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Referat
Syftet med denna avhandling var att beskriva det svenska chattspråket. I chattgrupper är det
möjligt att föra diskussion i realtid på Internet och det finns många olika kanaler, där man
kan chatta. I avhandlingen redogjordes för chattspråkets typiska drag genom att jämföra det
med talat och skrivet språk och visades hurdan nonverbal kommunikation man använder i
chattet. Även begreppet datorförmedlad kommunikation behandlades. Det är fråga om
kommunikation som sker genom dator och är därför skrift men uppfattas som tal åtminstone
i chattdiskussioner.
Som kommunikationsform står chattspråket mellan tal och skrift och har även vissa drag
som inte finns i tal eller skrift. Man använder tangentbordet för att chatta men diskussionen
förs i realtid och frågor och svar kommer snabbt så att chattdiskussioner påminner mycket
om ett vanligt samtal. I arbetet undersöktes överlappningar, turtagning, nonverbal
kommunikation, förkortningar, små och stora bokstäver samt diskussionöppningar i
chattspråket. Chattet är ett relativt nytt fenomen men det finns redan några undersökningar
om det.
Materialet utgörs av tre chattdiskussioner på de svenska chattkanalerna Aftonbladet och
Passagen. Materialet innehåller 2 timmar 36 minuter och kopierades 31.5.2004 – 3.6.2004.
Jag samlade in materialet genom att logga in mig i chattkanaler och tyst kopiera texten med
ett vanligt ordbehandlingsprogram (Microsoft Word). Med det är det lättare att bearbeta
material, som annars skulle försvinna när man loggar ut sig. Man behöver ingen
transkription för chattare gör det sjäva när de skriver sina inlägg.
Forskningen visade att chattspråket är mycket talspråksnära även om man skriver och det
uppfattas som tal i chattet. Man skriver många ord på så sätt som de uttalas, använder
förkortningar och kommunicerar non-verbalt genom att använda smilisar eller
handlingsmarkörer och paralingvistiska signaler är uttryckta med bokstavslängden.
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1 SYFTE, MATERIAL OCH METODER

Sociologiska undersökningar har för det mesta handlat om det talade språket. Man skulle
kunna visa mer intresse för spontant skrivna texter, som är både kommunikativa och sociala
produkter. En form av sådana spontant skrivna texter är chattexter. Ordet chatt kommer från
engelskans chat ’(små)prata’, ’småprat’. (Karlsson 1997, 147.)

Det är självklart att man använder talat språk då man talar. Med hjälp av dagens
informationsteknologi kan man använda talspråk även i Internetdiskussioner. Nästan alla,
åtminstone från ungdomar till människor i medelårsåldern, har e-postaddress och kan använda
Internet och delta i chattdiskussioner. I Sverige har 717 av 1000 människor en mobiltelefon
(Inet 5) och kommunikation som sker genom en dator eller en mobiltelefon kallas för
datorförmedlad

kommunikationen

(Herring

1996,

1).

I

den

datorförmedlade

kommunikationen använder man oftast talspråksfärgat skrivet språk. Denna avhandling
kommer att handla om den datorförmedlade kommunikationen i allmänhet och speciellt
chattspråket. Mäkinen säger att språket i e-postmeddelande står mellan tal och skrift. Detta
begrepp beskriver väl också språket i chattet för det är inte riktigt talspråk men inte heller
skriftspråk.

Syftet med avhandlingen är att beskriva det svenska chattspråket i tre chattrum och redogöra
för dess typiska drag. Jag kommer att ta reda på om chattspråket liknar talspråk eller
skriftspråk eller om det är en helt ny språktyp. Jag kommer även att redogöra för hur man
öppnar diskussion och väcker uppmärksamhet i chattrummet. Chattspråket innehåller också
icke-verbala drag och jag kommer att ta reda på hurdana de är.

Jag började min undersökning genom att logga mig in i en chattkanal med namnet –L-. Jag
ville inte att mitt täcknamn skulle avslöja att jag är kvinna för män visar stort intresse för
kvinnor på chatten. Jag ville helst bara vara en observatör. Jag sade ingenting för att mina
åsikter inte skulle påverka diskussionen. För att kunna observera diskussioner måste man vara
aktiv i chattrum. Detta betyder att man skall säga något eller trycka på Uppdatera eller Sägaknappen regelbundet det vill säga var tionde minut för att inte bli inaktiv. Då kan man inte
längre ta del i diskussionen förrän man loggar in igen. För att unvika detta problem tryckte jag
Uppdatera-knappen regelbundet för att kunna följa med. I Passagens chattrum är det så att
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man måste riktigt säga något regelbundet för att kunna stanna aktiv i diskussionen och att inte
bli utkastad. Därför måste jag ibland säga ... (tre punkter) för att kunna vara aktiv. Då väckte
jag naturligtvis uppmärksamhet för jag sade inget annat och andra chattare började ta kontakt
med mig. Ett problem vid inspelningen av människornas tal är att inspelningen påverkar
diskussionen. Om deltagarna vet om inspelningen talar de inte naturligt. På chatten talar man
inte heller så fritt om man vet att det finns någon som kopierar allt som skrivs. Labov kallar
detta fenomen för observer’s parodox (1972, 209). Det är problematiskt hur man kan
obeservera människor när man vill veta hur de talar utan att de vet att observeras? Detta
problem löste jag genom att stanna tyst då jag kopierade texten. Jag reagerade inte ens på
individuella öppningar som jag fick i Passagens chattrum. Efter att ha kopierat texten före
utloggningen, berättade jag för alla som var inne att jag hade kopierat diskussionen så och så
länge och att jag kommer att använda den som material i min pro gradu-avhadling. Jag anser
att chattdiskussioner är offentliga diskussioner, eftersom alla som vill kan delta i dem. Därför
är det tillåtet att kopiera dem.

Materialet innehåller tre diskussioner som fördes i tre olika chattakanaler i slutet av maj 2004
och i början av juni 2004. Jag koncentrerar mig på de vanliga chattkanalerna och inte på
Internet Relay Chat (IRC) för det kräver mer datorkunnande. Jag strävar efter att materialet
representerar vanliga människor, inte enbart de datorkunniga. I materialet ingår totalt 2
timmar 36 minuter diskussioner. Då jag hänvisar till mitt material använder jag
förkortningarna BIL 1, BIL 2 och BIL 3. BIL 1 är diskussionen i Kaoset hos Aftonbladet, BIL
2 Amore hos Passagen och BIL 3 Entrén hos Aftonbladet. Den första diskussionen kopierade
jag 31.5.2004 klockan 11.22 – 12.16 på Aftonbladets webbsida. Tidningen Aftonbladet har
på sin nätsida många olika chattrum för olika intressen, till exempel sport, TV men också rum
utan något speciellt ämne. Kaoset är ett av sådana rum som har inget speciellt ämne och där
kan man diskutera vad som hellst. Den andra diskussionen kopierades på Passagen Amore
2.6.2004 klockan 11.32 - 12.44. Även Passagen har många olika chattrum. Rummet Amore
har kärlek och människorelationer som ämne och jag valde det därför att det är nästan alltid
full med chattare. Den sista diskussionen kopierades på Aftonbladets webbsida, i rummet
Entrén 3.6.2004 klockan 13.24 – 13.58. Chattrummen hos Passagen och Aftonbladet skiljer
sig på så sätt att antalet deltagare på Passagen endast kan vara 30 medan över 200 människor
samtidigt kan chatta på Aftonbladet.
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Materialet behöver inte transkriberas såsom vanliga inspelade samtal, för i chattet gör chattare
det själva. Jag behövde endast kopiera texten på ett vanligt ordbehandlingsprogram, Microsoft
Word, och då försvinner texten inte efter utloggningen. Efter utloggningen har man normalt
inte tillgång till chattdiskussionerna för efteråt finns endast databank av den webbsida som
erbjuder chattet. Därför måste man kopiera texten i någon annan form för att kunna bearbeta
den. Jag har materialet som Word-dokument som omfattar 35 sidor och materialet finns som
bilagor till avhandlingen. Inom den kvalitativa forskningen gör jag även små kvantitativa
anmärkningar, för jag räknar exempelvis hur många gånger ett visst ord förekommer i
materialet eller hur många gånger en viss smilis används. Arbetets analysdel redogör för
språkfel,

turtagning,

överlappning,

förkortningar,

nonverbal

kommunikation,

diskussionsöppningar samt kön i chattet.

Avhandlingen börjar med en teoridel som omfattar tre kapitel. Kapitel 2 handlar teori om
språk och kommunikation. I kapitel 3 behandlas begreppet datorförmedlad kommunikation
närmare och vad det kan innehålla. Kapitel 4 presenterar fenomenet chatt, och kapitel 5
innehåller analysen av materialet.
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2 SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

2.1 Om kommunikation

I det här kapitlet jämförs tal- och skriftspråk och deras skillnader behandlas. En redogörelse
för icke-verbal kommunikation ges.

Ett språk är ett mångsidigt teckensystem som vi använder i kommunikationen. Språk är det
som skiljer oss människor från djur. Vi är den enda djurarten i världen som har ett mycket
avancerat språk och kommunikationssystem. Språk är ett mänskligt kommunikationsystem.
(Linell 1978, 13, 27, 118.) Vi behöver språk varje dag för att meddela olika budskap till andra
människor, för att sköta vardagliga saker och för att umgås med andra.

Kommunikation är samspel mellan människor. Den är en social process som finns i ett socialt
system. (Nilsson & Waldemarsson 1990, 8.) Enligt Linell (1978, 14) innebär kommunikation
att information överförs från en sändare till en mottagare, alltså från en individ till en annan.
Kommunikation kan vara verbal eller icke-verbal. Verbal kommunikation omfattar talat och
skrivet språk men även teckenspråk. Icke-verbal kommunikation kan vara paralingvistisk
kommunikation, som kompletterar verbal kommunikation med t.ex. ansiktsuttryck, och
extralingvistisk kommunikation, som uppträder oberoende av det verbala kommunikationen,
exempelvis nysningar och hudfärg. Den icke-verbala kommunikationen kan även indelas i
vokal och icke-vokal kommunikation. Den förra förmedlas med rösten och den senare med
andra medel. (Linell 1978, 19; se även Backlund 1991, 21 – 22.)

En modell för kommunikation enligt Hjelmquist och Strömqvist (1983) ges i modellen ned:
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Kanal (medium)

Meddelande
avkodning
inkodning
Sändare
(talare)

Social kontext

Mottagare
(lyssnare)

Återkoppling (feedback)

I modellen visas hur en sändare skapar ett meddelande som han/hon vill överföra till en
mottagare genom någon kanal och i en viss social kontext. Inkodning är den händelse där
sändaren skapar och skickar ett meddelande. Avkodning sker när mottagaren får meddelandet
och uppfattar det. Återkoppling är det som mottagaren ger till sändaren, t.ex om han/hon har
uppfattat meddelandet eller inte. Återkoppling kan ske verbalt eller icke-verbalt. (Hjelmquist
& Strömqvist 1983, 19 – 20.) Modellen kan tillämpäs till chattsamtal. Den sociala kontexten
är en viss situation, i chattet är det chattrum och alla som är i rummet samtidigt. Sändaren är
den chattare som skriver sitt inlägg och skickar det på rutan, alltså inkodar meddelandet.
Kanalen är chattet som gör det möjligt för människor att tala via datorer. Mottagaren är den
som inlägget är riktat till eller om inlägget sägs i den offentliga diskussionen vem som hellst
eller till och med alla chattare kan vara mottagare. Mottagaren läser, eller i chattspråk hör
inlägget och uppfattar det eller inte, inkodning sker där. Möjligen ger mottagaren också
återkoppling till sändaren men inte nödvändigtvis för om inlägget är riktat till någon viss
chattare men alla kan se det är det ofta så att bara den riktiga mottagaren reagerar till
meddelandet, dvs. visar om han/hon har förstått eller inte budskapet.
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2.2 Talat och skrivet språk

Talet är dynamiskt; därför måste man snabbt fatta beslut om vad man skall säga. Talet blir
mer flytande om man inte behöver tänka länge varje gång förrän man öppnar munnen. Talet
beror även på kontexten. Meningarna i talet kan vara svåra att tolka om man inte är medveten
om talsituationen och kontexten. (Linell 1978, 52.) Då man skriver har man tid för planering,
vilket man inte har i talsituationer. En skribent kan börja om och om igen och fundera på
formuleringar. Många texter har ofta bearbetats grundligt före den slutgiltiga versionen. När
man talar, har man oftast inte mycket tid för omformuleringar. (Einarsson 1987, 1–2.) Talet
produceras snabbt medan skriften bearbetas länge. Därför har tal och skrift olika stildrag.

Birgitta Garme och Siv Strömquist (1992, 197) skriver om talets särdrag gentemot skriften.
De visar skillanderna mellan tal skrift kort och koncist. Enligt dem gäller skillnaderna talet
och skriften i allmänhet, exempelvis jämfört med telefonsamtal. De presenterar skillnaderna
mellan tal och skrift på följande sätt:

Tal
dialogiskt/monologiskt
flyktigt
kort planeringstid
gemensamt samtalsrum
god kännedom om mottagarens
referensram
möjlighet till återkoppling
verbalt + ickeverbalt

Skrift
monologisk
varaktig
lång planeringstid
ej gemensamt samtalsrum
mindre god kännedom om
mottagarens referensram
ingen eller inga möjlighet till återkoppling
endast verbalt

Allmänna typiska drag för talspråket är anknytning till talsituationen, enkelhet och
mångordighet. Det är underförstående och situationsknutet. Man kan använda vaga och
oprecisa uttryck i talet och lita på att samtalsparten oftast följer med. Man kan använda ickeverbal kommunikation som hjälpmedel vilket man inte kan göra i skrivet språk. En av de
viktigaste särdragen i talet är deiktiska, utpekande, uttryck som jag, den, i morgon, i dag, här.
I skrift behöver de alltid ett huvudord för att inte bli obegripliga. Många av talets särdrag
beror just på den korta planeringstiden. Ibland hör man tvekljud vilket visar att planeringen
pågår och man producerar något som eh, mm, jo. (Garme & Strömquist 1992, 197–199, 204.)
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Skrivet språk är statiskt och anknutet till ett rum. Textens mottagare kan tolka texten
annorlunda än skribeten har tänkt sig och därför är misstolkningar möjliga. Läsaren kan inte
få stöd från kontexten för att förstå budskapet bättre, eftersom kontexten är en annan än då
texten skrevs och skribenten får inte heller någon direkt feedback. (Crystal 2001, 26–27.)
Skrivna texter bör alltid vara självbärande vilket betyder att de skall fungera utan stöd från
samtalsrum, gemensam referensram och de skall kunna läsas utan kommentarer. Skriften är
mer koncentrerad, det vill säga språket är mer komplext och meningarna är längre än i talet.
(Garme & Strömquist 1992, 197–199.) I skriften får man inte stöd från kroppsspråket och den
icke-verbala kommunikationen utan allt bör kunna förstås genom att läsa texten.

Typiska drag för talat språk är exempelvis att det finns gott om samordnade huvudsatser som
börjar med konjunktioner som och, men och så. I talet använder man mest enkla bisatser med
som, där, om och att. De ofullständiga meningarna gör talet snabbare och man uttalar enbart
de viktigaste orden eller satsleden om kontexten är klar. Man använder även förstärkningsord
som hemskt vacker, onomatopoetiska, ljudhärmande uttryck som susa samt olika
interjektioner och känsloladdade uttryck som ushc! och Fy! Skrivet språk innehåller logiska
satser, långa meningar med komplexa bisatser och satsförkortningar. Passiv, särskilt s-passiv,
används mer i skrift än i tal. (Nikander & Jantunen 1979, 208–211.)

2.3 Icke-verbal kommunikation

Kroppsspråket eller det icke-verbala signalsystemet är de signaler som människor ger med sin
kropp. Med kroppsspråket uttrycker vi en annan verklighet än med orden, dvs känslor,
attityder, personligheter. Med orden uttrycks olika saker än med kroppsspråket och de kan
inte helt täcka varandra. Det har påståtts att upp till 70 eller 80 % av talspråkets signaler är
kroppsspråk. Oftast är det kroppsspråket som visar vad man riktigt vill säga. Säger man ”Jag
är modig” med lägre röst, axlarna invärtes och blick på golvet är budskapet just mottsatt. Den
icke-verbala kommunikationen förstärker orden i idealfallet men ofta talar kroppen mot
orden. Tolkning av icke-verbala signaler är bunden till situationen och därför kan det vara
svårt att försöka kategorisera dem. (Backlund 1991, 21–23; 1992, 87.)
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Det finns extralingvistiska signaler i det ordlösa språket i vilket vi kommunicerar med våra
kläder, vår frisyr, vårt sätt att ta i hand eller titta. Signalerna kan vara omedvetna och ibland
även okontrollerbara, exempelvis plötslig rodnad. Andra signaler är medvetna som
kroppsställningar och hit räknas även frisyr och klädsel och kommunikation med bilder. En
del av signalerna är medfödda men de flesta är inlärda i sociala situationer såsom gester och
kroppsställningar. Paralingvistiska signaler är för sin del knutna till orden; vi förmedlar dem
genom rösten, t.ex. med taltempo, betoning, satsmelodi, pauser och pausutfyllnader. De är
antingen omedvetna eller medvetna. (Backlund 1991, 21-22 ; 1992, 87–88.)

Talet avslöjar mera än skrivet språk därför att man i talsituationen får stöd från kroppsspråket.
Kroppsspråket signalerar dock inte nödvändigtvis om personen ljuger eller inte. Ett barn har
inte lärt sig att behärska sitt kroppspråk och visar ofta omedvetet vad han/hon innerst inne
känner. Men vuxna har lärt sig, och en del människor kan till och med bli mycket skickliga
att behärska sina nonverbala signaler. Man kan även lära sig att ljuga med sina nonverbala
signaler. (Backlund 1992, 89.)

3 DATORFÖRMEDLAD KOMMUNIKATION

Datorförmedlad

kommunikation,

den

internationella

termen

Computer-Mediated

Communication, CMC, är kommunikation mellan människor och sker genom datorer
(Herring 1996, 1). Olika typer av datorförmedlad kommunikation är exempelvis e-mail,
Internet Relay Chat, IRC, chattgrupperna och SMS, Short Message Service, meddelanden
som skrivs och sänds med mobiltelefon. Kommunikationen som sker samtidigt heter synkron
och den som inte sker samtidigt heter asynkron. I det följande ges en kort presentation av
vissa former av datorförmedlad kommunikation samt en presentation av Netiketten, som är
oskrivna regler för datorförmedlad kommunikation. I detta arbete koncentrerar jag mig på de
synkrona chattgrupperna.
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3.1 Synkron datorförmedlad kommunikation

På samma sätt som en talsituation kräver den synkrona datorförmedlade kommunikationen att
samtalsparterna är online samtidigt. De behöver dock inte vara i samma fysiska rum eller
plats, vilket är nödvändigt i en talsituation, utan den synkrona datorfömedlade
kommunikationen sker genom dator och i den blir skriven kommunikation interaktiv skriven
diskurs (interactive written discourse). Olika former av kommunikation av denna typ är
Internet Relay Chat och chattgrupperna. (Hård af Segerstad 2002, 59; Crystal 2001, 11–12;
Werry 1996, 48.) I denna form av kommunikationen uppfattas text som talat språk.

Finnen Jarkko Oikarinen uppfann Internet Relay Chat, IRC vid Uleåborgs universitet 1988.
IRC är server-klientbaserad; detta betyder att man måste ansluta sin mest omtyckta IRC-klient
till en IRC-server. Personer som chattar på IRC, ircar, är samlade i olika kanaler och olika
servrar; de länkas ofta ihop och bildar en så kallad IRC-nät. För att kunna chatta på IRC måste
man installera en IRC-klient på sin datorn. Vissa IRC-klienter kan kosta litet men det är ingen
garanti för kvaliteten för de kostnadfria kan vara lika goda. (Inet 2.) På olika kanaler kan man
diskutera med människor med samma intressen och kanalen väljs oftast enligt egna intressen.
Är man intresserad av bilsport väljer man troligen kanalen #rally och vill man tala med
människor i samma stad väljer man sin hemstads kanal, till exempel #stockholm. Alla på IRC
har ett aliasnamn, ett täcknamn. Ett täcknamn kan vara personens namn men är helst något
annat, exempelvis HipHop. Täcknamnet skall helst berätta om personens ålder, kön och
möjligen ras men det är inte nödvändigt. (Werry 1996, 50.) Av min egen erfarenhet kan jag
säga att man på IRC helst är sig själv och det är oftast bekanta som chattar på IRC. Att
använda IRC är mer komplicerat än att använda en vanlig chattgrupp, eftersom mer
datorkunskap behövs.

För att kunna chatta i chattgrupper, bör man uppfinna ett aliasnamn och därefter loggar man
in i något av de många chattrummen. På samma sätt som på IRC måste alla ha ett täcknamn.
Man kan ta sitt eget namn om man inte kommer på något spännande täcknamn. Man kan
skriva sitt inlägg och sända det till andra deltagare i rummet eller bara till en viss
samtalpartner i realtid. (Crystal 2001, 11.) Chattarna är indelade i olika rum som har olika
namn. På chatten kan man välja rummet enligt sitt intresse men valet är inte så reglerat som
på IRC-kanaler. Det kan ibland vara mycket svårt att komma med på chatten om det pågår
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någon riktig diskussion om ett visst ämne. Chattarna försöker bli bekanta med nya människor
och möjligen träffa någon IRL, det vill säga in real life, i det verkliga livet. För många är
chattet bara en hobby och man anser att det är nyttigt att träffa nya människor på nätet och
diskutera olika intressanta teman med dem. Språket på chattet uppfattas som tal även om det
är fråga om interaktiv skriven diskurs där man måste använda tangentbordet för att komma
med.

3.2 Asynkron datorförmedlad kommunikation

I asynkron datorförmedlad kommunikation behöver deltagare inte vara i samma rum eller
online samtidigt. Meddelandena är skrivna offline, vilket ger skribenten mer tid för planering
och bearbetning. Typiska asynkrona meddelanden är e-post och SMS, Short Message Service,
meddelanden som man skriver och skickar med mobiltelefon. E-postmeddelanden har särdrag
som är typiska för vanlig skriven kommunikation. Mottagaren kan läsa e-postmeddelanden
eller SMS–meddelanden senare, han behöver inte göra det genast efter det att meddelandet
har skickats. Mottagaren kan också misstolka asynkrona datorförmedlade meddelanden
eftersom det liksom i vanlig skriven kommunikation inte finns något stöd från kontexten och
läsaren inte heller kan ge direkt feedback till sändaren. (Hård af Segerstad 2002, 58.)
Asynkron datorförmedlad kommunikation har drag som liknar skriftspråkets drag. Man har
längre tid att skriva och man får ingen direkt feedback.

Short Message Service, SMS är ett meddelande som skrivs och skickas med en mobiltelefon
och kallas vanligen för ett textmeddelande. Man sänder ett textmeddelande eller man SMSar.
Meddelandets längd är begränsad till 160 tecken därför har det blivit vanligt att använda olika
slags förkortningar (om förkortningar, se kapitel 5). Det första textmeddelandet sändes i
december 1992 så att det är fråga om ett relativt nytt fenomen. (Hård af Segerstad 2002, 189190; Crystal 2001, 228–231.)

Nuförtiden accepteras e-brev lika väl som vanliga brev men de är ofta skrivna på ett mer
informellt sätt än vanliga brev. Elektronisk post, e-post, är ett system att sända meddelanden
genom en dator. I viss mån har e-post ersatt vanliga brev, som nuförtiden kallas på engelska
snail mail ’snigelpost’. Med detta vill man säga att e-post är ett snabbt sätt att nå mottagaren.
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Skribenten av en e-post kan planera sin text och använda tid för att bearbeta texten. E-post har
flera gemensamma drag med den vanliga skrivna kommunikationen, såsom det redan
nämndes ovan på s. 9-10. (Karlsson 2000, 6; Crystal 2001, 10, 94 ; Hård af Segerstad 2002,
58.)

3.3 Netikett – vett och etikett på Internet

Nätetiketten omfattar all datorförmedlad kommunikation, den gäller på chatten och inom eposter och så vidare. Ordet Netikett, på engelska Netiquette, än en ordlek mellan orden nät
och etikett. Det är inte fråga om någon hård lag utan en rad oskrivna regler som gäller i
datorförmedlad kommunikation. Det är mest fråga om rekommendationer om hur man skall
göra sitt meddelande vänligare och artigare. Nätetiketten är inte alltid oskriven utan många
chattsidor har sina egna regler som gäller chattandet. Reglerna finns för att användare skall
veta hur man uppträder korrekt mot varandra. De vanligaste reglerna för chattandet kan
formuleras så här:

Man får inte skriva med versaler, det uppfattas som om man SKRIKER.
Versaler är också svårare att läsa.
Man skriver samma sak bara en gång och kopierar det inte flera gånger.
Man måste undvika könsord och porrbilder, åtminstone i det publika
diskussionen.
Man får inte gå in och ut ur samma chattrum flera gånger under en kort period.
(Inet 3; Bimer & Alming 1997: 23, 24.)

