
LEKTION 10

Ångrar att jag skickar bilder
Han går i nian som jag, men i en annan skola. Först snackade vi på 
Skype. Sen ville han spela strip-poker. Han sa att jag skulle ta av mig 
framför camen och skicka bilder via sms. Tyvärr gick jag med på det. 
Jag ångrar mig jättemycket! Nu har han sagt att han tänker sprida 
bilderna i min skola om jag inte skickar fler bilder.

Min kompis hotar att sprida bilder på andra
Min kompis har hållit på och chattat med flera olika tjejer. Några har 
skickat nakenbilder på sig själva till honom. Han har visat dem i sin 
mobil i skolan på ett sätt som känns rätt så oschyst. Nu har en tjej fått 
reda på det och blivit skitsur. Men han lägger inte av, han håller på och 
säger att han tänker sprida bilderna på forum och till alla han känner.



LEKTION 10

Får jag göra vad jag vill med hennes bilder?
Jag bad en tjej jag skajpade med att skicka nakenbilder på sig själv. 
Hon ville inte först, men till slut gick hon med på det. Jättespännande! 
Plötsligt blev hon sur, ångrade sig och bad mig radera alla bilder. Men 
det är väl inte mitt fel att hon ångrar sig?

Han sprider nakenbilder på min kompis
Min kompis träffade en kille på en chatt. Först blev hon jättekär. De 
snackade om allt och han var verkligen schyst. Nu helt plötsligt har 
han lagt upp bilder på henne klädd i bara trosor på någon blogg, och 
folk har skrivit äckliga kommentarer. Hon är helt knäckt för att han inte 
var schyst egentligen. Men mest är hon jätterädd att någon ska se 
bilderna. Hon vågar knappt gå till skolan längre.



LEKTION 10

Jag spred ut falska rykten
Jag trodde att hon var min kompis. Så fick jag reda på att hon hade 
hånglat med killen jag var på g med. Hon visste att jag gillade honom! 
Och samtidigt hade hon en annan kille. Jag blev skitsur och skrev på 
några ställen på nätet att hon var en bitchig lögnare som alltid var 
otrogen och sånt. Jag tänkte inte på hur folk skulle reagera. Hon har 
fått värsta ryktet. Jag önskar att det aldrig hade hänt!

De skriver skit om mig på nätet
Jag fick reda på att han hade varit med en annan tjej. Så okej, jag 
dumpade honom. Nu håller hans kompisar i min skola på och snackar 
skit om mig. De säger att jag är en bitch och en massa annat som jag 
inte ens vill berätta. Och de har skapat en sida på Facebook där de 
skriver skit om mig och om mina kompisar, bara för att de är med mig.


