Knuzz

17.06.2014

Nova

7:49

20:15

Pis. Er helt nede. Jeg har gjort noget megadumt og nu er der en der afpresser
mig. Jeg skal skaffe 5.000 kroner til i morgen...

17.06.2014

20:17

Jose

HVAD??? Ringer lige

17.06.2014

Jose

Smukkeste Novamus. Jeg har tænkt over det du fortalte. Kan godt forstå du er
chokket - men du SKAL have huen!!!! Du kan simpelthen ikke risikere noget.
Jeg har tænkt og tænkt men jeg kan ikke finde nogen anden udvej. Betal dog.
Så du kan komme videre. Vi SKAL blive studenter sammen!!! Kan slet ikke
forestille mig det uden dig. Knuzz

18.06.2014

+45 26 47 36 47

8:10

I aften kl. 21.00. Præcis. Bag ved Piils kilde. Læg posen med pengene og gå
med det samme. Se dig ikke tilbage. Jeg holder øje med dig!!!!

18.06.2014

Jose

20:50

11:35

Tag telefonen, Nova. Er du okay? Har du besluttet hvad du gør? KNUZZ

18.06.2014

13:10

Liva

Hej Nova. Vil bare lige høre hvad vi skal koordinere med telte på Roskilde. Du
deler telt med Jose og Rosa, ikk? Jeg får lov at låne min storebrors bil, så
Emma og jeg kører derned med alle tingene. Kan godt tage dit med. Meld lige
tilbage. Glæder mig for VIIIIILDT! L

18.06.2014

Jose

HVAD SKER DER HER!!!!!!!!!!!!! Giv lyd!!!!! Novamus, jeg bliver helt bekymret
når du bare er væk. Skal jeg komme over? Knuzz

18.06.2014

Nova

15:56

Jeg har skaffet pengene. Har solgt min Roskildebillet og taget af min
børneopsparing :-( Fatter ikke det her sker. Har overhovedet ikke læst til i
morgen. Det kan være jeg ikke får huen alligevel.

18.06.2014

Jose

14:31

15:59

Selvfølgelig består du. Du er hamrende god til engelsk. Meget bedre end mig.
Forstår godt det er surt med pengene men du gør det rigtige. Huen er det
vigtigste!!!! Knuzz

18.06.2014

16:29

Nova

Er bare så RASENDE!!! Overvejer at vente bag træerne og se hvem det er som
henter pengene. Og tage en hammer med og smadre ham. Eller hende.

18.06.2014

Jose

LAD VÆRE NOVA. Det er farligt. Du aner jo ikk hvem det er. Måske er de
mange. Det kan være farligt. PLEASE!!! Knuzz

18.06.2014

Nova

19:15

Hey Liva. Sorry for det sene svar. Totalt stresset for tiden. Skulle dele telt med
Rosa og Laura - Jose har ikke råd til at komme med. Bliver dog nødt til at aflyse
Roskilde :-( Lang historie men giga nederen. Smutter nu - skal nå alt muligt

18.06.2014

Nova

16:31

21:14

Jose, tag telefonen!!! Ryster over hele kroppen. Har lige afleveret pengene.
Sidder på Klampenborg Station. Scared!!

18.06.2014

22:05

Liva

ØV altså, Nova. Havde lige glædet mig til at vi alle sammen sku feste på
Roskilde :-(:-(:-(:-( Og Jose skal altså med. Talte med hende lige før. Hun
glæder sig helt vildt!!! Køs. Pøj pøj med i morgen.

18.06.2014

Nova

22:07

JOSEEEE!!!!!!!!!!!!! Tag telefonen NU! Har lige talt med Liva. ??? Hvordan
fanden har du pludselig råd til at tage Roskilde???????????

18.06.2014

22:13