En chattkanal kan ha en övervakare som hör till personalen på den plats som organiserar
chattet. Övervakarens uppgift är att övervaka den offentliga diskussionen. Övervakaren kan
kasta ut en chattare som inte följer Nätetiketten eller rummets egna regler.
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4 PRESENTATION AV CHATT
I detta kapitel behandlas fenomenet chatt. Först ger jag några anvisningar om hur man kan
chatta. Sedan redogör jag för några termer på Internet och berättar någonting om chattandet
som ett socialt fenomen och sist förklarar jag termen netspeak.

4.1 Om chattgrupper
På Internet är det möjligt att ta del i diskussioner där många människor är online samtidigt.
Dessa diskussioner sker antingen i chattgrupper eller på Internet Relay Chat, vilket är en
chattform. På chatten kan man ”tala” med andra i realtid. Kommunikationen sker genom dator
och kallas därför datorförmedlad kommunikation. Chattgrupper är kontinuerliga diskussioner
i vilka man kan delta när som hellst, man behöver bara en dator med Internet-förbindelse.
Chattgrupperna kan vara synkrona eller asynkrona. (Crystal 2001, 11, 121, 130, 151.) I mitt
arbete koncentrerar jag mig på synkrona chattgrupper. På ett synkront chatt kan man tala
genom att skriva in sitt inlägg i en tom ruta on sedan trycka på knappen Skicka!, Sänd! eller
Uppdatera. Man kan tala högt, vilket betyder att alla i chattrummet kan höra det, det vill säga
läsa inlägget eller man kan viska till någon annan chattande person och då hör ingen annan
det än den som viskar och den som mottagar inlägget. Ofta är det så att män viskar till
kvinnor och på så sätt öppnar diskussion. I ett chattrum kan till exempel 200 chattare vara
samtidigt men om alla talade högt skulle det bli ett kaos, därför viskar man ofta. Det är även
lättare att diskutera bara med annan chattare då man viskar eftersom ingen annan ser
diskussionen. Ofta är också så, att en viskad text har en annan färg eller form än en offentlig
text. T.ex. den viskade texten är röd och den offentliga texten svart, eller den viskade texten
skrivs med kursiv eller fet stil och den offentliga texten har en normal stil.

4.2 Om Internetterminologin
I Sverige ger Svenska datatermgruppen vid KTH Nada rekommendationer om svenska
datatermer. KTH Nada är en gemensam institution på Kungliga tekniska högskolan och
Stockholms universitet. (Inet 7.) KTH Nada ger rekommendationer om hur aktuella
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datatermer bör hanteras på svenska. Deras rekommendation för uttrycket att diskutera på
nätet: chatta eller tjatta som betyder ’föra skriftlig dialog i realtid via Internet’.
Datatermgruppen konstaterar att man kan använda orden chatta eller tjatta för det engelska
ordet chat ’prata’. Andra verb som även kan användas i sammanhanget är snacka, diskutera
och prata (på nätet). För det engelska substantivet chat, ’prat’ kan man använda de svenska
substantiven chatt, tjatt eller nätsnack. Substantivet chatt är ett neutrumord och böjs ett chatt,
chattet, chatt, chatten. Om ordet chatt är en kortform av exempelvis chattlinje, chattgrupp
osv. är det ett utrumord och böjs en chatt, chatten, chattar, chattarna. Sammansättningar som
chattkanal eller chattrum skrivs utan bindestreck. (Inet 1.)

Ordet Internet skrivs med stor begynnelsebokstav även i sammansättningar som
Internetartikel. Kortformen, nätet, skrivs med liten begynnelsebokstav och på det svenska
sättet. Tidigare använde man det engelska ordet site eller dess försvenskning sajt men nu
rekommenderas webbplats, för site översätts oftast med plats. Webb(en) än en svensk term för
WWW, World Wide Web, som betyder Internet. De brev som sänds genom dator kallas för epost och det går att skriva sammansättningar som e-postmeddelande, e-postkommunikation
samt kedjee-post. E-post kan som bilaga ha ett bifogat dokument eller en bifogad fil. Orden
som inte ännu har fått sin motsvarighet på svenska är newbie som betecknar en nybörjare
inom nättjänsterna som e-post och chatt, spam som är skräpmeddelande och struntarartiklar.
Urpsrungligen kommer ordet spam från det engelsla uttrycket spiced ham, ’kryddad skinka’.
Lurker som är en typ som bara läser diskussionsinlägg utan att själva delta i diskussioner.
(Mattson 1997, 7–9.) Då jag samlade in materialet för det här arbetet var jag ett slags lurker
för jag bara kopierade texten utan att delta i själva diskussionen.

4.3 Chattande som socialt fenomen

Chattgrupper är moderna träffplatser. På chatten kan man ”träffa” nya människor anonymt.
Tror man att den nya bekanta är trevlig, kan man ge sin e-postaddres till honom/henne och
börja skriva e-poster och senare om man så vill kan man träffa den andra F2F IRL, face-toface in real life, ansikte mot ansikte i det verkliga livet. Nuförtiden är chatten det som
tidningarnas träffannonser var för 20 eller 15 år sedan. Man deltar i diskussioner för att bli

17
bekant med nya människor och möjligen träffa den rätta. Men på chatten finns det ofta sådana
som inte är där för att bli bekanta med nya människor.

En artikel i Aftonbladet berättade att många ungdomschattarna och -sajterna har blivit platser
där man lockar ungdomar att spela i porrfilmer. De som vill locka unga flickor till porrfilmer,
lovar ofta stora pengar och några ungdomar går med på det. Naturligtvis får ungdomarna inte
några pengar och de som filmar hamnar sällan hos polis. På chatten kan pedofiler hitta någon
godtrogen flicka, som ofta sedan blir våldtagen. Oftast är det just så, att det finns någon äldre
man, som tar kontakt med unga flickor. Det behövs inte nödvändigtvis vara någon stor
åldersskillnad, en kvinna kan också bli våldtagen av en jämnårig man. Därför är det viktigt att
man inte ger sitt mobilnummer eller address till någon främmande på chatten och inte går och
träffar någon efter bara en liten stunds chattande. Men lyckligtvis finns det även ärliga
människor som chattar för att bli bekanta med nya människor och inte alla är ute efter sex på
chatten. (Olsson 2002, 6–10.)

Det är emellertid inte vettigt att börja himla sig över hur farligt chattandet kan vara. Man bör
även tänka på det som möjlighet. För många blyga människor kan chattet vara det enda stället
att träffa människor. För inne på chatten behöver man inte skämmas, då ingen vet vem man
är, man kan vara sig själv. Anonymiteten är en av de drag som gör chattandet så fascinerande.
Med chattandet kan man även visa viss tillhörighet. Det kan finnas en grupp människor som
har blivit bekanta på chatten och då de chattar, talar de gärna med varandra och exempelvis
kommer överens om när och var skall de nästa gång träffas.

Allt flera svenska ungar söker kärlek via nätet. För bara några år sedan ville man inte berätta
för andra om man hade hittat sin partner via Internet men nu har det hänt någonting.
Nätdejtandet har gått från sällsynt till vanligt på rekordtid. Allt fler vågar pröva på
netdejtande och det har blivit ett vanligt sätt att träffa nya människor. En nackdel med
nätdejtandet är att det kan vara svårt att få en helhetsbild på en människa via nätet och man
kan bli lurad. (Inet 4.)
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4.3 Netspeak
Internet-språket har kallats för written speech, skrivet tal vilket klart uttrycker det faktumet att
språket i nästan all datorförmedlad kommunikation uppfattas som tal, speciellt chattspråket.
Man kan jämföra talet på nätet med diskussion ansikte mot ansikte och lägga märke till att så
kallat Netspeak har många samma drag som en vanlig pratstund i det verkliga livet men i
Netspeak finns det även sådant som skiljer sig från diskussion ansikte mot ansikte. För det
första får mottagaren inte ”höra” (läsa) samtalspartens inlägg innan han/hon har skrivit och
sänt det. Hela meddelandet sänds på en gång. Så fattas den samtidiga eller omedelbara
feedbacken för mottagaren kan inte reagera på inlägget då sändaren fortfarande håller på att
skriva det. Det är omöjligt att uttrycka audiovisuella signaler, som jo eller just det eller nicka
med huvudet via dator samtidigt när sändaren skriver sitt inlägg. Sådana signaler spelar en
stor roll i interaktion ansikte mot ansikte. För det andra tar kommunikationen på Internet mer
tid än i det verkliga livet, där parter ger svar omedelbart medan det på nätet kan ta tid att
skriva inlägget. (Crystal 2001, 25, 28–31.)

5 ANALYS AV MATERIALET

Medan jag gjorde undersökningen fanns det en övervakare i rummet Amore (BIL 2) och den
var användaren KaCtus. När denna chattare kom in i rummet började han/hon spärra ut ur
rummet vissa användare med täcknamn som antyder till sex eller vilkas inlägg handlade om
sex. Sedan förklarade KaCtus vad som kommer att hända för sådana användare. Detta är ett
exempel på hur chattkanaler försöker över vaka hur man följer Netikett i chattet.
(1) big_hard_camboy_25 spärrades av KaCtus.
(2) KaCtus skriker: INFO: Detta är ingen sexchatt, alla som är ute efter sex
eller har sexnick kommer att kickas! /Passagen
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5.1 Avvikelser från normal språk
I materialet finns det några fel vilken emellertid inte kan sägas vara riktiga fel utan avvikelser
från det normala språket för de uppfattas inte som fel i chattet. Troligen är de mest skrivfel för
chattare vill skriva sina inlägg hastigt och fäster sig inte så mycket vid fel. Det finns även
grammatikfel men de är inte så många. Mestadels är chattare inom dessa chattrum
svenskspråkiga och de kan sitt modersmål.
(3) maja_85 säger till Joakim 23: jag har redan krivit hur jag ser ut
(4) lisa_bs säger till alla: någon som vill ha camsex eller e kåt nu så skunda
er...
(5) BadBoy pussar snygg_tjej: nje.....går i skolan me...har du gått ut lr??
(BIL3)
(6) Söt Kille säger till alla: nån tjej osm vill?
(BIL 1)
Det finns bara få skrivfel. Detta visar att även om man vill svara snabbt i chattet, försöker
man skriva så rätt som möjligt. Skrivfel är oftast sådana som ovanför: man har lämnat någon
bokstav oskriven (krivit i stället för skrivit), vissa bokstäver har bytt plats (nje och osm i
stället för nej och som) eller man har skrivit någon annan bokstav i stället för den rätta. Detta
kan bero på det att sådana bokstäver ligger nära varandra på tangentbordet och så väljer man
den andra i stället för den rätta. Som i exemplet ovan har lisa_bs skrivit skunda i stället för
skynda. Även om man kan ha många fel i sina inlägg eftersom man vill skriva snabbt, finns
det inte så många fel i de slutliga inläggen som man skickar på rutan och troligen beror detta
på att det är också ganska snabbt att korrigera fel innan man skickar inläggen. Det är inte
vettigt att korrigera sina fel på chattet i efterhand, andra chattare kan bli irriterade, om man
kan förstå vad som menas med inlägget så behöver man inte korrigera det. Mycket arg blir
man då om någon annan korrigerar andras fel.

Eftersom man vill svara snabb finns det grammatikfel i chattet. Men det är egentligen inte
fråga om fel för de här felen är typiska drag för denna genre, chattspråk. Det grövsta
språkfelet som jag märkte var de subjektslösa satserna för i svenskan kan man normalt inte ha
subjektslösa satser (Nikander & Jantunen 1979, 72). Det är inte fråga om att chattare inte
visste att de gör grammatikfel utan de är medvetna om dem men det är snabbare att skriva om
man lämnar subjekten oskrivna. På samma sätt lämnas predikaten ofta oskrivna. Men som
sagt, felen tas inte som riktiga fel utan det är fråga om ett typiskt drag för talsråk.
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(7) Fredde säger till alla: Söker trevlig tös som gillar fotmassage, kan det vara
du tro?=)
(BIL 1)
(8) Louise => tvillingkille: är från sthlm..
(9) KaCtus => Titanica: Dumt att klaga solen skiner och allt är nice (BIL 2)
(10) bob marley säger till alla: hallå känner mig ensam
(11) blond_caam_girl säger till alla: nån kille under 18 me msn o caam?
(BIL 3)
Om det var fråga om vårdat språk så skulle satserna ovanför vara felaktiga. Men i chattet
krävs ingen 100-procentig språkriktighet så det är tillåtet att skriva satserna utan subjekt eller
predikat. Subjekts- eller predikatslösa satser stör inte förståelse. Exemplen ovan representerar
typiska subjekts- och predikatslösa inlägg i chattet. Man kan se hur de påminner om talspråk.
I talspråk stryks ofta de samma satled som i chattet. Det här är ett drag som gör chattspråket
mer talspråksnära. Subjektet och ibland också predikatet framgår av kontexten och därför de
är undeförstådda så man kan lämna dem osagda eller oskrivna och det stör inte förståelsen. De
underförstådda elementer som kan utelämnas är kallade redundanta, och de kan vara, till
exempel, kopula eller pronomenet jag.

5.3 Turtagning

När vi samtalar med andra är det artigt att vänta på sitt tur. Man talar inte gärna samtidigt med
någon annan och på så sätt tar den andras tur, utan man väntar tills den ena har slutat. I
skriften är det naturligt att man turas om. Först skriver man exempelvis en e-post till någon
och antar att det sedan är den andras tur att skriva. Så i skriften kommer turtagning ganska
naturligt fastän överlappningar kan hända. Även på chattet bör man vänta på sitt tur men det
kan ibland vara svårt för man inte vet om den andra skall säga något till eller inte.

5.3.1 Turtagningsregler och överlappning

I ett idealsamtal talar båda parterna lika mycket men undersökningar har visat att oftast talar
den ena oftast talar mer än den andra, ungefär 70 % av tiden och den andra enbart 30 %. För
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att få talutrymme är det viktigt att vara medveten om turtagningsregler. Dessa regler lär man
sig redan som barn, då man börjar kommunicera med andra. I vår kultur är sådana
extralingvistiska signaler som huvudböjning eller kontakt med blicken tecken på att de är
samtalspartens tur att tala. Även sådana paralingvistiska signaler som fallande eller stigande
intonation eller paus är tecken på att nu är den andras tur att tala. Man kan även verbalt
signalera att den andra får tala och i sådana fall använder man vädjanden, stödjanden eller
direkta frågor. Det kan ibland vara svårt att behålla ordet men man kan försöka göra det
genom att undvika pauser efter fullständiga fraser eller genom att höja rösten. (Backlund
1991, 57-59.)

Werry (1996, 51) konstaterar att överlappningar är omöjliga på chattet för alla meddelanden
visas i den kronologiska ordning i vilken systemet har tagit emot dem. Detta är sant. Texten
syns på skärmen i den ordning man har sänt den. Crystal (2001, 152 - 153) anser att
överlappningar är möjliga enligt följande schema (översättning är min):

A sänder meddelande 1
B börjar svara på meddelande 1
A sänder ett försenat tillägg till meddelande 1
medan B fortfarande håller på att svara på meddelande 1
A reagerar på B:s svar
B reagerar på A:s försenade tillägg
B konstaterar något annat
osv.
Detta betyder att överlappningar kan förekomma på chattet när den ena samtalsparten
kommenterar något annat medan den andra fortfarande håller på att skriva sitt svar. Så går
diskussionen vidare som mischmasch, den är svårbegriplig och det kan bli många
misstolkningar för samtalsparterna talar hela tiden om olika saker. Detta skulle inte ske i ett
ansikte mot ansikte samtal, där det inte förekommer så många överlappningar och om sådana
förekommer klarar man av dem snabbt. (Crystal 2001, 152-153.)

5.3.2 Turtagning i chattet

De ovannämnda turtagningsreglerna gäller även chattet. I chattet kan man enbart säga eller
fråga någonting och vänta på att någon svarar. Svarar ingen så säger eller frågar man igen.
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Genom en fråga eller ett påstående signalerar man att det nu är någon andras tur att ta till
ordet. I chattet använder man även vädjanden. De vanligaste fallen i chattet är att man ställer
en direkt fråga och väntar ett svar på den:
(12) Mange i hässleholm säger till alla: hej nåågon tjej som har
tid?????????????
(13) the darkside säget till söt_italienska_17: var bor du
(14) Blond P26 sthlm säger till alla: nån mer än jag som jobbar i dag?
(BIL 1.)
(15) TeddyBear => sweet16angel: Bamse e från Vettet
(16) sweet16angel => TeddyBear: lämnat förståndet i sängen igen?
(17) TeddyBear => sweet16angel: Ne tror jag tappa det när katten kom bort
(18) sweet16angel => TeddyBear: katten e funnen
(19) TeddyBear => sweet16angel: de e inte samma katt
(BIL 2.)
(20) Catch 22: Nån sugen tjej eller Bskille som vill? Privat...
(BIL 2)
Det är inte alltid klart om den andra tar sin tur i chattdiskussionen för samtalaparterna kan
börja tala privat. Många chattare som frågar direkt väntar på att den som svarar skall svara
privat, för mestadels förs diskussionerna privat. Även om en chattare inte lägger till att
hon/han önskar få svaret privat finns det nästan en oskriven regel som säger att man helst
svarar privat. Men några diskussioner förs också offentligt. I en privatdiskussionen viskar
samtalsparterna så att ingen annan kan höra deras tal, det vill säga ingen annan kan se på sin
skärm vad de skriver bara den som viskar och den som viskas till kan göra det.

5.4 Om förkortningsformer

Eftersom det man skriver i chattet uppfattas som tal, vill chattare att deras inlägg är snabba,
korta och dynamiska. I chattet har man endast kort planeringstid så att man inte hinner
fundera så noggrant på vad man skall skriva. Om man inte svarar snabbt kan samtalsparten tro
att den andra inte svarar mer. I ett vanligt samtal kan man signalera med exempelvis tvekljud
att man håller på att fundera men i chattet finns det inget sätt att visa att man håller på att
skriva sitt inlägg. Därför kan samtalspartnern till och med bli så frustrerad att han/hon lämnar
chattet. Därför är det viktigt att inlägg är korta och de skrivs snabbt. Det tycks vara så, att man
vill svara snabbt i chattet och så är inlägg ganska korta, liksom i vanligt tal. För att få korta
inlägg, använder chattare ofta olika förkortningar.
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Jag trodde att man skulle mer använda de vanliga förkortningarna som t.ex.mf, mm, mån, tis,
ons, osv, men exempelvis osv förekommer bara 3 gånger i materialet. I chattet förkortar man
stadsnamn som Stockholm, sthlm (22 gånger), Göteborg, gbg (6 gånger), Östersund, ösd (1
gång) och Västerås, v-ås (2 gånger). Chattarna har skapat egna förkortningar som kan vara
svåra att förstå eller nästan obegripliga för den som inte chattar. I mitt material finns följande
förkortningar. Förkortningar är tagna från själva talet inte från täcknamnen. Räknade man
också de förkortningar som förekommer i täcknamnen skulle antalet förkortningar vara
mycket större.

Förkortning
msn
cam/caam
adda
c6
lr/elr/el
*s*
sj
kk
bs
d
hs
dunno
lol
igga

(102 gånger)
(62 gånger)
(54 gånger)
(10 gånger)
(8 gånger)
(5 gånger)
(5 gånger)
(5 gånger)
(4 gånger)
(2 gånger)
(1 gång)
(1 gång)
(1 gång)
(1 gång)

Tolkning
Messenger (en slags privatchat)
camera (i det här fallet webbcamera)
sätta på en msn-lista
sex
eller
vanligen ’söker’ men även sex
själv
knullkompis
bisexuell
det
heterosexuell
I don’t know ’jag vet inte’
laughing out loud ’gapskratta’
ignorera (vill inte någon chattares inlägg)

Ordet adda är mycket svårt att tolkas för det kan mena antingen att skicka e-post till någon
eller att sätta någon på en msn-lista. Msn eller Messenger som det vanligen kallas är synkron
datorförmedlad kommunikation i vilken samtalparterna måste vara online samtidigt. Det är
fråga om en slags privatchat. Alla som använder Messenger har en lista på sina samtalsparter
och man kan antingen ta bort eller sätta nya namn på listan. Ordet adda kommer från
engelskans to add vilket menar ungefär samma sak som tillägga. Så om någon säger i chattet
adda mig det kan antingen betyda mejla mig eller tillägga min e-postaddress till din
Messenger lista. När man har tillagt en ny e-postadress till sin lista så kan man chatta med den
nya person via Messenger. Troligen är det så att när man säger adda mig och sedan ger sin epostadress betyder det hellst att man menar att bli tillagt till Messenger listor.

Ord som vanligen förkortas är någon, och, med, är, vad, också och var som vara-verbets
presens. Chattarna använder gärna de förkortade formerna nån eller ngn, o eller å, me, va, oxå

24
och va. Det tar mindre tid att skriva dessa kortare former men det verkar också mer
talspråkligt när man skriver till exempel nån i stället för någon. De kortare formerna liknar
ordens uttal i ett ledigt tal. I chattet kan det verka lite stelt om man skriver allt enligt
skriftspråksnormer för texten i chatten uppfattas som tal. Här finns endast vissa
exempelmeningarna som visar hur man använder förkortade former i chattet:

(21) fin tjej säger till tommy***: va fan jag är 14
(BIL 1).
(22) TeddyBear => sweet16angel: Bamse e från Vettet
(BIL 2).
(23) BS i Västerås (M) säger till alla: Nån ung BS/HS-grabb i Västerås ?
(BIL 3).
Man skriver även snabbare när man lämnar några bokstäver oskrivna. Det är helt vanligt i
chattet att ta bort bokstäver exempelvis i slutet av ordet. Ändelserna blir ofta oskrivna, liksom
presensändelsen –r och preteritumändelsen –(a)de. Kontexten visar, om vilken form det är
fråga. Även detta gör att chattandet känns mer talspråkligt för man kan i ett slappt eller ledigt
uttal lämna dessa ändelser osagda om formen framgår av kontexten. I chattet kan det
förekomma även sådana fall i vilka man inte vet om det är fråga om presens eller
preteritumform då ändelsen är oskriven:

(24) cooltjej säger till alla: VAD FAN SKA MAN GÖRA? RUNT HALV 5
NU SNACKA JAG MED MIN KILLE O SÅ BÖRJADE HAN SNACKA
OM ATT HAN HAR VART OTROGEN,MEN FÖRE DET SA HAN ATT
HAN HATAR SÅNT.OCH HAN HAR SKOJAT OM DET FÖRUT OXÅ EN
GÅNG (BIL 1)
Ibland förkortar man även på så sätt att man skriver samman orden. Detta sätt förkortar inte
mycket men används ändå. Man har kanske lärt detta system från SMS. I ett textmeddelande
ryms bara 160 tecken så att man måste förkorta ord och förtäta sin budskap så mycket man
kan. En sätt att få mer text rymmas i ett textmeddelande är att skriva samman orden.
Exempeln är från materialet.
(25) Maaaaddde säger till alla: TJAFAN ADDA MIG
Madelene88@hotmail.com Jaghartråkigt; )
Att skriva samman orden i chattet kan bero på olika saker. Det kan vara typiskt för någon
chattare att han/hon alltid skriver samman orden. Det kan även bero på att space-tangenten
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inte funkar på tangentbordet. Detta är knappast orsaken till sammanskrivna ord i exempeln
ovanför för chattare skriver inte samman alla ord.

För att spara tid skrivs orden oftast med små bokstäver. Den stora begynnelsebokstaven tycks
vara ett undantag, för sådana förekommer endast i få fall. Det tycks vara så att om man har tid
att skriva sitt inlägg och vill att ens språk verkar vårdat så skriver man satserna med stora
begynnelsebokstäver.

5.5 Nonverbal kommunikation

Den icke-verbala kommunikationen uttrycks vanligen med kropp eller röst men i chattet kan
man inte se samtalsparten om man inte har webbcamera och många har inte någon kamera.
Inte heller kan man riktigt höra vad den andra säger, så måste man uttrycka den nonverbala
kommunikationen på något annat sätt än i ett vanligt samtal. I chattet måste man skriva det
man vill kommunicera icke-verbalt. Olika sätt att kommunicera icke-verbalt är att använda
smilisar, onomatopoetiska uttryck eller handlingsmarkörer. Man kan också rita vissa bilder
med hjälp av tangentbordet, t.ex. @-}-}-- betyder en ros. Man använder sådana bilder sällan
men många är medvetna om dem. De enda bilder som finns i materialet är (*)(*) och den
förekommer 5 gånger och betyder kvinnans bröst. Detta avsnitt behandlar olika sätt att
kummunicera non-verbalt på chattet. De vanligaste sätten är att använda smilisar eller
handlingsmarkörer

eller

uttrycka

olika

paralingvistiska

signaler

med

bokstäver.

Extralingvistiska signaler utrycks exempelvis med kläder och frisyr och de kan inte används i
kommunikationen på chattet.

5.5.1 Smilisar

Genom att använda smilisar eller smileys kan man uttrycka olika känslor i chattet. Smilisar är
små bilder på ansikte, som visar hur den som har ritat den känner. Smilisar kan vara flera men
här finns de vanligaste och deras tolkningar:
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:)
’jag är glad’
=)
’jag är glad’
:-D
’jag är jätteglad’
:P
’visar tungan’
:-(
’jag är ledsen’
:'-(
’jag gråter’
:-/
’jag är skeptisk’
:-x
’jag tiger som muren’ eller ’en puss’
;)
’jag skämtar (skojar)’, ’jag är ironisk’, ’jag flörtar’
%-) ’jag är full’
(Inet 6.)
Alla smilisar som finns i materialet:
=)
:)
;)
:(
:D
:P

(16 gånger)
(4 gånger)
(3 gånger)
(2 gånger)
(1 gång)
(1 gång)

Smilisar förekommer i materialet men de är inte så många som jag trodde. Detta kan delvis
bero på, att man vill skriva sitt inlägg så snabbt som möjligt och lämnar smilisar hellre bort än
börjar fundera på vilken smilis man vill använda. Å andra sidan kan det också bero på att man
i Aftonbladets chattar kan välja olika sätt att säga sitt inlägg. De olika sätten är: säg till, viska
till, hålla med, fråga, le mot, pussa, krama, flirta med, flirta med, sjung åt, skratta åt och bli
arg på. På samma sätt kan man hos Passagen skrika, viska, mumla och säga. Vill man inte
bara säga något och sätta en smilis efter det, kan man direkt välja att man ler mot någon.
Dessa sätt att föra ut sitt budskap är ett utmärkt sätt att kommunicera icke-verbalt.
(26) sthlmsgrabb ler mot playboy_bruden: heej
(27) hutomten blir arg på alla: kaewk visa lite respekt
(BIL 3.)
(28) Sandra 21 ler mot alla: nån söt tjej som har lust en stund?
(29) bryr mig inte blir arg på HiphopKille: näääääää fy fan!
(30) svecke 28 flirtar med alla: NÅGON TREVLIG TJEJ HÄR?
(BIL 1.)

Ibland verkar det som om att någon chattare bara glömmer att han/hon ler mot andra hela
tiden och då kan budskapet mellan den verbala och icke-verbala kommunikationen vara
förvirrande som i följande exempel:
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(31) maja_85 ler mot blondin_: ååå vad du är ful
(32) katten_åsa ler mot Armando: du jag e ett fucking, jävla lejon!!!1!! (BIL 3.)
I sådana fall menar chattaren väl inte att han/hon ler mot andra utan att han/hon är arg på
någon eller tycker inte om någon.

5.5.2 Handlingsmarkörer

Om man vill framhålla att man gör någonting kan man i chattet använda så kallade
handlingsmarkörer. Då man använder dessa markörer betyder det att man skriver det man gör
inom *asterisker*. Då får man lämna subjektet oskrivet för alla vet att det är just fråga om den
som skriver. Handlingsmarkörer är inte alltid det snabbaste sättet att beskriva vissa saker men
man använder dem i alla fall. Det är just fråga om att man vill framhäva tydligt vad man gör.
*skakar på huvud*
*ensam*
*puss*
*pekar på singeltjej 21*
*tassar in*
*funderar*
*fniss*
*söker* eller *s*(i betydelsen ’söker’)

(4 gånger)

(4 gånger)

Ovan finns en lista över alla handlingsmarkörer som finns i materialet. Asteriskerna används
även i andra fall än som hadlingsmarkör. De kan användas i chattarnas täcknamn eller i
inläggen som extra framhävande.

5.5.3 Paralingvistiska signaler

Paralingvistiska signaler är de signaler som är knutna till orden, exempelvis taltempo,
betoning och rytm. I chattet kan man inte riktigt höra vad de andra chattare säger så om man
vill använda paralingvistiska signaler för att framhäva det man säger, måste det ske på något
annat sätt än i vanligt samtal. I chattet använder man bokstäver för att uttrycka dessa signaler.
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(33) söt kille 25 säger till alla: NÅN SÖT TJEJ MED FÖTTERNA PÅ
JORDEN RUNT UDDEVALLA, GÖTEBORG SOM VILL SNACKA MED
EN TREVLIG KILLE ???????
(34) bryr mig inte säger till Het Caam kille: LÄS MELLAN RADERNA!
NEEEEEEEEJ
(35) Martinsthlm säger till alla: nån trevlig tjej som har lust att snacka???!?!?!
(36) *Kt gympalärare(am flirtar med alla:
nnnnnnnnnnnnnnnååååååååååånnnnnnnnnnnn
(BIL 1)
(37) Titanica => Marianne: Heeeeeeeeeeeeeeej vännen.........
(38) Louise => emil: snart ska jag äta lunch..spagetti..äääälskar italenskt..
(BIL 2)
(39) Oskyldig Pojke säger till amigo43: HEJ DÅ BS MANNEN 49GBGB DITT
JÄVLA ÄCKEL!!!!!
(BIL 3)
Man kan signalera paralingvistiskt i chattet även om man inte hör den andra. Om något skrivs
med versaler, uppfattas det som om man skriker. Det är oartigt att skrika i chattet och till och
med förbjudet i Netiketten. Trots det skriker chattare ofta för det är ett utmärkt sätt att väcka
uppmärksamhet. Versaler kan vara svårare att läsa och därför rekommenderas att man inte
använder dem mycket. En chattare kan till och med bli utkastad från chattet av övervakare om
han/hon skriker hela tiden. Det stör de andra chattarna om någon skriker hela tiden. Ett
exempel på detta finns i diskussionen Entrén som kan ses ovan, Denna chattare upprepar
denna replik om och om igen och litet senare: Oskyldig Pojke får inte vara med och leka
längre! Då blir chattaren utkastad.

Med bokstavslängden kan man även signalera paralingvistikt. Vill man framhäva speciellt
tydligt någonting kan man skriva många bostäver där det vanligen skrivs bara en. I bryr mig
intes inlägg ovan finns det ett exempel på detta. Han/hon har förlängt bokstaven e i ordet nej
för att framhäva att svaret är nej.

Om man vill framhäva något ord i chattet skriver man det med stora bokstäver. Liksom i tal
man kan framhäva något ord och betydelsen i satsen förändras. Till exempel man kan säga så
här:
JAG vill att du gör det
Jag VILL att du gör det
Jag vill att DU gör det
Jag vill att du GÖR det
Jag vill att du gör DET.
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Betydelsen förändras i varje sats trots att satsen varje gång är densamma. Betydelsen kan
stärkas med röstbetoning och det kan man göra i chattet med att skriva med stora bokstäver
det ord man vill framhäva.

5.6 Diskussionsöppningar

Jonna Ahti (2005) har undersökt öppningar och kontaktskapande i Finlandsvenska chattsamtal
och jag använder hannes artikel vid Svenskan i Finland-konferens som bakgrund material när
jag förklarar hur man öppnar diskussioner och skapar kontakt i de tre chattrummen. Ahti delar
öppningar i fyra grupp: 1. Kollektivöppning, 2. Kontraktsöppning, 3. Individuell öppning och
4. Privat öppning. I det följande kommer de fyra öppningsgrupper redogöras för på basis av
materialet i bilagorna.

Enligt Ahti (2005, 37), är kollektivöppningar riktade till alla som är i samma chattrum och
vanligen är de korta hälsningsfraser. Vanligen vimlar texten bara på rutan i chattet för det
finns så många chattare som vill säga något samtidigt och därför kan kollektivöppningar bli
lätt obesvarade. Om öppningen är inte riktad till någon viss chattare blir det lätt så att ingen
svarar och den som hälsade kan göra det igen. Om chattarna känner inte varandra kan man
med hälsningar pröva hur man tas emot av andra. Bekanta kan också chatta och naturligtvis är
det så att man förstås svarar om någon bekant chattare använder kollektivöppningar. (Ahti
2005, 37-38.)

I materialet finns det många kollektivöppningar för när man kommer in i chattrummet vill
man naturligtvis chatta med någon och så börjar man försöka öppna diskussion eller skapa
kontakt med någon annan chattare.

(40) cicci säger till alla: nån som vill chatta me mig??
(41) Maaaaddde säger till alla: TJAFAN ADDA MIG
Madelene88@hotmail.com Jaghartråkigt; ) YEAH!....
(42) Kramgo-kille säger till alla: hallå
(43) RIkard säger till alla: ingen ser mig va?? ingen vill snacka med mig....
(BIL 1.)
(44) Petra26bs: Hej
(45) Petra26bs: Någon?
(46) MysiCamMan: heejjj alla
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(47) MysiCamMan: nån ??
(48) *Skåne Brud* 20: ingen?
(BIL 2.)
(49) ScareCrow (Bakis) säger till alla: Någon som har en stund övers åt en
bakfull finlandssvensk?
(50) mattias säger till alla: hej..
(51) kille i älvsbyn säger till alla: någon som vill chatta????
(52) hej å hå säger till alla: ingen? ingen?
(53) Turk kille säger till alla: Tjena!
(54) bob marley säger till alla: hallå känner mig ensam
(BIL 3.)
De vanligaste kollektivöppningarna i materialet är hälsningsfrasen hej, frågorna som ingen?
eller någon? eller någon som vill chatta? Ibland kommer också sådana kollektivöppningar i
vilka chattaren vill verka vara ledsen eller sorg eftersom ingen chattar med henne/honom och
chattaren vill att någon skall tycka synd om henne/honom och börja chatta med henne/honom.
Det finns också chattare som genast ger sin e-postaddres och vill att de andra chattare tillärger
addresen på sina msn-listor och så kan de prata i hemlighet på Messenger. Många chattare
behöver kanske upprepa sin hälsning många gånger för det finns så mycket text hela tiden på
chattet att hälsningen möjligen blir inte alls märkt av de andra chattare. Exemplen ovan är
enbart få av de många kollektivöppningarna i materialet och vissa av dem finns där flera
gånger för chattare försöker få samtalsparter.

Även om kollektivöppningar är ganska vanliga i materialet är kontraktsöppningar ännu
vanligare. Enligt Ahti (2005, 41) är deras syfte ” att väcka uppmärksamhet hos de individer
som identifierar sig som tillhörande en specifik grupp, t.ex. utifrån hemort eller ålder”.
Talaren beskriver vad han/hon väntar att hur samtalsparten skall vara eller hur diskussionen
skall vara med att ge i sitt inlägg några drag som han/hon föredrar. Här finns bara få exempel
på de många kontraktsöppningarna i materialet:
(55) Singelpojken 25 säger till alla: Nån jämnårig singelflicka som har en
stund över för mig ???
(56) Göteborgare20 säger till alla: nån tjej som vill???
(57) undrande frågar alla: ingen som vet nat om jakob hellman?
(58) pap*a34 flirtar med alla: NÅGON SUGEN TJEJ TILL PAPPA HÄR
(59) Kille32Gbg ler mot alla: Någon Tjej med små söta (*)(*) ?
(60) Man Östersund säger till alla: NÅGON TJEJ FRÅN ÖSTERSUND
JÄMTLANDHÄR??
(61) söt kille 25 säger till alla: NÅN SÖT TJEJ MED FÖTTERNA PÅ
JORDEN RUNT UDDEVALLA, GÖTEBORG SOM VILL SNACKA MED
EN TREVLIG KILLE ???????
(62) Blond P26 sthlm säger till alla: nån mer än jag som jobbar idag?
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(63) Fredde säger till Tjej_25: Söker trevlig tös som gillar fotmassage, kan det
vara du tro?=)
(64) nette säger till alla: nån kille här mellan 14-17 år som vill chatta..? viska
(65) Frippe säger till alla: vill nån chatta me en kille på 12??
(BIL 1.)
(66) Jessica 32: ngn trevlig kvinna?
(67) KilleOTjej_s_tjej: nån busig bi-tjej som är intresserad av ett par?
(68) Hasse: Någon trevlig o mysig Skåne tjej som har lust?
(69) peo: nån tjej som vill chatta
(BIL 2.)
(70) Bar överkropp Kille flirtar med alla: nån småkåt ?
(71) Finkille säger till alla: någon tjej som har lust på msn
(72) Snygg_kille säger till alla: Någon från halland???
(73) 2 brudar18 säger till alla: Finns det någon som bor i uppsala här??
(74) Pojk säger till alla: kille som tjej sökes
(75) Pojk säger till alla: Boy like a girl?
(76) sorrow säger till alla: ei søt jente som vil chatte med meg??
(BIL 3.)
Vanligen är kontraktöppningar i materialet riktade till tjejer vilket syns vara ett mycket
populärt fenomen i chattet: män tar kontakt med kvinnor. Om chattare har täcknamn som
avslöjar att hon är en kvinna eller en tjej är det vanligt att hon får många individuella
öppningar som ofta är privata. Men om manliga chattare inte har någon samtalspartner så
försöker de med kontraktsöppningar hitta kvinnliga chattare. Man kan också ta kontakt med
chattare på samma ort eller chattare som har vissa egenskaper, till exempel är det vanligt att
bisexuella eller homosexuella chattare söks. De unga chattarna försöker ofta hitta jämnåriga
samtalspartner medan vanligen åldern för de litet äldre chattare inte spelar någon viktig roll.
Det finns också egenskaper som är subjektiva, exempelvis, om någon chattare försöker ta
kontakt med trevliga och söta tjejer är litet oklart vilka som räknas som trevliga eller söta.
Man kan alldrig vara säker på andra chattares identitet för på Internet är alla anonyma or
därför kan man låtsas vara t.ex. ”en mycket vacker 22-årig kvinna med stora bröst” och i
verkligheten vara en 40-årig överviktig man. Om någon manlig chattare vill uppträda som en
söt tös, skall han svara på kontraktsöppningen som söker sådan flicka?

Chattaren kan också beskriva sig själv och på så sätt väcka uppmärksamhet i en viss grupp.
De här inläggen kallas för kontaktannonser för de är ganska lika med kontaktannonser i till
exempel tidningar (Ahti 2005, 40.) I materialet finns det sådana kontraktsöppningar som är på
samma gång kontaktsannonser. Man kan också definiera sig själv i användarnamnet. Här
finns bara få exempel på kontaktsannonser och täcknamn:
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(77) risto_öland säger till alla: ja är en kille som gillar tjej snack någon som
vill snacka lite
(78) kille21*l y d e r säger till alla: hej, söker edn dominant tjej/kvinna som vill
dominera mig över datorn, jag är en vältränad och lydig kille på 21, söker du en
nätslav? Gärna för längre "relation" ?
(79) Tränad o Söt kille** [namn]
(BIL 1)
(80) MysiCamMan [namn]
(81) Sötkille skåne [namn]
(82) Par_Sök_tjej [namn]
(83) KilleOTjej_s_tjej [namn]
(BIL 2.)
(84) Heta flickan säger till alla: nån som vill chatta med en söt och sexig
flicka
(85) Killen_me_stil [namn]
(86) Sara säger till alla: någon kille i min ålder jag är 14
(87) miriam säger till alla: jag finns i vinter parken om ni vill ha mej=)
(88) gillar tjocka tjejer [namn]
(BIL 3.)

Individulla öppningar är riktade till någon individuell chattare och det är ett bättre sätt att ta
kontakt än kollektiv- eller kontraktsöppningar för de besvaras oftare. Individuella öppningar
liknar samtalssituationer i det vanliga livet för i det verkliga livet får man vanligen respons till
hälsning och möjligen börjar även samtala. (Ahti 2005, 42.) Svaret sker dock inte alltid i den
offentliga diskussionen utan chattare kan börja diskutara viskande så att de andra chattarna
inte kan ”höra” deras diskussion. Särskilt i Passagens (BIL 2) chatt syns dock chattare föra
diskussioner i det publika rummet så att alla andra kan se dem. Möjligen i rummet Amore
fanns det just då många chattare som kände igen varandra då jag gjorde undersökningen för
det är så att bekanta och de, som har chattandet som hobby och gör der ofta, chattar i den
offentliga diskussionen och de som söker nya bekanta och möjligen vill träffas i det verkliga
livet chattar privat. Antalet deltagare påverkar också diskussioner för i rummet Amore ryms
det enbart 30 chattare medan i Kaoset och Entrén kan det samtidigt vara till och med 200
chattare. I de rummen där det finns över 100 chattare är det nästan omöjligt att föra diskussion
i den publika diskussionen för texten vimlar så snabbt på rutan att det kan vara svårt att hitta
samtalaspartens svar. Därför är det lättare att viska för när man viskar i Aftonbladets chatt är
texten röd medan allt annat är svart. Här finns bara vissa exempel på individuella öppningar i
materialet:

(89) the darkside säger till söt_italienska_17: hej
(90) _Zexy_ säger till _pontus: Heej
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(91) singel kille säger till Beroende_tjej: Hejpå dig
(92) Fredde säger till *Cissi*: Söker trevlig tös som gillar fotmassage, kan det vara du
tro?=)
(93) Fredde säger till Tjej_25: Söker trevlig tös som gillar fotmassage, kan det vara du
tro?=)
(94) Miffan säger till Berg Dalvana: hej
(BIL 1.)
(95) kille 16 säger till Jennie(mamma): hej
(96) heta killen säger till Linda__: hej LINDA
(97) Söt_kille85 säger till Annie 17: hej
(98) andreas* säger till -*Anna(23)*-: hej är du upptagen?
(BIL 3.)
Det är mycket intressant att följa hur Fredde försöker skapa kontakt med flickor som chattar.
Först säger han till alla att han söker en tös och efter att ha sagit det ett par gånger till alla
börjar han göra individuella öppningar. Troligen ingen vill chatta med honom eller inte ens
lägger märke till hans öppningar i det publika rummet för snabbt lämnar han rummet.

(99) KaCtus => Titanica: Hej!
(100) Titanica => KaCtus: heeeeeej!
(101) KaCtus: Läget med dig då?
(102) KaCtus => Titanica: Läget?
(103) Titanica => KaCtus: under full koll.....sjäv då ??
(104) KaCtus => Titanica: Dumt att klaga solen skiner och allt är nice
(105) Titanica => KaCtus: oki, samma sol som här
(106) KaCtus => Titanica: Ska strax äta frukost.
(107) KaCtus => Titanica: hehe antar det =)
(108) Titanica => KaCtus: oki
(109) KaCtus => Titanica: Vad händer idag då?
(110) KaCtus => Titanica: kvar?
(111) Titanica => KaCtus: jepp
(112) KaCtus => Titanica: vad ska du göra idag?
(113) Titanica => KaCtus: grejja här hemma ser ut som ett bombnedslag typ
(114) KaCtus => Titanica: hehe, tar du mitt hus sen? jobbar du eller pluggar
du annars?
(115) Titanica => KaCtus: njae det räcker me det ja har här.
(BIL 2.)
Ovan presenteras ett samtal som inleds med en individuell öppning. Tydligen har dessa
chattarna redan chattat eftersom de verkar känna varandra liksom många andra i det här
rummet. Mellan replikerna finns det naturligtvis inlägg som är utelämnade i exemplen.

Ahti påstår (2005, 43, 44) att det är svårt att undersöka privata öppningar eftersom de kan ses
bara av den som hälsar och den som hälsningen är riktad till så de kan inte ses i den offentliga
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diskussionen. Det kan vara också så att diskussionen börjar i det publika rummet men sen
fortsätts privat. Men många kontaktsöppningar sker från början privat även om forskaren inte
har möjlighet att se dem. I materialet finns det inga privata öppningar eftersom jag inte fick
någon. Om min användarnamn hade varit ett sådant som avslöjar att jag är en kvinna skulle
jag ha fått många privata öppningar. Privata öppningar liknar mycket individuella öppningar
men de viskas.

5.7 Kön

Man kan inte riktigt jämföra kvinnornas och männens tal i chattrum för täcknamnen inte alltid
avslöjar om det är fråga om en man eller en kvinna som talar. Som redan sagt i chattet är det
vanligen män som tar kontakt med kvinnor för ofta är det så att män finns som majoritet i
chattet. Män är mer aktiva att skapa kontakt i chattet och detta kan bero på det att kvinnor inte
behöver göra det. De riktiga chattarna, det vill säga de, som har chattandet som hobby och gör
det ofta har vanligen användarnamn som inte avslöjar deras kön. Detta kan märkas i rummet
Amore där det är chattare som KaCtus, Titanica, SliCe, TeddyBear, Skye och så vidare. Deras
sätt att föra diskussion i den offentliga diskussionen avslöjar också att de är vana vid att chatta
i rummet.

Som generalisering kan man dock säga att de chattare som har manliga användarnanm talar
mer om sex än de som har kvinnliga täcknanm. Det syns vara även så att män oftare blir
bortkastade i Aftonbladet eller spärras i Passagen än kvinnorna.
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Språket i chattet är inte riktigt skrivet språk även om tangentbordet används för att
kommunicera och även om det verkligen är fråga om text som man skriver och läser på
datorrutan men annars är språket mycket talspråksnära. Inte heller är det rent fråga om
talspråk för man skriver texten även om det språk som man använder följer nästan alla
konventioner för talspråket. Man kan säga att chattspråk står mellan tal och skrift för det har
drag från de båda. I chattgrupper är kommunikationen synkron, alltså alla deltagare måste
vara online samtidigt för att kunna ta del i samtal i rummet. Därför liknar det så mycket ett
vanligt samtal i verkligt liv när man samatalar ansikte mot ansikte. Chattsamtal skiljer sig
dock från riktiga samtal för samtalsparten behöver inte vara i samma fysiska rum utan de
behöver bara datorer med Internetavkoppling.

Kommuninikationen i chattet är datorförmedlad för man använder tangentbordet för att föra
ett samtal via datorer. Trots det, uppfattar chattarna texten i chattet som tal alltså de säger och
hör i stället för att de verklien skriver och läser. Därför är det viktigt att man svarar snabbt,
dvs. skriver sitt inlägg för att samtalsparten inte skall behöva vänta på svaret orimligt länge.
Detta drag liknar mycket talspråk, vilket är dynamiskt och när man talar har man bara kort
planeringstid jämfört med skriften.

Språket i chattet är inte alls lika vårdat som det vanligen är i skrift, eftersom man då har
längre planeringstid. I chattet kan det verka stelt om någon har mycket vårdat språk eftersom
man i chattet hellre struntar i detaljer. Vanligen skrivs allt med små bokstäver men om man
använder stora bokstäver har de en viss funktion, exempelvis att väcka uppmärksamhet. Om
man använder versaler uppfattas det vanligen som om man skriker och det är oartigt och
därför inte rekommerderat i chattet. Man kan göra några små tryckfel men de spelar ingen roll
om budskpet blir förstått. Dessa små språkfel eller bara avvikelser från normalt språk är
typiska för chattspråk när man vill svara snabbt och därför kan man trycka på fel bokstav. För
att skriva snabbare använder chattare förkortningar, några av dem är vanliga ord som skrivs
på samma sätt som de uttalas i ledigt tal men en del är typiska bara för chattspråket, som
orden add eller msn.
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Även om chattspråk är datorförmedlad kommunikation använder man vissa drag av nonverbal kommunikation. Eftersom man inte kan se eller höra samtalsparten så har chattarna
hittat på nya sätt att kommunicera non-verbalt. Chattarna använder bildspråk, alltså ritar
bilder med tangetbordet och smilisar, vilka uttrycker känslor. Paralingvistiska signaler
uttrycks med bokstavslängd och genom att variera mellan versaler och gemener. Man kan
även använda så kallade handlingsmarkörer, vilka uttrycker inom asterisker vad chattaren
håller på att göra. Det finns många sätt att skapa kontakt i chattet och i materialet verkar det
mest typiska vara kontraktsöppningar i vilka chattaren skapar kontakt med andra chattare i en
viss grupp.

I Aftonbladets chattrum är det mesta populärt ämne sex men i Passagen talar man också om
något annat. Chattarna verkar vara mycket öppna och berätta öppet om sin sexualitet och
andra saker och detta kan bero på det att man på Internet kan behålla den totala anonymiteten
och behöver inte avslöja sin riktiga identitet. Detta orsakar också att många chattare låtsas
vara någon annan än de i verkliga livet är. Det är inte alls ansiktshotande att tala i chattet för
ingen får veta vem man är om man själv vill inte berätta det. Därför borde man förhålla sig
kritiskt till chattare. Inte alla låtsas vara någon annan eller är ute efter sex men de få som
brukar göra det orsakar att chattet förlorar anseendet som trevlig plats där man kan vara sig
själv och träffa nya människor utan att behöva tänka hur man ser ut.
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BILAGA 1
31.5.2004 kl 12.22- 13.16 sammanlagt 54
min.
Aftonbladet, rummet Kaoset
antal deltagare i början 81, växlar från 50 till
100
Fredrik 1 lämnar rummet
G-L- stiger in
urra 25 stiger in
*mike24 lämnar rummet
Niclas 21* lämnar rummet
Helen stiger in
Toad lämnar rummet
Singelpojken 25 stiger in
Blond P26 sthlm stiger in
SMF Dancing Bull säger till Sthlm tjej: jag tänker på
det rätt ofta måste jag säga.. men jag är docjk inte kåt
om det var en sån du ville ha
m*n säger till alla: ´
utl bestämd man lämnar rummet
Helen lämnar rummet
Fortress_tjej stiger in
Singelpojken 25 säger till alla: Nån jämnårig
singelflicka som har en stund över för mig ???
Det är inte min veck lämnar rummet
denise stiger in
Göteborgare20 stiger in
*Varghjärta*tjej lämnar rummet
Anna* lämnar rummet
grabb lämnar rummet
*hård*Kille sthlm lämnar rummet
Göteborgare20 säger till alla: nån tjej som vill???
Aero78 (M) stiger in
del piero stiger in
* Man 45 i Göteborg lämnar rummet
undrande frågar alla: ingen som vet nat om jakob
hellman?
pap*a34 stiger in
cooltjej stiger in
Aero78 (M) lämnar rummet
kille26 lämnar rummet
pap*a34 flirtar med alla: NÅGON SUGEN TJEJ TILL
PAPPA HÄR
Kille32Gbg ler mot alla: Någon Tjej med små söta
(*)(*) ??
*Cissi* stiger in
Kille32Gbg ler mot alla: Någon Tjej med små söta
(*)(*) ?
Gurkan stiger in
SMF Dancing Bull säger till Sthlm tjej: men om du
bara vill prata om sånt.. så gärna för mi
__Tjejen20 stiger in
Lene stiger in
CatEyes2004 lämnar rummet

Göteborgare20 lämnar rummet
Lene säger till alla: 15år o 75D!
cooltjej säger till alla: VAD FAN SKA MAN GÖRA?
RUNT HALV 5 NU SNACKA JAG MED MIN
KILLE O SÅ BÖRJADE HAN SNACKA OM ATT
HAN HAR VART OTROGEN,MEN FÖRE DET SA
HAN ATT HAN HATAR SÅNT.OCH HAN HAR
SKOJAT OM DET FÖRUT OXÅ EN GÅNG! JAG
VET INTE VAD JAG SKA TRO OM HAN NU JU
Daniel Gbg stiger in
pap*a34 flirtar med alla: INGEN SUGEN TJEJ TILL
PAPPA DÅ
Emma16 stiger in
Jukka lämnar rummet
emma borås lämnar rummet
Singelpojken 25 lämnar rummet
bi_m*n lämnar rummet
Johannes stiger in
Fortress_tjej lämnar rummet
SMF Dancing Bull säger till Lene: är det du det?
the darkside säger till söt_italienska_17: hej
Andreas 25 lämnar rummet
Man Östersund stiger in
Mange i hässleholm stiger in
AndreasThn lämnar rummet
Man Östersund säger till alla: ??
Micke36 zöker u tj lämnar rummet
en helt vanlig kille stiger in
the darkside säger till söt_italienska_17: mår du
*Sandra o Nicke GBG* lämnar rummet
ManSthlm stiger in
Aero78 (M) stiger in
08mannen stiger in
Sthlmskillen stiger in
r0llspels kvinna bs stiger in
Man Östersund säger till alla: NÅGON TJEJ FRÅN
ÖSTERSUND JÄMTLANDHÄR??
Fredrik 1 stiger in
Estet stiger in
_pontus stiger in
V-ås kille stiger in
__Tjejen20 lämnar rummet
Poison_(F18) stiger in
__Tjejen20 stiger in
johan_gbg lämnar rummet
__Tjejen20 lämnar rummet
Kille(Örebro) stiger in
grabben19 stiger in
Str1ng_Sessan lämnar rummet
*Mysig kille* stiger in
the darkside säger till söt_italienska_17: varför det
*Max32GBG* stiger in
Het kille smeker stiger in
Kille(Örebro) säger till alla: tjoo
bakis22(weebcaam) stiger in
kille_snäll lämnar rummet
en helt vanlig kille säger till alla: nån tjej som vill
snacka???
söt kille 25 stiger in
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Mange i hässleholm säger till alla: hej nåågon tjej som
har tid??????????????
rockkillen lämnar rummet
Man Östersund säger till alla: ÖSD TJEJ ??
Hockeyspelare Sthlm stiger in
Sebastian31sthlm lämnar rummet
Kille *skåne* lämnar rummet
bakis22(weebcaam) säger till alla: Chatta här eller på
msn??? nice102@hotmail.com
Het kille smeker flirtar med alla: Nån het tjej som har
lust med mig? Kanske telesex? Viska
the darkside säger till söt_italienska_17: jo jag mår oki
cooltjej säger till nyköping kille: VAD FAN SKA
MAN GÖRA? RUNT HALV 5 NU SNACKA JAG
MED MIN KILLE O SÅ BÖRJADE HAN SNACKA
OM ATT HAN HAR VART OTROGEN,MEN FÖRE
DET SA HAN ATT HAN HATAR SÅNT.OCH HAN
HAR SKOJAT OM DET FÖRUT OXÅ EN GÅNG!
JAG VET INTE VAD JAG SKA TRO OM HAN NU
JU
cooltjej säger till nyköping kille: gel
dep_diver lämnar rummet
cooltjej säger till nyköping kille: fel
söt kille 25 säger till alla: NÅN SÖT TJEJ MED
FÖTTERNA PÅ JORDEN RUNT UDDEVALLA,
GÖTEBORG SOM VILL SNACKA MED EN
TREVLIG KILLE ???????
FRÄCK KILLE stiger in
Fredrik 1 lämnar rummet
the darkside säger till söt_italienska_17: jo
söt kille 25 säger till alla: NÅN SÖT TJEJ MED
FÖTTERNA PÅ JORDEN RUNT UDDEVALLA,
GÖTEBORG SOM VILL SNACKA MED EN
TREVLIG KILLE ??????
en helt vanlig kille lämnar rummet
Mullig Mulatt Tjej lämnar rummet
kille med magrutor stiger in
r*llspelskille stiger in
plastfar 37 lämnar rummet
hååård påle lämnar rummet
*Max32GBG* lämnar rummet
Gotlandsflikkan stiger in
Lina helt ensam stiger in
alex stiger in
Fredrik 1 stiger in
the darkside säger till söt_italienska_17: mmm
andreas* stiger in
Mange i hässleholm lämnar rummet
the darkside säger till söt_italienska_17: var bor du
söt kille 25 säger till alla: NÅN SÖT TJEJ MED
FÖTTERNA PÅ JORDEN RUNT UDDEVALLA,
GÖTEBORG SOM VILL SNACKA MED EN
TREVLIG KILLE ???????
daniel ** stiger in
the darkside säger till söt_italienska_17: oki
grabben19 lämnar rummet
Lene lämnar rummet
the darkside säger till söt_italienska_17: jag bor i
småland
**Andreas** stiger in

m*n lämnar rummet
laila 17 stiger in
Daniel morgonhård lämnar rummet
Kille32Gbg ler mot alla: Någon Tjej med små söta
(*)(*) ??
grabb stiger in
bakis22(weebcaam) säger till alla: Chatta här eller på
msn? nice102@hotmail.com
jonas 23 lämnar rummet
_Zexy_ stiger in
Emma16 lämnar rummet
söt kille 25 lämnar rummet
the darkside säger till söt_italienska_17: mmmm
_erik 6a_ stiger in
alex lämnar rummet
Värnamo stiger in
hebbe stiger in
laila 17 säger till alla: nä har ingen cam
samuel_uppsala lämnar rummet
hanna leb 20 stiger in
Estet lämnar rummet
Nisse40Sthlm stiger in
Andreas_25 lämnar rummet
kille med magrutor lämnar rummet
Värnamo frågar alla: Hej någon runt VÄRNAMO som
vill med en kille NU?
nette stiger in
Sthlm tjej lämnar rummet
Värnamo frågar alla: VÄRNAMO?
_Zexy_ säger till _pontus: Heej
Linda fjårtis s tjej stiger in
andreas* lämnar rummet
Söt Kille stiger in
Blond P26 sthlm säger till alla: nån mer än jag som
jobbar idag?
_Zexy_ säger till _pontus: 16
singel kille stiger in
_Zexy_ säger till _pontus: du?
Linda fjårtis s tjej frågar alla: finns det nån tjej som vill
chatta här???????
Johan__** lämnar rummet
hebbe lämnar rummet
singel kille säger till alla: Hallå alla!
nette säger till Fredrik W: nopp
_Snygg Kille31_ stiger in
singel kille säger till alla: Nån trevlig som har lust att
snacka??
manlig lämnar rummet
bakis22(weebcaam) säger till alla: Chatta här eller på
msn? nice102@hotmail.com
nette säger till Fredrik W: 14 du?
the darkside säger till cooltjej: hej
borås (kille) lämnar rummet
nette säger till Fredrik W: ok nice
str1ng_fjårtizz stiger in
nette säger till Fredrik W: finland
hetkille6 stiger in
_david stiger in
söt_italienska_17 lämnar rummet
Söt Kille säger till alla: nån söt tjej som vill?
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söta*jag*17 stiger in
Kille 28 stiger in
kille21*l y d e r stiger in
Gosig kille 86a lämnar rummet
Hårig_blond_qvinna_1 lämnar rummet
undrande lämnar rummet
AndyGbg stiger in
kille21*l y d e r säger till alla: hej, söker edn dominant
tjej/kvinna som vill dominera mig över datorn, jag är
en vältränad och lydig kille på 21, söker du en nätslav?
Gärna för längre "relation" ?
singel kille säger till str1ng_fjårtizz: tja
kille21*l y d e r säger till alla: hej, söker edn dominant
tjej/kvinna som vill dominera mig över datorn, jag är
en vältränad och lydig kille på 21, söker du en nätslav?
Gärna för längre "relation" ?!
Kille32Gbg ler mot alla: Någon Tjej med små söta
(*)(*) ??
FRÄCK KILLE sjunger för alla: TJA.....JAG LETAR
EFTER EN ÄRLIG TJEJ, SOM ÄR DUKTIG PÅ ATT
DANSA. SOM VILL STRIPPDANSA
TILLSAMMANS MED MIG.....på privata fester osv.
FINNS DU HÄR ? Viska då**
_david lämnar rummet
Sthlmskillen lämnar rummet
utl bestämd man stiger in
risto_öland säger till alla: ja är en kille som gillar tjej
snack någon som vill snacka lite
Beroende_tjej stiger in
flash lämnar rummet
Gotlandsflikkan lämnar rummet
the darkside säger till alla: hej ngn tjej mellan 20 till
30år
flash stiger in
En goo kille stiger in
jimmy* stiger in
Björn i Linköping stiger in
mazen stiger in
singel kille säger till Beroende_tjej: Hejpå dig
tjej en här säger till alla: nån kille från 14-16 här eller
mycket het kille stiger in
Värnamo lämnar rummet
*Freddan stiger in
Söt Kille säger till alla: nån tjej som har lust?
Nisse40Sthlm lämnar rummet
denise lämnar rummet
Fredde stiger in
tjej en här säger till Fredrik 1: okej
Fredde säger till alla: Söker trevlig tös som gillar
fotmassage, kan det vara du tro?=)
the darkside säger till Lina helt ensam: hej
Fredde säger till alla: Söker trevlig tös som gillar
fotmassage, kan det vara du tro?=)
Fredde säger till *Cissi*: Söker trevlig tös som gillar
fotmassage, kan det vara du tro?=)
cicci stiger in
FRÄCK KILLE sjunger för alla: TJA.....JAG LETAR
EFTER EN ÄRLIG TJEJ, SOM ÄR DUKTIG PÅ ATT
DANSA. SOM VILL STRIPPDANSA

TILLSAMMANS MED MIG.....på privata fester osv.
FINNS DU HÄR ? Viska då**
singel kille lämnar rummet
Fredde säger till Tjej_25: Söker trevlig tös som gillar
fotmassage, kan det vara du tro?=)
En goo kille lämnar rummet
Ensamhemkille stiger in
cicci säger till alla: nån som vill chatta me mig??
nyvaken kille stiger in
snygg nyvaken kille lämnar rummet
ManSthlm lämnar rummet
Phoebe Halliwell stiger in
Ensamhemkille flirtar med alla: Någon i Trelleborg
som vill träffas irl för en skön stund??
Fredde säger till MissHoney: Söker trevlig tös som
gillar fotmassage, kan det vara du tro?=)
Anna* stiger in
tommy*** stiger in
08Micke36 s u tj stiger in
GävleKille stiger in
HoT sHoT stiger in
Rasmus lämnar rummet
cooltjej lämnar rummet
mazen lämnar rummet
utl bestämd man lämnar rummet
HoT sHoT säger till alla: hallå
Björn i Linköping lämnar rummet
Aero78 (M) lämnar rummet
pap*a34 lämnar rummet
flash lämnar rummet
kille21*l y d e r säger till alla: hej, söker edn dominant
tjej/kvinna som vill dominera mig över datorn, jag är
en vältränad och lydig kille på 21, söker du en nätslav?
Gärna för längre "relation" ?
kille21*l y d e r säger till alla: hej, söker edn dominant
tjej/kvinna som vill dominera mig över datorn, jag är
en vältränad och lydig kille på 21, söker du en nätslav?
Gärna för längre "relation" ?!
Maaaaddde stiger in
GävleKille säger till alla: någon tjej från Gävle här ???
nette säger till alla: nån kille här mellan 14-17 år som
vill chatta..? viska
HoT sHoT säger till alla: Nån tjej som har lust att
prata?
Man Östersund lämnar rummet
5Killar S 1Tjej lämnar rummet
the darkside säger till Lina helt ensam: mår du
Ensamhemkille flirtar med alla: Någon i Trelleborg
som vill träffas irl för en skön stund?
fin kille stiger in
Linda fjårtis s tjej lämnar rummet
Söt Kille säger till alla: nån söt tjej som har lust?
FÖR STOR stiger in
Johan20 stiger in
Jossan_19 lämnar rummet
nette säger till alla: jag
risto_öland säger till nette: nää men 18
jimmy* lämnar rummet
r*llspelskille säger till alla: Någon tjej som vill leka
omvänt rollspel
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r*llspelskille säger till alla: ?
Maaaaddde säger till alla: TJAFAN ADDA MIG
Madelene88@hotmail.com Jaghartråkigt; ) YEAH!
laila 17 lämnar rummet
FRÄCK KILLE sjunger för alla: TJA.....JAG LETAR
EFTER EN ÄRLIG TJEJ, SOM ÄR DUKTIG PÅ ATT
DANSA. SOM VILL STRIPPDANSA
TILLSAMMANS MED MIG.....på privata fester osv.
FINNS DU HÄR ? Viska då
filuren stiger in
Johan20 säger till alla: NÅN MYSIG TJEJ SOM VILL
EN STUND??
Fredde lämnar rummet
Fredde stiger in
r*llspelskille säger till alla: Någon tös som vill leka
omvänt rollspel?
nette säger till alla: söt kille jag vill chatta
Fredde lämnar rummet
Maaaaddde säger till alla: TJAFAN ADDA MIG
Madelene88@hotmail.com Jaghartråkigt; ) YEAH!.
söt charmör 22 stiger in
lasse gbg stiger in
Maaaaddde säger till alla: TJAFAN ADDA MIG
Madelene88@hotmail.com Jaghartråkigt; ) YEAH!....
Maaaaddde säger till alla: TJAFAN ADDA MIG
Madelene88@hotmail.com Jaghartråkigt; ) YEAH!----Ensamhemkille flirtar med alla: Någon i Trelleborg
som vill träffas irl för en skön stund??
FÖR STOR lämnar rummet
Maaaaddde lämnar rummet
Kille(Örebro) lämnar rummet
str1ng_fjårtizz lämnar rummet
__Anders stiger in
Söt Kille säger till alla: nån tjej osm vill?
the darkside säger till tjej en här: hej
söta*jag*17 lämnar rummet
Hockeyspelare_HBG stiger in
hetkille6 lämnar rummet
the darkside säger till tjej en här: mår du
MissHoney lämnar rummet
Johan20 säger till alla: NÅN TJEJ FRÅN SKÖVDE
HÄR??
andreas* stiger in
gotländskan stiger in
Kevin K stiger in
Kevin K säger till alla: Finns det någon tjej som vill
och vågar svara på 20 frågor..?
Jimmpi *caam* stiger in
FRÄCK KILLE lämnar rummet
kille21*l y d e r säger till alla: hej, söker edn dominant
tjej/kvinna som vill dominera mig över datorn, jag är
en vältränad och lydig kille på 21, söker du en nätslav?
Gärna för längre "relation" ?
KILLE23 stiger in
kille21*l y d e r säger till alla: hej, söker edn dominant
tjej/kvinna som vill dominera mig över datorn, jag är
en vältränad och lydig kille på 21, söker du en nätslav?
Gärna för längre "relation" ?!
Ensamhemkille lämnar rummet
Beroende_tjej lämnar rummet

*Max32GBG* stiger in
Hockeyspelare Sthlm lämnar rummet
knu_sys_bs stiger in
Johan20 lämnar rummet
söt charmör 22 lämnar rummet
SINGEL KILLE 08 stiger in
kille21*l y d e r lämnar rummet
HoT sHoT säger till alla: Nån tjej som vill?
Poison_(F18) lämnar rummet
GävleKille lämnar rummet
SINGEL KILLE 08 säger till alla: nån som vill chatta
* * *vill du se* * * lämnar rummet
Kille32Gbg ler mot alla: Någon Tjej med små söta
(*)(*) ??
gotländskan säger till busig kille: Hej! vem e du?
storosvart lämnar rummet
*Max32GBG* lämnar rummet
the darkside säger till Tjej_25: hej
SINGEL KILLE 08 säger till alla: nån som vill
bryr mig inte stiger in
**Andreas** lämnar rummet
Kille32Gbg lämnar rummet
AndyGbg lämnar rummet
daniel ** lämnar rummet
bakis22(weebcaam) lämnar rummet
the darkside lämnar rummet
Singel grabben stiger in
gotländskan säger till Het Caam kille: är inte lika
desperat som du
Phoebe Halliwell lämnar rummet
kaj stiger in
LkpgGrabben 25 stiger in
Molle stiger in
cicci lämnar rummet
gotländskan säger till busig kille: 19 och 23
bryr mig inte säger till Het Caam kille: LÄS MELLAN
RADERNA! NEEEEEEEEJ
busig kille lämnar rummet
PelleÖstersund stiger in
Het Caam kille lämnar rummet
_Zexy_ lämnar rummet
andreas* lämnar rummet
__kille linköping lämnar rummet
Het kille smeker lämnar rummet
lasse gbg lämnar rummet
SINGEL KILLE 08 säger till alla: nån singel tjej
fin kille lämnar rummet
08Micke36 s u tj lämnar rummet
mycket het kille lämnar rummet
Putte gillar flickor lämnar rummet
risto_öland lämnar rummet
- Kille 28 - stiger in
Linköping (kille) stiger in
Molle lämnar rummet
filuren säger till alla: nån babe som har tid?
Karin 22 stiger in
SINGEL KILLE 08 säger till alla: nån singel tjej som
vill chatta lite
nyvaken kille lämnar rummet
singen_kille18 stiger in
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Fredrik 1 lämnar rummet
Linköping (kille) frågar alla: någon från östergötland
BS Ruunkar nu 28 får inte vara med och leka längre!
tjej en här lämnar rummet
lebb_16 stiger in
pap*a34 stiger in
HoT sHoT lämnar rummet
skånekille39 stiger in
___SthlmsKille___ stiger in
SINGEL KILLE 08 säger till alla: nån som vill
Lisa stiger in
singen_kille18 säger till alla: yo yo Hot Shot
daniiel lämnar rummet
skånekille39 lämnar rummet
VisbyMan stiger in
daniiel stiger in
Gurra 25 lämnar rummet
Kille Kt på mamma får inte vara med och leka längre!
Hockeyspelare_HBG lämnar rummet
grabb lämnar rummet
smala_bruttan stiger in
nyköping kille lämnar rummet
SINGEL KILLE 08 säger till alla: nån snäll tjej som
vill chatta
knu_sys_bs får inte vara med och leka längre!
08singelKille stiger in
daniiel lämnar rummet
VisbyMan säger till alla: några sugna tjejer här..
kanske gotlandstjejer..?
Lennart_08 stiger in
Björksta tös lämnar rummet
Fredrik W lämnar rummet
------GO_KILLE------ stiger in
*Cissi* lämnar rummet
Lennart_08 säger till alla: Hejsan!
singen_kille18 säger till alla: fins de någon si ngel tjej
som har lust att gå på bio
VictoR stiger in
Gurkan lämnar rummet
Karin 22 frågar alla: HEJ!! EN lite konstig fråga
Undrar om det finns någon lite stark tjej här inne??
Singel grabben säger till alla: någon söt tjej 12-15år??
MYSIG MASSÖR 35 stiger in
_kille_ stiger in
___SthlmsKille___ lämnar rummet
lundakille38 stiger in
hanna leb 20 lämnar rummet
SMF Dancing Bull säger till alla: nån som vill
Lennart_08 lämnar rummet
lundakille38 lämnar rummet
Tränad o Söt kille** stiger in
en fin singel stiger in
Östersundskille stiger in
Lisa lämnar rummet
Martinsthlm säger till alla: nån trevlig tjej som har lust
att snacka???!?!?!
V-ås kille lämnar rummet
Härlig äldre man stiger in
filuren lämnar rummet
_kille_ säger till blondin17: hej

*johan 27 sthlm* lämnar rummet
sthlmsmats stiger in
Nke(värmland) stiger in
08Micke36 s u tj stiger in
------GO_KILLE------ säger till alla: Hejsan alla, nån
trevlig tjej som vill
sthlmsmats lämnar rummet
Nke(värmland) lämnar rummet
Tränad o Söt kille** säger till alla: Nån söt tjej 14-17
som vill?
Hästflikkan stiger in
_S-täljeMan36 stiger in
Nicke(värmland) stiger in
Härlig äldre man lämnar rummet
------GO_KILLE------ pussar Tjej_25: hejsan
VictoR lämnar rummet
SINGEL KILLE 08 säger till alla: nån
kille bs caam stiger in
_pontus lämnar rummet
Nicke(värmland) frågar alla: nån tjej från värmland
här?
Snygg Kille stiger in
kille bs caam säger till alla: nån kilel som vill se kuk på
vältränad kille
HoLmArN stiger in
bryr mig inte lämnar rummet
Jimmpi *caam* lämnar rummet
Filippa stiger in
_nyfiken man_ stiger in
Martin* lämnar rummet
kille_17_ lämnar rummet
_Snygg Kille31_ lämnar rummet
___SthlmsKille___ stiger in
piercad_kille säger till alla: Finns det nån tjej här som
gillar piercing?
kille bs caam säger till alla: tjaa kåt?
RIkard stiger in
hanna leb 20 stiger in
*Freddan lämnar rummet
Tränad o Söt kille** säger till alla: Nån söt tjej typ 1417 som vill snacka?
Martinsthlm säger till alla: nån trevlig tjej som har lust
att snacka???!?!?! har cam och msn
___SthlmsKille___ lämnar rummet
HoLmArN lämnar rummet
tjej en här stiger in
------GO_KILLE------ pussar blondin17: hej
kille bs caam säger till gay kille halland: tjaa
daniel ** stiger in
hanna leb 20 lämnar rummet
Kramgo-kille stiger in
en fin singel lämnar rummet
pap*a34 lämnar rummet
Nicke(värmland) frågar alla: ingen tjej i närheten här?
08singelKille lämnar rummet
Mikke stiger in
Emma16 stiger in
RIkard säger till alla: nån tjej???har cam!!!
nette säger till Söt Kille: JAG
Caam kille vill stiger in
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Johannes lämnar rummet
Daniel Gbg lämnar rummet
Kramgo-kille flirtar med alla: Någon tjej som vill?
Kevin K lämnar rummet
kille bs caam säger till gay kille halland: vill du?
__Anders lämnar rummet
MYSIG MASSÖR 35 lämnar rummet
Tränad o Söt kille** frågar alla: Nån söt tjej som vill?
gay kille halland lämnar rummet
Emma16 säger till alla: Hej alla
------GO_KILLE------ pussar gotländskan: hejsan hej
singen_kille18 säger till alla: är de n någon söt tjej som
vill gå på bio me en underbar kille
gotländskan lämnar rummet
Björksta tös stiger in
Mr X sthlm32 stiger in
kille bs caam säger till Singel grabben: tjaa
snygg_kille_29 stiger in
Martinsthlm lämnar rummet
Snygg Kille lämnar rummet
___Anders stiger in
Caam kille vill lämnar rummet
Varbergskille stiger in
Kramgo-kille säger till alla: hallå
Tobias stiger in
Karin 22 lämnar rummet
En goo kille stiger in
australian guy stiger in
Nicke(värmland) lämnar rummet
08mannen lämnar rummet
metallica stiger in
_erik 6a_ lämnar rummet
Mr X sthlm32 lämnar rummet
Östersundskille lämnar rummet
Emma16 lämnar rummet
------GO_KILLE------ flirtar med Anna*: hej
SINGEL KILLE 08 säger till alla: nån tjej som vill
chatta
kille bs caam lämnar rummet
boy stiger in
borås (kille) stiger in
Flicka 16 lämnar rummet
Kramgo-kille lämnar rummet
VisbyMan lämnar rummet
Nina19Bi stiger in
RIkard säger till alla: nån tjej???!!!!!
HoLmArN stiger in
Hästflikkan säger till alla: nån kille eller tjej som gillar
hästar som vill chatta?!
Mikke säger till alla: tjejer. jag har cam
tjej en här lämnar rummet
------GO_KILLE------ kramar Filippa: hej
HoLmArN lämnar rummet
del piero lämnar rummet
- Kille 28 - lämnar rummet
boy säger till alla: NÅN SUGEN TJEJ SOM ÄLSKAR
KUK HAR WEB CAM SJ ?
bryr mig inte stiger in
KILLE23 lämnar rummet
2 tjejer stiger in

_nyfiken man_ lämnar rummet
Poison_(F18) stiger in
kille__25 stiger in
nette säger till alla: n¨ån kille mellan 14-17 år här som
vill chatta?? viska.
2 tjejer säger till alla: killar mellan 12 16
SINGEL KILLE 08 säger till alla: ingen som vill chatta
BS kill GBG stiger in
LkpgGrabben 25 lämnar rummet
BS kill GBG säger till alla: GÖTEBORG
HALLOOOOoooooooooo
Micke32 stiger in
metallica lämnar rummet
Emma16 stiger in
nette säger till tommy***: hejsan.. ålder?
linnea stiger in
kaj lämnar rummet
välbyggdMan stiger in
Karin stiger in
Soulman stiger in
nette säger till *Mysig kille*: jo.
_kille_ lämnar rummet
Hästflikkan lämnar rummet
bryr mig inte säger till 2 tjejer: TJA
partypinglan stiger in
------GO_KILLE------ kramar smala_bruttan: hejsan
hej
Linköping (kille) lämnar rummet
andreas* stiger in
smala_bruttan lämnar rummet
Söt Kille lämnar rummet
RIkard säger till alla: ingen ser mig va?? ingen vill
snacka med mig....
Tobias frågar Anna*: någon tjej från småland här idag?
välbyggdMan lämnar rummet
Blond P26 sthlm lämnar rummet
Emma16 säger till alla: Hej alla.
_erik 6a_ stiger in
Jakass stiger in
Varbergskille lämnar rummet
uffe45 stiger in
Karin lämnar rummet
Mikke lämnar rummet
tom_20år stiger in
A-kupa bi stiger in
andreas* säger till alla: nån tjej från malmö
RIkard säger till Emma16: hej
kille__25 lämnar rummet
Ensam_Kille lämnar rummet
Jakass säger till alla: nån kille inne?
Roffe 49 stiger in
tom_20år säger till alla: hejsan nån tjej som vill prata?
SMF Dancing Bull säger till RIkard: du är osynlig
MonikaSkåne stiger in
------GO_KILLE------ kramar 2 tjejer: hej på er
flash stiger in
RIkard säger till SMF Dancing Bull: tjej?
Emma16 lämnar rummet
SMF Dancing Bull säger till RIkard: inte mkt
matssthlm19 stiger in
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Mange stiger in
RIkard säger till SMF Dancing Bull: va?
Nicke(värmland) stiger in
Mange lämnar rummet
SMF Dancing Bull säger till RIkard: nej jag är intetjej
Arabisk Hingst 22gbg stiger in
borås (kille) lämnar rummet
RIkard säger till SMF Dancing Bull: ok
Carina stiger in
Nicke(värmland) frågar alla: nån värmlands tjej här?
Arabisk Hingst 22gbg säger till alla: ---------------------- Någon tjej från gbg området som vill hålla mig lite
sällskap ?
Klara stiger in
gymnasietjej stiger in
någon zoo Q *s* stiger in
Rickard 24 stiger in
Janie Jones stiger in
08Micke36 s u tj lämnar rummet
Janie Jones lämnar rummet
BS kill GBG säger till alla: GÖTEBORG
HALLOOOOOoooooooooooooooooo
**myskille25** stiger in
Poison_(F18) lämnar rummet
killen21 stiger in
någon zoo Q *s* frågar alla: någon trevlig tjej här *s*
piercad_kille lämnar rummet
*Sofie* lämnar rummet
grabb stiger in
------GO_KILLE------ kramar gymnasietjej: hej
söt_kille_malmö stiger in
pap*a34 stiger in
------GO_KILLE------ kramar Björksta tös: hej
James stiger in
Rickard 24 ler mot alla: Nån kåt tjej som vill
andreas* lämnar rummet
västerås stiger in
Blondie stiger in
elin16 stiger in
våg 33 stiger in
söt_kille_malmö säger till alla: nån som vill snacka
lite? =)
Nicke(värmland) frågar alla: nån?
västerås säger till alla: ingen ung kille som vill ev
träffas v-ås -----------27
------GO_KILLE------ kramar Björksta tös: hejsan hur
är läget
Tränad o Söt kille** frågar alla: Nån söt tjej 14-17 som
vill snacka?
daniel* stiger in
Söderkillen stiger in
tjejen stiger in
------GO_KILLE------ kramar Björksta tös: ok, samma
här
Väktare 23 stiger in
tommy*** lämnar rummet
RIkard säger till tjejen: hej
Söderkillen säger till alla: hej
hanna leb 20 stiger in
Söderkillen säger till alla: nån som vill prata?

**Tobbe** stiger in
------GO_KILLE------ kramar Björksta tös: vad gör du
för nåt då
Krille stiger in
Läcker r*mpa(tjej) stiger in
hanna leb 20 lämnar rummet
Estet stiger in
tjejen säger till RIkard: hej ålder
malmo23kille stiger in
RIkard säger till alla: nån som vill se mig naken?
Filippa lämnar rummet
___Anders lämnar rummet
GävleKille stiger in
malmo23kille säger till alla: någon rolig och trevlig
skånetös?
Nicke(värmland) lämnar rummet
boy säger till alla: ngen sugen på kuk
Two_hot_chick_17 stiger in
boy säger till alla: nån brud
uffe45 lämnar rummet
tjejen säger till RIkard: ok... var bor du?
A-kupa bi lämnar rummet
någon zoo Q *s* frågar alla: någon tje med
hundintresse *s*
bryr mig inte säger till alla: NÅGON GO TJEJ
MELLAN 13-15ÅR?
Söt Transa 23 stiger in
Rickard 24 lämnar rummet
Linköping (kille) stiger in
tjejen säger till RIkard: ok.. 14
Söt Transa 23 säger till alla: Hej nån trevlig tjej eller
kille med msn som vill chatta en stund
våg 33 lämnar rummet
*hård*Kille sthlm stiger in
tjejen säger till RIkard: ja har du
mysig kille 22 stiger in
***SthlmsKilleCaam stiger in
Tränad o Söt kille** lämnar rummet
James lämnar rummet
Two_hot_chick_17 säger till Krille: Hejsan
tjejen säger till RIkard: vad heter du??
Two_hot_chick_17 säger till Krille: Hur är läget
Two_hot_chick_17 säger till Krille: Bara bra
Björksta tös lämnar rummet
partypinglan lämnar rummet
mysig kille 22 säger till alla: tja någon mysig tjej som
vill snacka lite?
västerås säger till alla: ingen ung kille i västerås?
daniel* säger till alla: lämnar rumet
En goo kille lämnar rummet
elin16 lämnar rummet
Alexander stiger in
Sötkille_23 stiger in
2 tjejer lämnar rummet
daniel* lämnar rummet
västerås säger till alla: ingen ung kille som vill ev
träffas v-ås -----------27
Two_hot_chick_17 säger till Krille: mm
**Tobbe** lämnar rummet
Spöket stiger in
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Estet lämnar rummet
tjejen säger till RIkard: har du kort
BS kill GBG lämnar rummet
mysig kille 22 lämnar rummet
Estet stiger in
Gbg tjej stiger in
***SthlmsKilleCaam sjunger för alla: Nån het
CAMTJEJ som vill se ... eller IRL träff !!?
Penetr8or76@msn.com ..
någon zoo Q *s* lämnar rummet
Söderkillen lämnar rummet
Two_hot_chick_17 säger till Krille:
inuyasha_17_1987@hotmail.com
Lizzam stiger in
Tjej_25 lämnar rummet
sambokille28 lämnar rummet
08Micke36 s u tj stiger in
Alexander skrattar åt Nina19Bi: Bi ? Är du biodlare ?
Two_hot_chick_17 säger till Krille: ålder
Two_hot_chick_17 säger till Krille: ge mig din då
goldenboy stiger in
emmi stiger in
r*llspelskille säger till alla: Någon flicka som vill spela
omvänt rollspel?
Sötkille_23 lämnar rummet
malmo23kille lämnar rummet
tjejen säger till RIkard: e du inne
Andreas 25 stiger in
söt_kille_malmö säger till Alexander: haha
Läcker r*mpa(tjej) lämnar rummet
**myskille25** lämnar rummet
bryr mig inte blir arg på alla: okej det här är jag! SIEG
HEIL någon svensk som vill chatta?
***SthlmsKilleCaam lämnar rummet
En goo kille stiger in
Estet lämnar rummet
Arabisk Hingst 22gbg lämnar rummet
singel kille 22 stiger in
en härlig tjej stiger in
mats19sthlm stiger in
Two_hot_chick_17 lämnar rummet
tjejen säger till RIkard: e du inne på msn
mats19sthlm lämnar rummet
pap*a34 lämnar rummet
snygg_kille_29 lämnar rummet
Ace of spades M30 stiger in
västerås säger till alla: någon kille som vill träffa en go
kille nu i västerås?? --------27
johan-23 stiger in
Batgirl_silvertejp_r stiger in
blonde_girl stiger in
HiphopKille stiger in
SINGEL KILLE 08 säger till alla: nån som vill
gillar små br*st stiger in
fagersta tjej stiger in
kille 27 s _ngre stiger in
söt_kille_malmö lämnar rummet
HiphopKille lämnar rummet
boy säger till alla: `NÅN SUGGEN TJEJ INNE
tjejen säger till Linköping (kille): ålder??

daniel ** lämnar rummet
*K t gympalärare(am stiger in
fagersta tjej säger till alla: någon kille runt 20 som
söker förhållande å som e intresserad av en 17 årig
singel tjej från västmanland?
Kille 19 stiger in
*K t gympalärare(am flirtar med alla:
nnnnnnnnnnnnnnnååååååååååånnnnnnnnnnnn
bryr mig inte blir arg på HiphopKille: näääääää fy fan!
08Micke36 s u tj lämnar rummet
stort i byxan stiger in
Johann stiger in
tjejen säger till RIkard: ja jag e intte på msn
kille35 s pojke stiger in
Väktare 23 lämnar rummet
västerås lämnar rummet
fagersta tjej säger till alla: någon kille runt 20 som
söker förhållande å som e intresserad av en 17 årig
singel tjej från västmanland???
matssthlm19 lämnar rummet
preeman stiger in
Charlotte stiger in
tjejen säger till RIkard: jag e inne
HoLmArN stiger in
Charlotte säger till alla: Hejsan allihopa
tjejen säger till RIkard: e du inne lr++?
Blondie lämnar rummet
HoLmArN lämnar rummet
Nice_GbgTjej_84 stiger in
Lizzam lämnar rummet
snygg_kille_29 stiger in
_david stiger in
SanNi stiger in
__hockeykille___ stiger in
Berg Dalvana stiger in
*K t gympalärare(am flirtar med Nice_GbgTjej_84:
sugen på en 25-åring
Charlotte säger till alla: fint... själv då?
Berg Dalvana säger till alla: Hej. Jag söker en ärlig och
uppriktig tjej med god fantasi som vill leka lite med
mig. Var hittar jag henne?
snygg_kille_29 lämnar rummet
Anders_23 stiger in
Killen Från Sthlm stiger in
08mannen stiger in
_david lämnar rummet
*Henrik* stiger in
tjejen säger till RIkard: Louise_apel@hotmail.com
*Henrik* säger till alla: någon mysig tjej här
blondiammi stiger in
tjejen säger till RIkard: vad heter du??
------GO_KILLE------ lämnar rummet
grabb frågar alla: någon tjej som vill bli uppringd???
bryr mig inte skrattar åt alla: jag är hellre död än röd
jag är hellre död än röd det är bättre och vara död än att
vara röd!
Poison_(F18) stiger in
Martin Fem Plus stiger in
mats19sthlm stiger in
kille 20 år caaaaam stiger in
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*K t gympalärare(am flirtar med blondiammi: hej
bryr mig inte lämnar rummet
*hård*Kille sthlm lämnar rummet
Emma 17 lesb stiger in
Tobias lämnar rummet
grabb lämnar rummet
Söt Transa 23 lämnar rummet
Malin** stiger in
Anna* lämnar rummet
Kille 28 lämnar rummet
Anton 21 stiger in
Emmahemma stiger in
mats19sthlm lämnar rummet
*K t gympalärare(am lämnar rummet
SanNi lämnar rummet
Anton 21 säger till alla: hejsan alla!
Gbg tjej säger till alla: Jag behöver ett jobb?
__hockeykille___ säger till Malin**: tjenare
fagersta tjej lämnar rummet
Johann lämnar rummet
SMF Dancing Bull lämnar rummet
Singel grabben lämnar rummet
Calle 18 stiger in
Emma 17 lesb lämnar rummet
gymnasietjej lämnar rummet
kille m hanhunnd stiger in
Sommarregn stiger in
*het fin kille* stiger in
Gbg tjej säger till alla: snälla?
singel kille 22 lämnar rummet
Aero78 (M) stiger in
blonde_girl säger till alla: någn som vill..
Läcker r*mpa(tjej) stiger in
singen_kille18 lämnar rummet
*het fin kille* säger till Gbg tjej: hej! läget?
andreas* stiger in
Niklas lämnar rummet
singel kille 22 stiger in
Malin** lämnar rummet
FIXAREN stiger in
Ninja stiger in
kille är het på tjej stiger in
mysig kille 22 stiger in
08singelMAn stiger in
ymer stiger in
FIXAREN sjunger för alla: NÅGON ÄRLIG TJEJ
HÄRINNE ? ? SOM BEHÖVER NÅGOT....JAG
KÖPER UT ÅT ER, X-TRA PENGAR, KLÄDER,
FESTER, KÅTA KILLAR, TELEFONSEX eller annat
!!!
Janie Jones stiger in
tjejen säger till RIkard: nää hää
*het fin kille* säger till alla: hej! någon tjej 15-17?? jag
e en trevlig kille på 16!
mysig kille 22 säger till alla: någon tjej som vill snacka
lite?
Nice_GbgTjej_84 lämnar rummet
en härlig tjej lämnar rummet
metallica stiger in
tjejen säger till RIkard: vad??

Klara lämnar rummet
tommy*** stiger in
vältränad kille stiger in
Rappakalja stiger in
biggie lämnar rummet
andreas* lämnar rummet
mats19sthlm stiger in
Rappakalja lämnar rummet
Läcker r*mpa(tjej) lämnar rummet
mats19sthlm lämnar rummet
En goo kille lämnar rummet
Calle 18 lämnar rummet
erik24dans stiger in
tjejen säger till RIkard: vad
malmömike stiger in
het_kille_*caam* stiger in
08mannen lämnar rummet
jim_malmö stiger in
FIXAREN lämnar rummet
Janie Jones säger till alla: everybody doin´ just what
they are told to and nobody wants..go to jail!
jim_malmö säger till alla: nån malmö tjej här???
erik24dans frågar alla: Någon tjej/kvinna från Halland
här som vill ha snusk IRL idag? ...
sofia17_sthlm stiger in
hankatten stiger in
nette lämnar rummet
Big 9 stiger in
***Man46 sö flikka** stiger in
***Mattiaz*** stiger in
blonde_girl lämnar rummet
Jakass lämnar rummet
**Liam** stiger in
erik24dans frågar alla: hej
kin y bs stiger in
Big 9 säger till alla: hej hej
Alexander lämnar rummet
läraren 26 stiger in
singel kille 22 lämnar rummet
mysig kille 22 lämnar rummet
Heliga Ulrika stiger in
Martinsthlm stiger in
linnea lämnar rummet
preeman lämnar rummet
Big 9 lämnar rummet
Miffan stiger in
Martinsthlm säger till alla: nån trevlig tjej som har lust
att prata om annat än sex????!?!?!
*godis flikka* stiger in
Andreas 25 lämnar rummet
Guccikille stiger in
blondiammi säger till alla: nån kille i typ 15-19 som
vill snacka??
*madde* stiger in
Fredrik23 *ensam* stiger in
Kroppsbyggerska stiger in
08Micke36 s u tj stiger in
tjejen säger till RIkard: nh häää... har du skrivit rätt
då??
Frippe stiger in
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Karlstadman(caam) stiger in
Guccikille lämnar rummet
kille__25 stiger in
Lina helt ensam säger till alla: Nån tjej som vill träffas
på msn och snacka med webcam eller mick??
Frippe säger till alla: vill nån chatta me en kille på 12??
SingelM stiger in
tjejen säger till RIkard: ja de e rätt
Kroppsbyggerska lämnar rummet
hankatten lämnar rummet
Miffan säger till alla: någon här som är 12-17?
Frippe säger till alla: vill nån chatta me en kille på 12?
Lina helt ensam säger till alla: Nån tjej som vill träffas
på msn och snacka med webcam eller mick?
cicci stiger in
lebb_16 lämnar rummet
tjejen säger till RIkard: ja det e jag
Karlstadman(caam) lämnar rummet
SINGEL KILLE 08 säger till alla: nån
r0llspels kvinna bs lämnar rummet
kin y bs lämnar rummet
kille stiger in
Miffan säger till malmömike: hej
***Mattiaz*** lämnar rummet
Martinsthlm säger till alla: nån trevlig tjej som har lust
att prata om annat än sex????!?!?!
ACAB - BOY GBG stiger in
Miffan säger till Berg Dalvana: hej
Frippe säger till alla: vill nån chatta me en kille på 12??
D stiger in
finsk brud stiger in
stort i byxan lämnar rummet
erik24dans frågar alla: någon tjej som vill bli min kk?
erik24dans frågar alla: halland...
Nosferatu stiger in
V-ås kille stiger in
johan-23 lämnar rummet
läraren 26 lämnar rummet
finsk brud säger till alla: vill nån snäll kille chatta??
Söt kille 20 stiger in
Lina helt ensam säger till alla: Nån tjej som vill träffas
på msn och snacka med webcam eller mick??
erik24dans frågar finsk brud: hejsan
johan-23 stiger in
Linus37 stiger in
fin tjej stiger in
Frippe säger till alla: vill nån chatta me en kille på 12?
erik24dans flirtar med finsk brud: läget?
fin tjej säger till alla: tja
erik24dans säger till fin tjej: hejsan på dig
*Famous sthlm kille stiger in
monsun stiger in
jim_malmö lämnar rummet
Micke32 säger till alla: nån tjej i sthlm som vill ha en
äldre kille som KK??
Frippe säger till alla: vill nån chatta me en kille på 12??
D lämnar rummet
V-ås kille frågar alla: nån tjej från västrerås eller runt
västerås?
malmömike lämnar rummet

mats19sthlm stiger in
het_kille_*caam* flirtar med alla: nån tjej som vill?;)
emmi lämnar rummet
Solbränd Kille 26 stiger in
Linus 17 stiger in
pap*a34 stiger in
ACAB - BOY GBG lämnar rummet
kille är het på tjej lämnar rummet
Johann stiger in
**Liam** lämnar rummet
*Famous sthlm kille säger till alla: oh my gaaawd
Frippe säger till alla: vill nån chatta me en kille på 12?
Johan24*Ua stiger in
Aero78 (M) lämnar rummet
*Micke22* stiger in
Micke32 säger till alla: .
Micke32 säger till alla: nån tjej i sthlm som vill ha en
äldre kille som KK??
elin16 stiger in
Snygg Kille stiger in
Micke32 säger till alla: .
Johan24*Ua säger till alla: Nån tjej som vill prata med
en fin vältränad Uppsalakille??(har bild och msn)
Miffan säger till alla: hej är det någon här som är under
18
Fredrik23 *ensam* lämnar rummet
Micke32 säger till alla: nån tjej i sthlm som vill ha en
äldre kille som KK??
Johan24*Ua säger till alla: Nån tjej som vill prata med
en fin vältränad Uppsalakille??(har bild och msn),.,.
Martinsthlm lämnar rummet
kille lämnar rummet
PelleÖstersund lämnar rummet
08Micke36 s u tj lämnar rummet
Nina19Bi lämnar rummet
Solbränd Kille 26 lämnar rummet
Nosferatu säger till alla: någon tjej som kanske har lust
å chatta lite rent av ändå?
Brud vill bara prata stiger in
fin tjej säger till tommy***: ålder
kille__25 lämnar rummet
snygg_kille_storK stiger in
TränadKille M-ö kk stiger in
ymer lämnar rummet
läraren 26 stiger in
***Man46 sö flikka** lämnar rummet
Miffan säger till Frippe: hej
spinning tjejen stiger in
mats19sthlm lämnar rummet
fin tjej säger till tommy***: va fan jag är 14
Janie Jones lämnar rummet
blondiammi säger till alla: finska killar?????
Micke32 säger till alla: .
havsgudinnan stiger in
Micke32 säger till alla: nån tjej i sthlm som vill ha en
äldre kille som KK??
fin tjej säger till tommy***: okej
Tommy Gbg 28 stiger in
Kille m caam vill stiger in
Nosferatu säger till alla: någon som orkar chatta?
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Alexander stiger in
fin tjej säger till tommy***: inget
Patric 26 stiger in
Johan24*Ua säger till alla: Nån tjej som vill prata med
en fin vältränad Uppsalakille??(har bild och msn).,.,
het_kille_*caam* lämnar rummet
Alexander lämnar rummet
Spöket lämnar rummet
Lina helt ensam säger till alla: Nån tjej som vill träffas
på msn och snacka med webcam eller mick??
Linus37 lämnar rummet
Johan24*Ua säger till alla: Nån fin tjej som vill prata
med en fin vältränad Uppsalakille??(har bild och msn)
Killen Från Sthlm lämnar rummet
micke22 stiger in
Johan24*Ua säger till alla: Nån fin tjej som vill prata
med en fin vältränad Uppsalakille??(har bild och
msn),.,.
Söt kille 20 lämnar rummet
mikael_Sthlm stiger in
_Trans Am mannen stiger in
Kille 31 LKPG stiger in
erik24dans frågar alla: någon brud som vill knulla
idag... bara knulla..?
micke22 säger till alla: någon tjej som vill snacka lite?
Lina helt ensam säger till alla: Nån tjej som vill träffas
på msn och snacka med webcam eller mick?
Samantha_18 stiger in
Djingis Khan stiger in
Sandra 21 stiger in
Kille m caam vill lämnar rummet
blondiammi säger till alla: finska killar sökes???
Djingis Khan säger till alla: dalarna??
vältränad kille lämnar rummet
_Trans Am mannen lämnar rummet
Lina helt ensam säger till alla: Nån tjej som vill träffas
på msn och snacka med webcam eller mick??
MonikaSkåne lämnar rummet
tjejen lämnar rummet
kille 20 år caaaaam lämnar rummet
08singelMAn lämnar rummet
potential stiger in
blondiammi lämnar rummet
Johan24*Ua säger till alla: Nån fin tjej som vill prata
med en fin vältränad Uppsalakille??(har bild och
msn),..,
Nosferatu säger till alla: någon som orkar å har lust att
chatta?
BS kille 29 stiger in
Sandra 21 ler mot alla: nån söt tjej som har lust en
stund?
metallica lämnar rummet
Malin** stiger in
vältränad kille stiger in
Johan24*Ua säger till alla: Nån fin tjej som vill prata
med en fin vältränad Uppsalakille??(har bild och
msn),..,.,
Djingis Khan lämnar rummet
sthlmskille27 stiger in
pap*a34 lämnar rummet

Johan24*Ua säger till alla: Nån fin tjej som vill prata
med en fin vältränad Uppsalakille??(har bild och
msn),..,
*madde* lämnar rummet
Snygg Kille lämnar rummet
BS kille 29 säger till alla: kille..??
Johan24*Ua säger till alla: Nån fin tjej som vill prata
med en fin vältränad Uppsalakille??(har bild och
msn),.,.
Oscar caam messenger stiger in
Sandra 21 ler mot alla: nån söt yjej som vill en stund?
JohanVäxjö stiger in
Lina helt ensam säger till alla: Nån tjej som vill träffas
på msn och snacka med webcam eller mick?
GävleKille lämnar rummet
TränadKille M-ö kk lämnar rummet
Stina 19 sthlm stiger in
Johan24*Ua säger till alla: Nån fin tjej som vill prata
med en fin vältränad Uppsalakille??(har bild och
msn).,,.
BS kille 29 lämnar rummet
blondin17 lämnar rummet
Lina helt ensam säger till alla: Nån tjej som vill träffas
på msn och snacka med webcam eller mick??
johan-23 lämnar rummet
Johan24*Ua säger till alla: Nån fin tjej som vill prata
med en fin vältränad Uppsalakille??(har bild och
msn),..,..,.
jaha ja (kille 25) stiger in
Batgirl_silvertejp_r lämnar rummet
Sandra 21 lämnar rummet
snygg stiger in
tommy*** lämnar rummet
Lina helt ensam lämnar rummet
Hon stiger in
Stina 19 sthlm flirtar med alla: är det någon som har
träffat mig här???
Kille 30 stiger in
monsun lämnar rummet
V-ås kille lämnar rummet
snygg säger till alla: nån som vill chatta
Johan24*Ua lämnar rummet
boy säger till alla: INGE BRUD SOM GILAR STOR
KUK HAR WEB CAM SJ SKA HON HA
Anders_23 lämnar rummet
söt tjej stiger in
Patric 26 lämnar rummet
Peder stiger in
söt charmör 22 stiger in
Emmahemma lämnar rummet
snygg_kille_storK lämnar rummet
Stina 19 sthlm lämnar rummet
linda stiger in
söt tjej säger till Soulman: ålder sj
Andreas26 stiger in
linda säger till alla: sup room!!!!!!!
någon zoo Q *s* stiger in
Kille 31 LKPG lämnar rummet
havsgudinnan lämnar rummet
**Trevlig Kille 22** stiger in
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Hate War stiger in
någon zoo Q *s* frågar alla: någon seriöst ledsugen
äkta tjej ???*s*
Hate War lämnar rummet
Micke32 lämnar rummet
linda säger till alla: tja
Eski stiger in
mikael_Sthlm lämnar rummet
Andreas20 stiger in
Andreas26 lämnar rummet
fin tjej lämnar rummet
SINGEL KILLE 08 säger till alla: nån som vill
*Micke22* lämnar rummet
Andreas20 säger till Gbg tjej: tjena
deny stiger in
söt charmör 22 lämnar rummet
micke22 lämnar rummet
JohanVäxjö lämnar rummet
Martin Fem Plus lämnar rummet
Hon säger till alla: Någon som vill prata lite?

Eski säger till alla: God morgon allihopa
Andreas20 säger till Gbg tjej: hur är det
Andreas20 säger till Gbg tjej: ålder
rogge stiger in
En goo kille stiger in
mr_man stiger in
*Famous sthlm kille ler mot alla: where'd you go...?
mr_man säger till alla: Hej, Finns det någon kvinna
som är sugen på skön C_6, gärna undergiven lr
lärarinna.
Kramgo-kille stiger in
Stina 19 sthlm stiger in
deny säger till alla: ....
Johann lämnar rummet
08Micke36 s u tj stiger in

slutar 13.16, antal deltagare 83
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BILAGA 2

2.6.2004 kl 11.32- 12.44, 72 minuter.
Passagen, rummet Amore
deltagare 29-30 (maximiantal 30)
Du är nu inloggad på Passagen Amore. Mycket nöje!
Skriv /help för instruktioner.
Lämna ALDRIG ut personuppgifter i chatten.
------------------------------------------------------------------[11:32] Louise => Snygg tatuerad kille: gröna ögon,
brunt hår 170/54...
[11:32] Louise => tvillingkille: varifrån e du??
[11:32] solstråle => ensamkille19: tänkte på den med
Charlie Sheen å dom
[11:32] TeddyBear => sweet16angel: Bamse e från
Vettet
[11:33] Louise => Snygg tatuerad kille: snyggt..
[11:33] TeddyBear => sweet16angel: Har du på dig
termobyxor i ag också?
[11:33] Louise => Snygg tatuerad kille: ja..än så
länge.....
[11:33] sweet16angel => TeddyBear: lämnat
förståndet i sängen igen?
[11:33] solstråle => ensamkille19: ja en poppis kille
det
[11:34] Louise => Snygg tatuerad kille: själv då..
killen har lämnat chatten.
TeddyBear => sweet16angel: Ne tror jag tappa det när
katten kom bort
Pojk!!L kliver in i chatten.
Louise => tvillingkille: är från sthlm..
Fredric* går ut - för inaktiv.
tvillingkille har lämnat chatten.
Pojk!!L har lämnat chatten.
dazed har klivit in i chatten. Han/hon har chattat i 722
minuter och har 0 poäng.
sweet16angel => TeddyBear: katten e funnen
Petra26bs kliver in i chatten.
-L-: ..
TeddyBear => sweet16angel: de e inte samma katt
Petra26bs: Hej
Annie42bs går ut - för inaktiv.
Louise => Snygg tatuerad kille: ja för nån dag sen..
sweet16angel => TeddyBear: ops! felkatt! det va inte
bra ju.
-L-: .
TeddyBear => Petra26bs: hej o välkommen
Petra26bs: Hej
TeddyBear => sweet16angel: börjar bli bra på att
välkommna folk:) söka jobbsom det
sweet16angel => TeddyBear: e det du på bilden?
TeddyBear => sweet16angel: ja det e jag från min
dåliga sida,..
TeddyBear => sweet16angel: asg
Louise => Nicke-Sthlm: bara bra...chattats vid förr?

sweet16angel => TeddyBear: då räcker det me nicket
TeddyBear => sweet16angel: you are a crazy little girl
Xina går ut - för inaktiv.
-L-: .
Xina har lämnat chatten.
Lesboo kliver in i chatten.
sweet16angel => TeddyBear: i know!
MizzLea går ut - för inaktiv.
TeddyBear => sweet16angel: *asg*
Louise => Nicke-Sthlm: chattar..och väntar...
Petra26bs: Hej
Louise => Snygg tatuerad kille: hur gör man det
egentligen??
Petra26bs => Annie42bs: Hej
Sommarkåt Flicka har lämnat chatten.
Fredric* => sarah.79: Hejsan! så du lyssnar på
hårdrock?? d görr ja med....
-L-: .
Fredric* => sarah.79: oops gör ska det va...
emil kliver in i chatten.
Petra26bs: Någon?
emil => -L-: hej, hur mår du?
melissa-63 har klivit in i chatten. Han/hon har chattat i
7153 minuter och har 414 poäng.
Louise => Snygg tatuerad kille: blir det som en
adressbok elr va??
sweet16angel => TeddyBear: står skeeter för "skiter"
el vad? han iggar mig
TeddyBear => sweet16angel: Dunno.. CVill han inte
snacka med dig:(
Fredric* => sarah.79: Jappz... några speciella
favoriter?
dazed går ut - för inaktiv.
sweet16angel => TeddyBear: Användaren Skeeter24
ignorerar dina meddelanden. fast jag har ju inte skickat
nåt!
Nils24 går ut - för inaktiv.
TeddyBear => sweet16angel: Förebyggande syfte
Louise => Snygg tatuerad kille: ok..men hur ser ingen
add ting på skärmen..sorry aldrig addat nån..
sweet16angel => TeddyBear:
Louise => Snygg tatuerad kille: jasså ok förstår...
linda_bs har lämnat chatten.
peo: hmm
Petra26bs har lämnat chatten.
nyfikenkille kliver in i chatten.
Louise => Snygg tatuerad kille: ok..kul...
nyfikenkille => Annie42bs: söker.......
Louise: hallo sailor....??
TeddyBear => sweet16angel: fundera på de du
TeddyBear => sweet16angel: msn o chat funkar så där
lol
sweet16angel => TeddyBear: *funderar*
Skeeter24 går ut - för inaktiv.
Varulven har klivit in i chatten. Han/hon har chattat i
229 minuter och har 5 poäng.
TeddyBear => sweet16angel: svarar lite varstans
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-L- går ut - för inaktiv.
sweet16angel => TeddyBear: o msn o chatt funkar
utmärkt!
sweet16angel => TeddyBear: du el jag?
TeddyBear => sweet16angel: jag
sweet16angel => TeddyBear: oki
TeddyBear => sweet16angel: Blivit förvirrad nu?
Louise => Snygg tatuerad kille: ok....
Varulven har lämnat chatten.
beast har klivit in i chatten. Han/hon har chattat i 676
minuter och har 77 poäng.
Louise => Snygg tatuerad kille: fint väder....
sweet16angel => TeddyBear: bara "lite"
frippe har lämnat chatten.
Nicke-Sthlm har lämnat chatten.
Annie42bs har lämnat chatten.
söker storbystad kliver in i chatten.
linda_bs kliver in i chatten.
Titanica har klivit in i chatten. Han/hon har chattat i
12064 minuter och har 510 poäng.
emil går ut - för inaktiv.
Nils24 går ut - för inaktiv.
Titanica: seglar in
söker storbystad: någon snygg o sexigt välformad
flicka här?
beast => melissa-63: hallå melissa
Louise => Snygg tatuerad kille:
linda_bs => bs.kvinna: hej
peo går ut - för inaktiv.
Louise => Snygg tatuerad kille:
Snygg tatuerad kille har lämnat chatten.
peo: jag går ju inte ut...
Titanica går ut - Är och röker....
elina går ut - för inaktiv.
Louise => emil, Steven: hejsan mår bra.tack för att du
frågar själv då?
-L-: .
nyfikenkille går ut - för inaktiv.
Louise => Steven:
linda_bs => Louise: hej hej
peo: hmm undrar
Louise => emil: till dig..
Louise => Steven: 25
linda_bs: inga tejer inne
peo => linda_bs: inga som vill prata i alla fall
Louise => Steven: hur får man en flagga vid sitt
namn? bor i sthlm..
-L-: .
sweet16angel går ut - för inaktiv.
linda_bs => peo: nä men du vill
TeddyBear går ut - för inaktiv.
sweet16angel => TeddyBear: nu gick vi ut ju
peo => linda_bs: ja... men är som sagt inte tjej och det
var ju tjejer du ville ha eller hur?
Louise: at var e du idag är du i hamn??
dazed har lämnat chatten.
sugen_camkille kliver in i chatten.
linda_bs => peo: mm är bs
TeddyBear: ops
Louise => Steven: oki

linda_bs => peo: oki då
linda_bs => peo: privat
emil går ut - för inaktiv.
sugen_camkille: nån som vill privat?
Fredric* => sarah.79: E du kvar??
sarah.79 har lämnat chatten.
Alone_in_silence_86 kliver in i chatten.
Anders_ har lämnat chatten.
Västerås pinglan kliver in i chatten.
Västerås pinglan: Nån från Väaterås?
Västerås pinglan: Västerås?
ensamkille19 har lämnat chatten.
Kristian kliver in i chatten.
sugen_camkille: nån som vill?
Louise => Steven: vad gör du annars då??
söker storbystad har lämnat chatten.
MysiCamMan kliver in i chatten.
Fredric* => Västerås pinglan: Hallo!! ja bor i
västerås...
MysiCamMan: heejjj alla
MysiCamMan: nån ??
thomas stockholm har lämnat chatten.
cam kille kliver in i chatten.
-L-: ..
Alone_in_silence_86 => -L-: kille / tjej ?
Fredric* har lämnat chatten.
gbg34man kliver in i chatten.
Västerås pinglan: Vart tog du vägen...?
Louise => emil: de nada..
cam kille: någon tjej som vill??
Louise => emil: nä
Titanica:
Louise => emil: men
KaCtus har klivit in i chatten. Han/hon har chattat i 198
minuter och har 1 poäng.
Louise => emil: det finns de som ger
sugen_camkille spärrades av KaCtus.
Louise => emil: bor i sthlm..
sweet16angel går ut - för inaktiv.
Västerås pinglan => Steven: kontor..och du?
Louise => emil: jasså
Kristian har lämnat chatten.
cam kille: ingen alls??
Johan25år kliver in i chatten.
TeddyBear går ut - för inaktiv.
MizzLea: hej
Louise => emil:
peo går ut - för inaktiv.
linda_bs går ut - för inaktiv.
Alone_in_silence_86 har lämnat chatten.
KaCtus: gäsp
Marianne kliver in i chatten.
Louise => emil: bredäng..
Sötkille skåne går ut - för inaktiv.
big_hard_camboy_25 spärrades av KaCtus.
Kille_18 kliver in i chatten.
Louise => emil: själv då?
Marianne => gbg34man: Hej du
Kille_18 => Titanica: tjoo
Lesboo har lämnat chatten.
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Titanica => Marianne: Heeeeeeeeeeeeeeej
vännen.........
hetkille kliver in i chatten.
Marianne => Johan25år: Tack bra, själv då?
KaCtus skriker: INFO: Detta är ingen sexchatt, alla
som är ute efter sex eller har sexnick kommer att
kickas! /Passagen
MysiCamMan: mm
Marianne => Titanica: Heej min vän, ensam idag
Kille_18 har lämnat chatten.
Louise => emil: bor i bredäng...
Titanica => Marianne: mmm än så länge
KaCtus => Titanica: Hej!
man47 kliver in i chatten.
gbg34man har lämnat chatten.
Titanica => KaCtus: heeeeeej!
MizzLea:
KaCtus: Läget med dig då?
MysiCamMan har lämnat chatten.
Louise => emil: ok..mycket text emellan..jag är 25..
KaCtus => Titanica: Läget?
peo: nån tjej över 20
hetkille har lämnat chatten.
-L- går ut - för inaktiv.
Steven har lämnat chatten.
Nils24 går ut - för inaktiv.
Titanica => KaCtus: under full koll.....sjäv då ??
KaCtus skriker: Här hittar ni chattens regler.
http://chat.passagen.se/regler.shtml
Louise => emil: snart ska jag äta
lunch..spagetti..äääälskar italenskt..
Brave Sir Robin har lämnat chatten.
KaCtus => Titanica: Dumt att klaga solen skiner och
allt är nice
linda_bs: inga tjer inne
solstråle har lämnat chatten.
Louise => emil: japp hemma...
Titanica => KaCtus: oki, samma sol som här
Catch 22 kliver in i chatten.
KaCtus => Titanica: Ska strax äta frukost.
sugen-caam-kille kliver in i chatten.
Louise => emil: oki
KaCtus => Titanica: hehe antar det =)
Titanica => KaCtus: oki
Louise => emil: har inga ören bara
KaCtus => Titanica: Vad händer idag då?
Louise => emil: nä har inte fixat det ännu..
linda_bs => Catch 22: mm
malin bs kliver in i chatten.
peo => malin bs: hej
malin bs har lämnat chatten.
elina har lämnat chatten.
Nils24: Nån leksugen tjej?
Louise => emil: näpp..ska nog inte skaffa mig nån
cam..
Lisa bs kliver in i chatten.
sugen-caam-kille spärrades av KaCtus.
Skye kliver in i chatten.
malin bs kliver in i chatten.
MizzLea: mmmm

KaCtus => Titanica: kvar?
Skye: Hej!
Titanica => KaCtus: jepp
morgan74a msn kliver in i chatten.
KaCtus => Titanica: vad ska du göra idag?
MizzLea:
sara 30 bi kliver in i chatten.
Louise => emil: vad gör du på dagarna då?
-L-: ..
Lisa bs har lämnat chatten.
MizzLea:
Titanica => KaCtus: grejja här hemma ser ut som ett
bombnedslag typ
SliCe kliver in i chatten.
cam kille går ut - för inaktiv.
morgan74a msn => -L-: hej
magic fingers kliver in i chatten.
Västerås pinglan => -L-: vem är du?
SliCe: hej!
KaCtus => Titanica: hehe, tar du mitt hus sen? jobbar
du eller pluggar du annars?
sara 30 bi: hej alla
linda_bs: lisa vi tar privat
SliCe: hej hej!
SliCe mumlar: Mmmmm...
Titanica => Marianne: ja vet *fniss*
SliCe: vad vet du`
SliCe:
William-Wallace har klivit in i chatten. Han/hon har
chattat i 6512 minuter och har 556 poäng.
Titanica => KaCtus: njae det räcker me det ja har här.
SliCe: okey....
SliCe: vad räcker?
Skye:
MizzLea: aaaaaaj
KaCtus => Titanica: hehe attans
KaCtus => Titanica: :P
KaCtus => Titanica: Tomten måste klippas oxå :P
Louise: nån D.L fr gävle här??
SliCe: men skit i det dåe!!!!!!!
Skye har lämnat chatten.
William-Wallace: IRidå upp/Ingen naturlig lag=Blev
klar just nu!
MizzLea: ja
Louise => emil: jobbar du ?
peo: nån tjej som vill chatta
SliCe: jaaa!!!
MizzLea skriker: det gjorde ont
Titanica => KaCtus: hahahaha det får du allt göra själv
det me
William-Wallace: En visare rör sig över livet, genom
och förbi. Visar när vi ska skratta, visar när vi ska gråta
och visar när vi ska begå våra misstag.
SliCe => kille 18 (cam): jävla kukar!!!
Sötkille skåne har lämnat chatten.
MizzLea viskar: nej
William-Wallace: Så titta inte så noga, lägg bort tiden
i sanden, låt tiden bli din.
SliCe har lämnat chatten.
Mattias_sthlm kliver in i chatten.
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William-Wallace: Res dig upp, begrav dina misstag
innan misstagen begraver dig. Se till det som får dig att
le, se till detta och inte till det som får dig att gråta och
be.
morgan74a msn har lämnat chatten.
sugen-caam-kille kliver in i chatten.
William-Wallace: Ta tag runt kärleken, låt inte det
förflutna få övertaget, utan låt istället kärleken ta tag i
dig.
lena bs kliver in i chatten.
emil går ut - för inaktiv.
William-Wallace: Vet att gråten ligger och väntar, vet
och känner att hjärtat blöder. Ser vår smärta, vår ångest
över att inte få stanna. Rädd för döden är en naturlig
sak, men rädd för värmen är ingen naturlig lag.
Louise => emil: ????
magic fingers:
MizzLea mumlar:
Titanica => Marianne: Jaaaaaa!
William-Wallace: Ridå ner!
MizzLea:
MizzLea: nej
MizzLea: fido
magic fingers har lämnat chatten.
*Skåne Brud* 20 kliver in i chatten.
MizzLea: härmis
-L-: .
Louise => emil: ok..skönt att vara ledig.....
*Skåne Brud* 20: någon från skåne blekinge mellan
20-25år me foto och msn?
Västerås pinglan => -L-: Vem är du?
MizzLea skriker:
*Skåne Brud* 20 => emil: ålder
peo => MizzLea: är det nån ide att skriva till dig?
peo => *Skåne Brud* 20: duger det att man ska flytta
dit och är 26
Louise => emil: är oxå ledig... jobbar på en klädbutik
inne i stan annars.
MizzLea: jag är väl en
Västerås pinglan har lämnat chatten.
Par_Sök_tjej kliver in i chatten.
Louise => emil: och pluggar.arkeologi..
linda_bs går ut - för inaktiv.
William-Wallace mumlar: Ingen kram, inga ord.....
Louise => emil: MQ
sara 30 bi går ut - för inaktiv.
William-Wallace viskar: Ingen kram, inga ord.....
Louise => William-Wallace: bravo..
MizzLea:
Louise => emil: ja en del...
KaCtus går ut - för inaktiv.
*Skåne Brud* 20: ingen?
nyfikenkille går ut - för inaktiv.
bs.kvinna har lämnat chatten.
Emil33 kliver in i chatten.
Louise => emil: ??
Louise => emil: på en onsdag?
MizzLea: jag är en tjej
*Skåne Brud* 20:
Nils24 går ut - för inaktiv.

Louise => emil: ska nog spara örena..
Emil33 => *Skåne Brud* 20: hej
Catch 22: Nån sugen tjej eller Bskille som vill?
Privat...
Louise => emil: bra taktik...
sugen-caam-kille går ut - för inaktiv.
*Skåne Brud* 20:
MizzLea: vad
Emil33 => *Skåne Brud* 20: är du esen
-L- går ut - för inaktiv.
-L-: .
Louise => emil: jag har samma taktik själv bara om
man hade nåt att dricka..
Catch 22: Nån sugen tjej eller Bskille som vill?
Privat...
Emil33 => MizzLea: hej
Emil33 har lämnat chatten.
Par_Sök_tjej går ut - för inaktiv.
mosan kliver in i chatten.
mosan: hej
peo har lämnat chatten.
tjej_18 kliver in i chatten.
mosan: skåne?
tjej_18: -nyvakenCatch 22 spärrades av KaCtus.
tjej_18: killa 18 - tjena
frippe kliver in i chatten.
Par_S&#246;k_tjej sparkades ut av KaCtus.
ThomasSthlm har klivit in i chatten. Han/hon har
chattat i 5082 minuter och har 80 poäng.
linda_bs => tjej_18: härligt
Louise => emil: vad tycker du om D12s låt??
TeddyBear har lämnat chatten.
mosan => *Skåne Brud* 20: hej
Catch 22 kliver in i chatten.
mosan: linda från krstad
mosan => *Skåne Brud* 20: linda från krstad
ThomasSthlm har lämnat chatten.
ManSthlmMsn kliver in i chatten.
tjej_18: man47 - du e lite gammal tyvär.
tjej_18: kille 18 - du lämnade chatten innan mig?
mosan => *Skåne Brud* 20: 23
Användaren ManSthlmMsn ignorerar dina
meddelanden.
MizzLea: hej
tjej_18 => *Skåne Brud* 20, cam kille: tsss.:)
malin bs går ut - för inaktiv.
mosan => *Skåne Brud* 20: så vem e du då ?
Louise => emil: hallå nån där???????
tjej_18 => cam kille, man47: tyvärr...
-L-: .
Louise:
mosan => *Skåne Brud* 20: ok.. så vem e du då ?
Louise: ses efter lunch...D.L fr gävle......
tjej_18 => man47: haha, men är du 47?
MizzLea: hej
KaCtus har lämnat chatten.
MizzLea: nej
KilleOTjej_s_tjej kliver in i chatten.
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bs.kvinna har klivit in i chatten. Han/hon har chattat i
198 minuter och har 149 poäng.
MizzLea:
MizzLea:
Louise mumlar: hur gjorde man snabel aet nu igen på
denna.....
linda_bs går ut - för inaktiv.
emil går ut - för inaktiv.
KilleOTjej_s_tjej: nån busig bi-tjej som är intresserad
av ett par?
William-Wallace har lämnat chatten.
MizzLea: ja
-L-: ..
Louise: ok tack..
tjej_18 => Nils24: haha, skoj erbjudande, men tack
men nej tack, hinner inte, ska ligga med en tjejkompis.
Titanica: borta igen ju
-L-: .
kille 18 (cam) går ut - för inaktiv.
Louise: hasta la vista...
lena bs går ut - för inaktiv.
Johan25år kliver in i chatten.
kille 18 (cam) har lämnat chatten.
MizzLea: Mattias_sthlm ja
Louise: förresten se upp för viruset troja....
Hasse kliver in i chatten.
linda_bs => tjej_18: ska vi inte ta å prata ändå
melissa-63 har lämnat chatten.
Hasse: Hejsan alla!
sweet16angel har lämnat chatten.
moses kliver in i chatten.
Louise => emil: ok..tackar.....
Flikkan har lämnat chatten.
Hasse: Någon trevlig o mysig Skåne tjej som har lust?
Carola43 kliver in i chatten.
Carola43 har lämnat chatten.
Flikkan har lämnat chatten.
Flikkan kliver in i chatten.
Louise: ses
Louise har lämnat chatten.
uffe49södetälje har klivit in i chatten. Han/hon har
chattat i 243 minuter och har 6 poäng.
linda_bs => malin bs: ska vi
-L-: .
uffe49södetälje skriker: nån tjej som vill med äldre då
Catch 22 har lämnat chatten.
KilleOTjej_s_tjej går ut - för inaktiv.
peter kliver in i chatten.
linda_bs: skåne brud ska vi ta privat
beast har klivit in i chatten. Han/hon har chattat i 723
minuter och har 77 poäng.
uffe49södetälje har lämnat chatten.
tjej_18 går ut - för inaktiv.
beast => Titanica: det e det bästa
MizzLea: hihih
beast har klivit in i chatten. Han/hon har chattat i 724
minuter och har 77 poäng.
tjej_18 => Nils24: ngn kille som e runt 19-22 ? snygg?
msn?

BestämdFar kliver in i chatten.
man47 går ut - för inaktiv.
MizzLea: bye
MizzLea har lämnat chatten.
Glad Kille kliver in i chatten.
man47 har lämnat chatten.
Emil33 kliver in i chatten.
Glad Kille: Tjena alla glada
bs.kvinna går ut - för inaktiv.
emil går ut - för inaktiv.
Hasse har lämnat chatten.
Johan22 gosig kliver in i chatten.
Emil33 => tjej_18: hej
Flikkan går ut - för inaktiv.
Glad Kille: är det inte skönt med sommar lov snart
Nils24 går ut - för inaktiv.
tjej_18 => Nils24: tsss, nej då..
linda_bs => *Skåne Brud* 20, lena bs: ska vi inte
prata lite
linda_bs => *Skåne Brud* 20, lena bs: jo prova
-L-: .
BestämdFar har lämnat chatten.
Skeeter24 har lämnat chatten.
linda kliver in i chatten.
Jessica 32 kliver in i chatten.
ManSthlmMsn går ut - för inaktiv.
linda_bs => *Skåne Brud* 20: prova nu
Jessica 32: ngn trevlig kvinna?
beast: nä nu ska jag ut på gbgs gator och vandra som
en"vanlig man"ha det så bra alla där ute,och ta hand
om er så ses vi igen förr eller senare
frippe går ut - för inaktiv.
linda_bs => *Skåne Brud* 20: men
linda_bs => *Skåne Brud* 20: bjud
linda_bs => *Skåne Brud* 20: du
linda_bs => *Skåne Brud* 20: up
linda_bs => *Skåne Brud* 20: mig
linda => Johan25år: hej
*Skåne Brud* 20 har lämnat chatten.
*Skåne Brud* 20 kliver in i chatten.
Glad Kille: jag tycker att alla ska vara glada idag
*Skåne Brud* 20 => linda_bs: säg ett rum så går ja dit
beast => Titanica: hej då vännen
Jessica 32: ngn trevlig kvinna??
moses har lämnat chatten.
Uppsalavakt kliver in i chatten.
sara 30 bi har lämnat chatten.
Captnhowdy kliver in i chatten.
mosan har lämnat chatten.
Uppsalavakt har lämnat chatten.
-L-: .
Uppsalavakt kliver in i chatten.
Emil33 har lämnat chatten.
Uppsalavakt: *söker*

Slutar 12.44.
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BILAGA 3
3.6.2004 kl 13.24- 13.58 sammanlagt 34 min.
Aftonbladet, rummet Entrén
antal deltagare i början185
-L- stiger in
Fin_utläning säger till carro: 19 dudå
lisa_bs lämnar rummet
flikkan lämnar rummet
Fluke säger till bs mannen 49gbg: *skakar på huvud*
du vet att det finns en ålderdom chatts där alla i dina
ålder bruka ägna sin tid va?
singelmamma säger till Porsche killen: nej tyvärr...
Stumpan25 säger till alla: du kanske är nio år? istället
för nitton?
go gbg kille 18 säger till söt tjej 19: vill du
maja_85 säger till Armando 5: okej
carro säger till Guccikille: 26
Fin_utläning säger till söt tjej 19: hej
Ashkalija nga kosova säger till besim_shq: ne suedi
katakillen lämnar rummet
tattooboy_jkpg lämnar rummet
Härlig BS-Kille säger till alla: nån kille som är sugen?
kille 16 säger till Jennie(mamma): hej
BadBoy pussar snygg_tjej: fint...sj??...hur gammal är
du??
singelmamma säger till Charmig Kille: sthlm..19..du??
gbg kille*shq* säger till söt tjej 19: hej
Kille 18 stiger in
amigo43 säger till Oskyldig Pojke: vad är det
Jennie(mamma) lämnar rummet
jejLO säger till Bitashi shq: nuk ka mundesi modelajka
me hyne msn
djaloshi-kosovar stiger in
gbgindahouse_kille stiger in
Heta flickan säger till alla: nån som vill chatta med en
söt och sexig flicka
John stiger in
Gos joel säger till bs mannen 49gbg: nedu kolla miskis
Gos joel säger till bs mannen 49gbg: min lunar
Armando säger till 18_snygg_tjej: hejsan
Stumpan25 säger till alla: vilken liten fegis hon var
trevlig_kille_ stiger in
Armando säger till 18_snygg_tjej: är du kåt
Filippa stiger in
Stumpan25 säger till alla: hehe
maja_85 säger till Joakim 23: jag har redan krivit hur
jag ser ut
Gos joel säger till jim bs: du verkar trevlig
kille 16 lämnar rummet
kille_17 lämnar rummet
srce_tvoje säger till snygg kille21: ja lever på sex
Gos joel säger till jim bs: gör du?
Fluke säger till bs mannen 49gbg: alla som är rollstol
bundna och går runt med käpp bruka ägna sin tid där
*R0llspels_Brud* lämnar rummet
Ashkalija nga kosova säger till besim_shq: po
trevlig_kille_ säger till alla: någon tjej med msn ?`

carro säger till Guccikille: olika
go gbg kille 18 säger till __ZigenerskA: vem är du
snygg blond kille stiger in
18_snygg_tjej lämnar rummet
jejLO säger till Bitashi shq: po enkas de
Mormor i högklackat lämnar rummet
Massage_kille lämnar rummet
nyvaken lämnar rummet
KILLE (27) Skaraborg lämnar rummet
Skåne Killen stiger in
carro säger till Fin_utläning: först du..
Ashkalija nga kosova säger till besim_shq: mir mir
singelmamma säger till Charmig Kille: ja du..
BS i Västerås (M) säger till alla: Nån ung BS/HS-grabb
i Västerås ?
Gävlen_Tino lämnar rummet
airhead_mlamö stiger in
Killen_me_stil säger till alla: Någon trevlig, söt å snäll
flicka som vil prata?
jejLO säger till Bitashi shq: uu haroova gjuhen
maja_85 säger till blondin_: hej girlie
srce_tvoje säger till snygg kille21: älskar
Carro19 säger till alla: nån?
BadBoy pussar snygg_tjej: 18....
snyggingenn stiger in
carro säger till Guccikille: du då..
Gubben 34 stiger in
FreddeA stiger in
D*MINANTKILLE29STHLM stiger in
BS i Västerås (M) får inte vara med och leka längre!
singelmamma säger till *kille i sthlm: japp..jag e kvar..
Gos joel säger till jim bs: aa det är jag=)
D*MINANTKILLE29STHLM frågar alla: Hej,nån
helrakad tjej här?
Dritoni nga mitrovic lämnar rummet
Mysig bs Flicka lämnar rummet
maja_85 säger till Joakim 23: jag vill träffa dig med
robin säger till maja_85: alla här förstår att du är en
tjockis som aldrig får nåt och därför måste leta på
nätet...
jejLO säger till Bitashi shq: vilket då
Ashkalija nga kosova säger till jejLO: a je ti ashkalike
Armando säger till *R0llspels_Brud*: hallå
Magnus 23 sthlm kramar alla: Någon mellan 18-22,
från stockholm????????
Killen_me_stil säger till alla: Någon trevlig, söt å snäll
flicka som vil prata??
go gbg kille 18 lämnar rummet
FreddeCaam lämnar rummet
Hbgkille lämnar rummet
ISABELL klass 6A stiger in
Gos joel säger till jim bs: ensam hemma
D*MINANTKILLE29STHLM får inte vara med och
leka längre!
painslut stiger in
Härlig BS-Kille lämnar rummet
carro säger till Fin_utläning: va?
Filippa säger till Calle21: nej, vad? =p
Kille JKPG lämnar rummet
tjejbi lämnar rummet
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Gos joel säger till jim bs: hur gammal är du?
*s öt kille * lämnar rummet
Cre8tor lämnar rummet
ScareCrow (Bakis) stiger in
srce_tvoje säger till snygg kille21: ja
kille i sthlm lämnar rummet
Djaloshi_shq stiger in
airhead_mlamö säger till alla: nån malmö tjej här??
VK annema stiger in
amigo43 säger till Oskyldig Pojke: har du stora kuk
Armando säger till Senorita_puma: tja
ScareCrow (Bakis) säger till alla: MOrr....
Armando säger till Senorita_puma: hur e det
VK annema lämnar rummet
Fluke säger till Ashkalija nga kosova: tycker ni är
bättre folk än albaner och zigenare
FreddeA lämnar rummet
singelmamma säger till Charmig Kille: 2 år...bor du i
sthlm
djaloshi-kosovar säger till lina_1: hi
hårdkille webqam* säger till alla: NÅN KÅÅT TJEJ
SOM VILL ÅP CAM?
Konan stiger in
Karlskronakille30med lämnar rummet
miriam säger till alla: vill nån gå till rum med mej??
*ensam*
snyggingenn säger till alla: hejsan alla killar...;)
MagrutorQ säger till Magnus 23 sthlm: ja...tänk om
hon var jämngammal...det går ju bara inte
Yes21 lämnar rummet
S_Alskarinna stiger in
maja_85 säger till robin: håll käftn j-vla 12-åring.... du
e så jä-la patetisk att du på allvar letar efter tjejer på
internet
jejLO säger till Bitashi shq: jag skrev mycket
GbG*Fredrik stiger in
Killen_me_stil säger till alla: Någon trevlig, söt å snäll
flicka som vil prata?
ISABELL klass 6A säger till alla: hej
lebb_19_singel lämnar rummet
Ashkalija nga kosova säger till besim_shq: qa e ki
shkru pra shqptar
jejLO säger till Bitashi shq: kommer inte ihåg
blond_caam_girl stiger in
gbgindahouse_kille lämnar rummet
grabben19sthlm stiger in
Marie och per stiger in
Gos joel säger till jim bs: nej inte alls
Snart ledig lärare lämnar rummet
Jennan** lämnar rummet
BadBoy pussar snygg_tjej: nära gbg..du då??...(chatten
går väldigt sakta för mig)
Konan lämnar rummet
MagrutorQ säger till Andy 29: funkar den repliken ofta
?
en snygging till kil lämnar rummet
Patrik lämnar rummet
Gos joel säger till jim bs: det är trevligt
singelmamma säger till Charmig Kille: får du några
svar??För dom syns inte på min dator..??

Robban BS lämnar rummet
Oskyldig Pojke säger till amigo43: HEJ DÅ BS
MANNEN 49GBGB DITT JÄVLA ÄCKEL!!!!!
Ashkalija nga kosova säger till Fluke: nåt du vill eller,
dra
Grattis lämnar rummet
Magnus 23 sthlm säger till MagrutorQ: Nä de går
fetbort
maja_85 säger till hbgpeter: mm
Oskyldig Pojke säger till amigo43: HEJ DÅ BS
MANNEN 49GBGB DITT JÄVLA ÄCKEL!!!!
miriam säger till Grattis: tjej eller kille??
Fluke säger till Ashkalija nga kosova: inte bara det att
ni är ärliga utan ni drivs mycket av renhet och skönhet,
har alltid varit kvick i huvud
ScareCrow (Bakis) säger till alla: Någon som har en
stund övers åt en bakfull finlandssvensk?
gbgindahouse_kille stiger in
Gos joel säger till jim bs: vill du kolla min lunar?
jejLO säger till kosova-boj: qysh mi lane shqiptaret o
majmun kurse po na mbajn ne kosov
carro lämnar rummet
super go kille lkpg stiger in
srce_tvoje säger till snygg kille21: vad gillar du
Oskyldig Pojke säger till amigo43: HEJ DÅ BS
MANNEN 49GBGB DITT JÄVLA ÄCKEL!
Magnus 23 sthlm kramar alla: Någon mellan 18-22,
från stockholm???
Armando säger till Senorita_puma: jo helt okey
jejLO säger till Bitashi shq: tror du
Robin_webb lämnar rummet
Dritoni nga mitrovic stiger in
Oskyldig Pojke säger till amigo43: HEJ DÅ BS
MANNEN 49GBGB DITT JÄVLA ÄCKEL!!!!!????
Matilda Gbg säger till alla: ngn?
maja_85 säger till Joakim 23: joji
MagrutorQ säger till Magnus 23 sthlm: ja...kvinnor ska
ju vara yngre
Oskyldig Pojke säger till amigo43: HEJ DÅ BS
MANNEN 49GBGB DITT JÄVLA ÄCKEL!!!!!:::
Armando säger till Senorita_puma: e bara lite sexuellt
frusterad
Gos joel säger till jim bs: miskis
robin säger till maja_85: TJOCKIS!!!
maja_85 säger till Joakim 23: ring om du vill
Armando säger till Senorita_puma: heheh
Killen_me_stil säger till alla: Någon trevlig, söt å snäll
flicka som vil prata??
Gos joel säger till jim bs: heter jag
Oskyldig Pojke säger till amigo43: HEJ DÅ BS
MANNEN 49GBGB DITT JÄVLA ÄCKEL!!!!!.,
lyydiga killen lämnar rummet
*vältränad kille* lämnar rummet
Fluke säger till Ashkalija nga kosova: får man inte
beröma magjupt för deras mod?
**söta killen19** lämnar rummet
niklas18 lämnar rummet
MulligQ lämnar rummet
Marie 24 stiger in
sabina stiger in
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Oskyldig Pojke säger till amigo43: HEJ DÅ BS
MANNEN 49GBGB DITT JÄVLA ÄCKEL!!!
maja_85 säger till PETER Malmö: åååhhåhåhåh
Marie och per säger till alla: NÅGON TJEJ SOM
VILL CHATTA MED ETT PAR?
srce_tvoje säger till snygg kille21: ok kom hit
jejLO säger till Bitashi shq: ma bre
Armando säger till Senorita_puma: är inte du det
miriam säger till BeNsO: okej viket rum??
BadBoy pussar snygg_tjej: ok...har ni oxå grymt bra
väder lr??
MulligQ stiger in
Oskyldig Pojke säger till amigo43: HEJ DÅ BS
MANNEN 49GBGB DITT JÄVLA ÄCKEL
Filip (26) stiger in
singelmamma säger till Charmig Kille: bra..brunett,blå
ögon 160..54kg..du?
MagrutorQ säger till Andy 29: well
Oskyldig Pojke säger till amigo43: HEJ DÅ BS
MANNEN 49GBGB DITT JÄVLA
ÄCKEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sabina frågar alla: Någon ung tjej eller kille som vill
visa sig i cam? Inte äldre än 15 år!
Filippa lämnar rummet
Oskyldig Pojke säger till amigo43: HEJ DÅ BS
MANNEN 49GBGB DITT JÄVLA ÄCKEL!!!!!!!!!!
Ashkalija nga kosova säger till Fluke: pse ti je magjup
a
VälTränad_Sam_sthlm lämnar rummet
mattias stiger in
Oskyldig Pojke säger till amigo43: HEJ DÅ BS
MANNEN 49GBGB DITT JÄVLA ÄCKEL!!!!!!!!!!!
jejLO säger till kosova-boj: ej po lyp stupc ti edhe pak
hej å hå stiger in
Freddy sthlm stiger in
Filip (26) lämnar rummet
lina_1 lämnar rummet
tjejen lämnar rummet
ISABELL klass 6A säger till alla: nån
Fluke säger till Ashkalija nga kosova: enligt vem?
grabben19sthlm lämnar rummet
tjej_22 lämnar rummet
jejLO säger till Bitashi shq: ani de
Oskyldig Pojke säger till amigo43: HEJ DÅ BS
MANNEN 49GBGB DITT JÄVLA ÄCKEL!!!!!3qijfil
srce_tvoje säger till snygg kille21: ja de e kl
blond_caam_girl säger till alla: nån kille under 18 me
msn o caam?
Singel tjej*21* stiger in
Oskyldig Pojke säger till amigo43: HEJ DÅ BS
MANNEN 49GBGB DITT JÄVLA ÄCKEL!!!!!fjslfj
airhead_mlamö säger till alla: Catherine Bell
lebb_med_webb säger till alla: ingen tjej som har cam
som jag eller har nån nån lebb films s¨kan vi byta
me....skriv jag har och vad ni har..*puss*
singelmamma säger till *kille i sthlm: jo,men min dator
krånglar=(
mattias säger till alla: hej..
Oskyldig Pojke får inte vara med och leka längre!
Peter (24) stiger in

m40sthlm stiger in
singel kille 24 stiger in
Dritoni nga mitrovic säger till Ashkalija nga kosova:
ku je ashkali
Gos joel säger till alla: jag vill suga era stora kukar åå
känna den växa dom mun
Ashkalija nga kosova säger till besim_shq: gbg. e ti
maja_85 säger till PETER Malmö: 0,,mmmm
mattias säger till *linda__: hej..
Fluke säger till Ashkalija nga kosova: du använder en
arrogant ton mot mig lille pojk, du kanske inte borde
jejLO säger till Bitashi shq: desamma
Tjej vill se naket stiger in
Gos joel får inte vara med och leka längre!
*kille17 Linköping lämnar rummet
Bar överkropp Kille stiger in
djaloshi-kosovar säger till *linda__: tung
Blond blå ögon (kill lämnar rummet
Singel tjej*21* säger till alla: nån kille mellan 21-25
som vill prata med en kiruna tjej??
**sötkille** lämnar rummet
Bitashi shq lämnar rummet
maja_85 säger till hbgpeter: ja om ni är hård hänta
Markus16Weeebcaaaam säger till alla: Tja.. nån tjej /
kvinna som har lust att chatta på msn eller chatta med
webcam eller snacka lite i tele så e de bara adda mig på
msn baloba12@hotmail.com (jag har också cam)
mert1 lämnar rummet
singelmamma säger till *kille i sthlm: tyvärr...
Ashkalija nga kosova säger till Fluke: dra
BadBoy pussar snygg_tjej: vad gör du annars då på
dagarna??
*Jennifer* stiger in
srce_tvoje säger till snygg kille21: komhit sså har vi
kul
Sara stiger in
robin säger till maja_85: FLÄSKIS!!!
mattias säger till summer_Sara: hej...
lebb_med_webb säger till alla: ingen tjej som har cam
som jag eller har nån nån lebb films så kan vi byta
me....skriv jag har och vad ni har..*puss*
hårdKille20Caam lämnar rummet
singelmamma säger till Charmig Kille: vart bodde du??
janolov stiger in
Fluke säger till Ashkalija nga kosova: ja förlåt, du
tillhör en av de som slickar albaner i röven
Amanda_femton lämnar rummet
ScareCrow (Bakis) säger till alla: INgen alls..?
maja_85 säger till *linda__: yo tjejen.. inget råt snack
va!
MagrutorQ säger till Singel tjej*21*: men tjejer söker
däremot inte yngre
Anna Håkansson säger till Marcus o anton: har ni cam
då
Tjej vill se naket säger till alla: nån tjej?
mattias säger till summer_Sara: vill du chatta?`
Skåne Killen lämnar rummet
airhead_mlamö säger till alla: Catherine Bel
Magnus 23 sthlm kramar alla: Någon mellan 18-22,
från stockholm????
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Kille21 stiger in
Fluke säger till Ashkalija nga kosova: och vänder
ryggen sitt eget folk
tjej18_orebro stiger in
Helena_21 lämnar rummet
singelmamma säger till *kille i sthlm: 19..
amigo43 säger till Magnus 23 sthlm: jag år man passa
det bra
tjej18_orebro lämnar rummet
arabkille stiger in
maja_85 säger till robin: va f-n vill du äckel..
airhead_mlamö säger till alla: nån malmö tjej här???
MagrutorQ säger till Singel tjej*21*: nej...i deras mess
vill man alltid att mannen ska vara äldre
*Kille* (18) säger till alla: Någon tjej som vill chatta
me mig?
Fin Invandrar Kille stiger in
BRUUN_MAGE stiger in
Magnus_24 lämnar rummet
singelmamma säger till Charmig Kille: tyvärr...
playboy_bruden stiger in
janolov säger till alla: någon tjej som vill bli gravid
viska
MagrutorQ säger till Singel tjej*21*: så bevaras
könsrollerna
BRUUN_MAGE säger till alla: hajj
srce_tvoje säger till snygg kille21: ja
Skåneflikka17 lämnar rummet
lisa_bs stiger in
orebrotjej_20 stiger in
Charmig kille26 stiger in
jejLO säger till alla: e qysh tugn
Anna Håkansson säger till alla: någon under 15 år med
cam här
maja_85 säger till robin: j-vla barnunge varför säger du
at jag e jock??
Ashkalija nga kosova säger till Fluke: jaså, eftersom du
vet så mycket,varför frågar du
Äldrekille med stor stiger in
jejLO säger till alla: sitter du fastlimad eller
Jennan** stiger in
singel kille 24 säger till alla: nån umetjej som vill
chatta
lisa_bs säger till alla: någon som vill ha camsex eller e
kåt nu så skunda er...
Magnus 23 sthlm säger till amigo43: va??
BRUUN_MAGE säger till andreas*: haj
Tobias stiger in
SötKille stiger in
*Jennifer* säger till gbgindahouse_kille: Är inte säker
än
srce_tvoje säger till snygg kille21: vad e ditt
singelmamma säger till *kille i sthlm: i sthlm på söfra
sidan..du då??
rkw stiger in
Äldrekille med stor säger till alla: hej,nån het tjej runt
sthlm?
sabina lämnar rummet
Bruna ögon kille lämnar rummet

playboy_bruden säger till arabkille: lak ShOoOo...vill
du habibi..??
maja_85 säger till robin: va f-n cet du om det+?
Fluke säger till Ashkalija nga kosova: du är sån där
rajuponkrigare som blev slaktat
Ashkalija nga kosova säger till besim_shq: hej
FITIMI stiger in
Magnus 23 sthlm säger till alla: Någon tjej mellan 1822, från stockholm???????
mattias säger till singelmamma: hej..
Peter (24) lämnar rummet
robin säger till maja_85: Tar du åt dej,fläskberg?
Sara säger till alla: jag söker en ung kille med webcam
jag har bilder på mig jag har många
FITIMI säger till alla: fitimaliu
BadBoy pussar snygg_tjej: allt möjligt...fotboll, sol &
bad kompiar...typ samma =)
mattias lämnar rummet
*Marcus* stiger in
miriam säger till alla: nån som vill snakca med mej gå
till vinterparken!!
BRUUN_MAGE säger till amigo43: ö
srce_tvoje säger till snygg kille21: om ja får dit
Flisan lämnar rummet
Ashkalija nga kosova säger till Fluke: sug av mig din
fitta
Fluke säger till Ashkalija nga kosova: vill försäkra min
sanna falta
BRUUN_MAGE lämnar rummet
ol*dig tjej lämnar rummet
sthlmsgrabb stiger in
macke stiger in
maja_85 säger till robin: du vet inget om mig så håll
käft
amigo43 säger till Magnus 23 sthlm: gillar dukillar jag
är en man
*Solig Sommarkille* lämnar rummet
Fluke säger till Ashkalija nga kosova: men jag har kuk
1Kille Gbg lämnar rummet
Sara säger till alla: någon ung kille me webcam
Dritoni nga mitrovic säger till *Nadia 17: tung
gillar tjocka tjejer stiger in
robin säger till maja_85: fläskis
m40sthlm säger till alla: söker Q för skön sex ...helst
ute i sommarsolen.....trevlig, reko, hel och ren ...någon?
MagrutorQ säger till Magnus 23 sthlm: *pekar på
singeltjej 21* Ni verkar ha rätt uppfattning om era
könsroller
Jimpa stiger in
singelmamma säger till trevlig_kille_: jag e här...
Ashkalija nga kosova säger till Fluke: bar din bög
robin säger till maja_85: Tjockis
playboy_bruden säger till arabkille: yani vill du el...???
Fluke säger till Ashkalija nga kosova: det är väl ologisk
maja_85 säger till *linda__: girlie??
jim bs lämnar rummet
Armando 5 lämnar rummet
Fluke säger till Ashkalija nga kosova: killen
amigo43 säger till Magnus 23 sthlm: biman
rkw lämnar rummet
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M i c k e - 2 0 lämnar rummet
kille_med_webb stiger in
maja_85 säger till PETER Malmö: visst
-IronMan- lämnar rummet
hej å hå lämnar rummet
blond_sööt_smulan stiger in
miriam säger till alla: jag finns i vinter parken om ni
vill ha mej=)
sthlmsgrabb ler mot playboy_bruden: heej
srce_tvoje säger till snygg kille21: ja får ditt nr
Ashkalija nga kosova säger till besim_shq: bashkim
blond_sööt_smulan säger till alla: hajj
m40sthlm får inte vara med och leka längre!
singelmamma säger till Charmig Kille: e fortfarande
mammaledig..du då??
blond_sööt_smulan säger till alla: ;)
Sara säger till alla: säg er ålder till mig
Äldrekille med stor säger till alla: hej,nån het tjej runt
sthlm??+
blond_sööt_smulan säger till alla: nån sugen?
miriam lämnar rummet
airhead_mlamö säger till alla: nån malmö tjej här??
robin säger till singelmamma: skarrigt å ha barn när
man är 19....
BadBoy pussar snygg_tjej: nje.....går i skolan me...har
du gått ut lr??
Magnus 23 sthlm säger till MagrutorQ: Kanske det?!?!
Sthlm_tjej stiger in
Margit stiger in
singel kille 24 lämnar rummet
Eksjögrabb frågar alla: Nån tjej som vill???
sthlmsgrabb ler mot blond_sööt_smulan: japp
Martin Gbg 21 stiger in
jordgubben stiger in
ScareCrow (Bakis) säger till robin: Vadå?
Ashkalija nga kosova säger till Fluke: vad vill du, har
inte tid med dig
airhead_mlamö säger till alla: nån malmö tjej här???
srce_tvoje säger till snygg kille21: kort kjol
Shqipe_mexemel stiger in
*Kille* (18) lämnar rummet
jordgubben säger till alla: hejjjj
srce_tvoje säger till snygg kille21: lätt att komma in
michael-sthlm stiger in
airhead_mlamö säger till alla: nån malmö tjej här??
flikkan stiger in
singelmamma säger till *kille i sthlm: inge speciellt du
då??
Martinsthlm säger till alla: nån trevlig tjej som har lust
att snacka?!?!?!!
rkw stiger in
srce_tvoje säger till snygg kille21: nee
jordgubben säger till alla: vill någon chatta?
Äldrekille med stor lämnar rummet
Martin Gbg 21 säger till BeNsO: tjena benso
Sthlm_tjej säger till söt_kille: Hej
Fin_utläning säger till blond_sööt_smulan: hej
michael-sthlm frågar alla: ledig
michael-sthlm frågar alla: sthlm?
Het_caam_kille lämnar rummet

painslut lämnar rummet
*Ns_Valkyria* lämnar rummet
Bar överkropp Kille frågar alla: nån tjej som vill ?
Martin Gbg 21 säger till BeNsO: gillar du
flunitrazepam
michael-sthlm frågar alla: nån tjej som vill
andreas* lämnar rummet
robin säger till maja_85: Ja det är inget jag vill
dölja...jag sitter här på fritidsgården och
chattar....TJOCKIS!!!
ensamkille (18) stiger in
orebrotjej_20 säger till alla: örebro kille???
Morrissey lämnar rummet
Dritoni nga mitrovic säger till *Nadia 17: ku je
rkw lämnar rummet
Fluke säger till Ashkalija nga kosova: om jag skulle
haft min shia svärd nu framför dig, jag skulle inte
tvivla en enda stund att använda den mot din hals, inte
bara de utan sätta skrek i din egen familjs hjärta så de
skulle frukta utala mitt namn och kanske inte ens viska
på grund av
Ashkalija nga kosova säger till besim_shq: gårdsten
srce_tvoje säger till snygg kille21: ja kan inte vänta
Andy 29 lämnar rummet
Fluke säger till Ashkalija nga kosova: rädslan
Sara säger till alla: någon kille i min ålder jag är 14
BadBoy pussar snygg_tjej: ok...hur ser du ut då??
knu_sys_lebb stiger in
Filippa 35 stiger in
Tjej vill se naket säger till alla: nån tjej?
**gbg-kille** stiger in
ensamkille (18) säger till alla: Någon tjej som vill?
kille33sthlm stiger in
robin säger till srce_tvoje: Är det så?
Margit lämnar rummet
Morrissey stiger in
Shqipe_mexemel säger till Ashkalija nga kosova: QY
QY
Eksjögrabb lämnar rummet
blond_sööt_smulan säger till SötKille: hajahj
jordgubben säger till srce_tvoje: hejj..
Shqipe_mexemel säger till Ashkalija nga kosova: ANI
ASHKALI
knu_sys_lebb får inte vara med och leka längre!
Naaken kille m w-kam lämnar rummet
grabben19sthlm stiger in
johan_brunettt lämnar rummet
söt o snygg kille säger till alla: HEJ, NÅN TJEJ SOM
E LEDIG? JA E EN KILLE PÅ 15 ÅR ME CAM PÅ
MSN?
robb99 lämnar rummet
Sommartjejen 18 GBG lämnar rummet
Shqipe_mexemel säger till Ashkalija nga kosova: ku
jeni ooo zhgjyranat e malit
jordgubben säger till srce_tvoje: vill du chatta?
r0llspelskillen stiger in
lisa_bs säger till alla: någon som vill ha camsex eller e
kåt nu så skunda er..
Äldrekille med stor stiger in
axelb lämnar rummet
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amigo43 säger till Äldrekille med stor: jag vill leka
med dej
srce_tvoje säger till hbgpeter: u hässleholmu ti
_Lina stiger in
kille 17 stiger in
robin säger till maja_85: Ja tack en skiva sidfläsk med
löksås....fläskis
Fin_utläning säger till lisa_bs: hej
Äldrekille med stor säger till alla: hej,nån het tjej runt
sthlm??
airhead_mlamö säger till alla: nån malmö tjej här?
maja_85 ler mot *linda__: vill du prova på en kåt tjej
jordgubben säger till alla: HALLÅ?????????????????
jaha ja (kille 25) stiger in
lisa_bs får inte vara med och leka längre!
srce_tvoje säger till hbgpeter: kad ces vamo
ScareCrow (Bakis) säger till Fluke: OM du hade haft
ditt shia-svärd här hos MIG nu, hade du fått en äkta
finsk Fiskars-klyvaryxa så djupt i pannbenet att
ryggraden kommit ut genom röven på dej.
Ashkalija nga kosova säger till Shqipe_mexemel: kush
kari je ti, shiqpez
Filippa 35 lämnar rummet
Bar överkropp Kille frågar alla: nån småkåt tjej ?
macke frågar alla: Någon tjejmed msn och cam=?
djaloshi-kosovar lämnar rummet
Anna Håkansson säger till alla: någon under 18 år med
cam,
bs mannen 49gbg lämnar rummet
srce_tvoje säger till hbgpeter: ina ti
Fricke stiger in
player stiger in
Fluke säger till Ashkalija nga kosova: jävla alban
slickare, förädrare borde hängas och användas som
symbol
söt o snygg kille säger till alla: HEJSAN,. ADDA MIG
PÅ UMFMAN_2@HOTMAIL.COM
maja_85 ler mot blondin_: ååå vad du är ful
Snygg Bus Kille stiger in
maja_85 lämnar rummet
grabben19sthlm lämnar rummet
Äldrekille med stor lämnar rummet
kille 17 säger till alla: NYDUSCHAD
jordgubben säger till alla:
HALLÅ??????????????????????????????????????????
?????????????
player säger till alla: tja alla!.
Shqipe_mexemel säger till Ashkalija nga kosova: mos
ta ha ty se kush jam
BeNsO lämnar rummet
player säger till alla: hahahaha
srce_tvoje säger till hbgpeter: jesam
snyggingenn lämnar rummet
BadBoy pussar snygg_tjej: men du skall gå ut nu te
sommaren lr??
grabbensthlm stiger in
Helena säger till alla: Ingen från Karlstad här?
Fricke säger till alla: Någon tjej som vill i åldrana 14 16
PETER Malmö lämnar rummet

hej å hå stiger in
killevillnu lämnar rummet
HeLt StUcKaD stiger in
Helena säger till alla: eller värmland förövrigt?
Jessie_(lebb) stiger in
-*Anna(23)*- stiger in
grabbensthlm säger till Anna Håkansson: ja e 16
Shqipe_mexemel säger till Ashkalija nga kosova: ec
therrja prej t´ktohit sa sta kom barbardu ate kompjuter
me virus
macke frågar alla: Någon ung tjej eller kille som vill
visa sig i cam? Inte äldre än 15 år!
katten_åsa stiger in
arabkille säger till alla: hejjjjjjjjj
Joakim 23 lämnar rummet
Nicke 20 stiger in
Tjej vill se naket säger till alla: nån tjej som vill?
KIlle wow stiger in
srce_tvoje säger till hbgpeter: 16 a ti
jordgubben säger till **gbg-kille**: hejj..
Snygg kille 24 stiger in
macke får inte vara med och leka längre!
Helena säger till anders *het*: Hej
amigo43 säger till alla: jag har okså stora stav
player säger till alla: ingen snygging inne?
gbgindahouse_kille lämnar rummet
dejt_tjej_singel stiger in
jordgubben säger till **gbg-kille**: ålder?
Gbg_tjejen_17 stiger in
katten_åsa säger till *linda__: sugen på rå kåt tjej??
Magnus 23 sthlm lämnar rummet
söt o snygg kille säger till player: JODA
Porsche killen lämnar rummet
caamkille sthlm frågar alla: någon tjej som har lust att
chatta?
jordgubben lämnar rummet
dejt_tjej_singel säger till alla: hej hej
r0llspelskillen säger till alla:
____________________________________________
_________NÅGON TJEJ SOM VILL SPELA
ROLLSPEL ?
Ashkalija nga kosova säger till Shqipe_mexemel: po a.
ani de mir
Helena säger till anders *het*: japp
Tobias lämnar rummet
player säger till alla: mhm...
snygg blond kille lämnar rummet
katten_åsa säger till _pontus: hej
sötish_blondie lämnar rummet
dejt_tjej_singel säger till _pontus: 16 sthlm sj da
K stiger in
katten_åsa säger till _pontus: ålder??
snygg kille21 säger till alla: nån tjej som har tid
sötish_blondie stiger in
het brud stiger in
Jessie_(lebb) säger till alla: hej alla !!!
Matilda Gbg säger till alla: nån yngre kille
arabkille säger till BadBoy: hej
*Jacob* stiger in
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Shqipe_mexemel säger till Ashkalija nga kosova:
hecccccccccc qka po pret therja meniren
dejt_tjej_singel säger till sthlmsgrabb: hej hej
Fluke säger till ScareCrow (Bakis): hahahahhaa sluta
flumma dig nu fägelskrämmare
Helena säger till anders *het*: kommer du ifrån?
-*Anna(23)*- säger till alla: *tassar in*
söt mullig tjej lämnar rummet
carro stiger in
Shqipe_mexemel säger till Ashkalija nga kosova: ajde
bajuuuuuuuuuuuu
player säger till söt o snygg kille: mhm..
katten_åsa ler mot Armando: allid!
Robban BS stiger in
snygg kille21 säger till alla: ??????
katten_åsa ler mot Armando: du??
Kalle 22 säger till alla: någon sthlmtjej som vill?
Tjej vill se naket säger till alla: nån tjej som vill visa
några fina bilder?
Kille s tjej säger till alla: Nån tjej runt västerås???
killen 25 stiger in
ScareCrow (Bakis) säger till Fluke: Ledsen, är bakfull
och grinig.
Caroline stiger in
carro säger till alla: hejj
Johan skaraborg stiger in
-*Anna(23)*- säger till alla: Good morning everyone...
Fluke säger till ScareCrow (Bakis): du skall väl dansa
runt majstången först
Helena säger till anders *het*: okej!
snygg kille21 säger till alla: jag vill ha tele6
katten_åsa ler mot _pontus: 31
dejt_tjej_singel säger till alla: bara killar mellan 16 19
o bor i sthlm resten kan gitta*
*Jacob* lämnar rummet
Tjej vill se naket får inte vara med och leka längre!
carro säger till alla: vil nån chatta
srce_tvoje säger till Skånekille *mysig*: ja de e klart
Gbg_tjejen_17 säger till alla: nån som vill chatta lite
har trökigt:(
Stumpan25 lämnar rummet
ScareCrow (Bakis) säger till Fluke: Nej, kan tyvärr inte
dansa.
srce_tvoje säger till Skånekille *mysig*: e du kåt
Gubben 34 lämnar rummet
Jessie_(lebb) lämnar rummet
hej stiger in
jejLO lämnar rummet
Fluke säger till ScareCrow (Bakis): stunden?
airhead_mlamö säger till alla: nån malmö tjej här????
dejt_tjej_singel säger till alla: ghetto_gurl_nr6 på msn
add mii sthlm kille
Caroline säger till alla: någon dominant amn som gillar
att dominera hårt över tjejen i chatt rollspel?
Bar överkropp Kille frågar alla: nån tjej som vill se
nakent ?
BadBoy pussar snygg_tjej: mörkblond hår....halv långt
blågröna ögon lite drygt 190 lång...(vet inte
riktig)...nått mer du vill veta??t
arabkille säger till BadBoy: hejj

katten_åsa ler mot _pontus: oo nej
Matilda Gbg säger till robin: ålder?
Ashkalija nga kosova säger till Shqipe_mexemel: pse
mu bajt, ta qi chokoladen , stick
katten_åsa ler mot _pontus: oskuld??
Fluke säger till ScareCrow (Bakis): studenten?
kille 17 frågar alla: Finns de nån tjej med msn å
webcam som vill busa lite??
carro säger till **gbg-kille**: jhejj.
summer_Sara lämnar rummet
Robban BS flirtar med alla: två stycken som vill ha en
trekant med en 15 årig kille över internet?
Matilda Gbg säger till GbG*Fredrik: nä inte så
ScareCrow (Bakis) säger till Fluke: Vadå studenten?
Shqipe_mexemel säger till kosova-boj: ooo JU HASH
HASKALIVE PAK JU KAN RRAH SHQIPTARET E
LET KENI PSHTU
Robban BS flirtar med alla: trekant? någon ? biska.
amigo43 säger till Magnus 23 sthlm: hej
carro säger till Daniel: vem du då?
Sthlm_tjej lämnar rummet
Kille s tjej säger till alla: Nån tjej runt västerås??
r0llspelskillen lämnar rummet
Matilda Gbg säger till robin: 14
Erika_22 stiger in
kille i älvsbyn stiger in
Johan skaraborg säger till alla: någon trevlig tjej som
vill chatta en stund?
Caroline säger till alla: någon dominant amn som gillar
att dominera hårt över tjejen i chatt rollspel??
danne 26 stiger in
Fluke säger till ScareCrow (Bakis): du kan väl spela
mandolin och dyrka mig som en mandorla ikon
carro säger till **gbg-kille**: bra
heta killen stiger in
Dritoni nga mitrovic säger till alla: ku jini o kosovarë
carro säger till **gbg-kille**: jälv?
katten_åsa ler mot blond_sööt_smulan: girl... inget sånt
skitsnack här
arabkille säger till blondin_: hej
Bar överkropp Kille frågar alla: nån kåt tjej som vill
kolla Cam ?
carro säger till **gbg-kille**: själv?
jesper stiger in
ScareCrow (Bakis) säger till Fluke: Nej, men gitarr kan
jag spela. Duger det?
Fricke säger till alla: Någon tjej som vill prata på msn
bs-kille 35 sthlm säger till alla: Nån yngre kille i
Sthlm??
Leia 23 stiger in
kille33sthlm lämnar rummet
kille i älvsbyn säger till alla: någon som vill chatta????
ensamkille (18) säger till alla: Någon tjej som har lust?
Sommarkille i Solen stiger in
Kollar P-film Kille stiger in
V-åsKille34 stiger in
jesper säger till blond_caam_girl: tja!
_caam_kille_ stiger in
Jennan** lämnar rummet
srce_tvoje säger till snygg kille21: den kan spruta i mig
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e du min sessa stiger in
Fluke säger till ScareCrow (Bakis): ja visst, och sjunga
några gammla bellman sånger
_Lina lämnar rummet
BadBoy pussar snygg_tjej: jo då....har ju tränat fotboll
sen jag var 5..
KIlle wow säger till alla: NÅN GO TJEJ SOM VILL
SNACKA :D
carro säger till S_Alskarinna: tjej?
Ashkalija nga kosova säger till Shqipe_mexemel: ni är
jävla idioter, titta vad ni gjorde i kosovo, hoppas
serberna tar er
John lämnar rummet
katten_åsa ler mot Armando: du jag e ett fucking, jävla
lejon!!!1!!
*kille i sthlm lämnar rummet
killen lämnar rummet
Fluke säger till ScareCrow (Bakis): om du kan några
lyrik skit
arabkille säger till blond_sööt_smulan: hej
heta killen säger till alla: nån varm tjej
bsanna68sprayse stiger in
kille sundsvall lämnar rummet
ScareCrow (Bakis) säger till Fluke: Jo, han har allt
trevliga låtar. Inte för att jag kan komma på nån just nu,
men i alla fall.
kille nyk lämnar rummet
katten_åsa ler mot Armando: är du en åsna???
dejt_tjej_singel säger till alla: ja kan inte chatta me alla
Lasse37_skbg stiger in
V-åsKille34 säger till alla: nån chattsugen tjej ?
SnyggKille lämnar rummet
kille i älvsbyn säger till alla: någon från norr???
_caam_kille_ säger till alla: Ni tjejer som är lite kåta,
adda mig på msn, Horne3y@hotmail.com stort plus om
ni har cam
skön_kille stiger in
Filippa 35 stiger in
hetkille säger till alla: någon smart trevlig tjej här inne
som har utseendet med sig!
Helena säger till gillar tjocka tjejer: Okej!
Calle21 lämnar rummet
katten_åsa ler mot Armando: skoja
carro säger till Daniel: du får börja berätta om dig
först!!
srce_tvoje säger till hbgpeter: ja
Caroline säger till alla: någon dominant man som gillar
att dominera hårt över tjejen i chatt rollspel?
tjej24gbg stiger in
*BS-mannen-gbg stiger in
katten_åsa ler mot Armando: men e du bra??
danne 26 säger till alla: nån kåt snuskig tjej som gillar
hårda c6 roööspel? viska!
srce_tvoje säger till hbgpeter: nej
Fluke säger till ScareCrow (Bakis): mm trevliga vet jag
inget om, men vet att de är jävligt tråkiga
Lasse37_skbg säger till alla: söker kåt tjej från
skaraborg
arabkille säger till blond_sööt_smulan: hejjj
Robban BS lämnar rummet

*Ns_Valkyria* stiger in
orebrotjej_20 lämnar rummet
Fin Invandrar Kille lämnar rummet
Östen utan rösten stiger in
Kalle 23 stiger in
katten_åsa ler mot Armando: brrrrr... jag fryser till av
kåthet
Lasse37_skbg får inte vara med och leka längre!
carro säger till S_Alskarinna: trodde att du var tjej
Singel tjej*21* lämnar rummet
Fricke säger till alla: Någon tjej som vill
BadBoy pussar snygg_tjej: ja det gör la dom flesta....=)
snyggmörktjej21 stiger in
ScareCrow (Bakis) säger till Fluke: Duger en låt jag
skrev? Den heter "Du fule Abdullah, ta av dig trasan".
..?
Tösen16Dalarna stiger in
carro säger till S_Alskarinna: ålder
V-åsKille34 säger till alla: ...nån tjej som har lust att
chatta ?
katten_åsa ler mot Armando: okej
Snygg kille stiger in
snällensamkille stiger in
sööt_tjej stiger in
K lämnar rummet
kille_vill stiger in
Östen utan rösten lämnar rummet
srce_tvoje säger till Skånekille *mysig*: ja var bor du
Helena säger till gillar tjocka tjejer: jag är inte tjock!
och är 18
katten_åsa ler mot Armando:
gullig_tiger@hotmail.com
Killen_me_stil säger till alla: Någon trevlig, söt å snäll
flicka som vil prata?
carro säger till **gbg-kille**: vill du chatta eller?
srce_tvoje säger till Skånekille *mysig*: ja
Fluke säger till ScareCrow (Bakis): ja visst, en fråga
bara?
carro säger till S_Alskarinna: 19
Fin_utläning säger till sööt_tjej: hej
katten_åsa lämnar rummet
ScareCrow (Bakis) säger till Fluke: Ja..?
Martin* stiger in
Fiiiinaste tjejen stiger in
CaamKille stiger in
Niklas N stiger in
playboy_bruden lämnar rummet
Ashkalija nga kosova säger till Shqipe_mexemel: ni är
fan med överallt, ni är som myror, ni är ju värst i hela
världen
CaamKille säger till alla: Nån kåt tjej eller par med
caam?? Lägg till, niklas_orebro@hotmail.com
srce_tvoje säger till Skånekille *mysig*: ja vill k.....
Martin* säger till alla: hallåå
snällensamkille säger till alla: nån mysig tjej som har
lust & prata en liten stund?:)
Sara lämnar rummet
carro säger till **gbg-kille**: gör det då!!
Fricke säger till alla: Någon brud med film på sig
arabkille säger till alla: hej
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player får inte vara med och leka längre!
Patrik37 lämnar rummet
Sygg_Zexig stiger in
snygghetkille29 stiger in
snygg kille21 säger till alla: nån porrig tjej som har tid
pontus45 lämnar rummet
Johan skaraborg frågar alla: Hallå?
kille_vill säger till alla: någon tjej runt 15-20 som vill
snacka lite???
amigo43 säger till Marcus o anton: hej
carro säger till S_Alskarinna: brunett,smal alång
srce_tvoje säger till Skånekille *mysig*: ja kom till
hässleholm
Ashkalija nga kosova säger till Shqipe_mexemel: ju
une ju po ti, ta qifsha shiqpezin
sara Transa22 stiger in
As_snygg_tjej stiger in
srce_tvoje säger till Skånekille *mysig*: hur gammal
Fluke säger till ScareCrow (Bakis): är du sån där
däggdjur från sydamerika som heter myrslok? eller du
är bara en hästfluga som inte kan låta bli slicka mig i
röven?
bsanna68sprayse lämnar rummet
V-åsKille34 säger till alla: v-ås
Man på g stiger in
carro säger till **gbg-kille**: nejj..
Ålandstjej stiger in
bskille stiger in
carro säger till **gbg-kille**: te just nu
* Filippa Sthlm * stiger in
Leia 23 lämnar rummet
Ålandstjej säger till alla:
____________________________________________
_____________________-hej
singelkille19 stiger in
Bar överkropp Kille frågar alla: nån KÅT TJEJ som
gillar k_k ?
hej lämnar rummet
MagrutorQ säger till Ashkalija nga kosova: Norge och
Danmark har tillhört Sverige....ser ni oss hålla på å
tjafsa om det nu ?
heta killen säger till alla: nån
Jimmy stiger in
sööt_tjej lämnar rummet
BadBoy pussar snygg_tjej: är du oskuld??..(du behöver
inte svara)
As_snygg_tjej säger till alla: nån snygg kille under
20??
sara Transa22 säger till alla: någon tjej eller kille som
vill me en transa jag har cam
carro säger till **gbg-kille**: malmö
bidannevästkusten17 stiger in
blondin_ lämnar rummet
carro säger till **gbg-kille**: själv
Snygg_Zexig stiger in
Johan skaraborg lämnar rummet
kille 17 frågar alla: nån tjej som vill se mejj i
webcam????
hetkille säger till alla: någon smart trevlig tjej här inne
som har utseendet med sig!

ScareCrow (Bakis) säger till Fluke: Nej, jag betraktar
mig som en sengångare för tillfället. VIll bara sova och
blir störd på alla oljud.
söt o snygg kille lämnar rummet
heta killen säger till As_snygg_tjej: tja
singel_tjej_sthlm stiger in
Robban BS stiger in
singelkille19 säger till *linda__: hej
Caroline lämnar rummet
jennieBAKIS stiger in
Ashkalija nga kosova säger till Shqipe_mexemel: jo a.
jävla mördare, tjuvar
sandra stiger in
Markus16Weeebcaaaam säger till alla: Tja.. nån tjej /
kvinna som har lust att chatta på msn eller chatta med
webcam eller snacka lite i tele så e de bara adda mig på
msn baloba12@hotmail.com (jag har också cam)
heta killen säger till As_snygg_tjej: läget ?
carro säger till S_Alskarinna: allt möjligt
heta killen säger till As_snygg_tjej: ålder
dejt_tjej_singel säger till alla: ghetto_gurl_nr6
Markus16Weeebcaaaam säger till alla: Tja.. nån tjej /
kvinna som har lust att chatta på msn eller chatta med
webcam eller snacka lite i tele så e de bara adda mig på
msn baloba12@hotmail.com (jag har också cam)
ensamkille (18) säger till alla: e de någon tjej som vill
eller?
V-åsKille34 säger till alla: nån chattsugen tjej ?
Marie och per lämnar rummet
snyggmörktjej21skåne lämnar rummet
KILLE (27) Skaraborg stiger in
söt o snygg kille stiger in
blond_sööt_smulan lämnar rummet
söt_kille lämnar rummet
Snygg_Zexig säger till alla: Hejsan alla söta killar!!
Fluke säger till ScareCrow (Bakis): tycker du skall ta
på dig din sombrero och spela din gitarr och sjunga nån
salsa låt
fin kille ** stiger in
Djaloshi_shq lämnar rummet
CaamKille säger till alla: Nån kåt tjej eller par med
caam?? Lägg till, niklas_orebro@hotmail.com
John stiger in
Wizzie stiger in
snygg kille21 säger till alla: nån porrig tjej som vill
leka
ISABELL klass 6A lämnar rummet
Goingen lämnar rummet
killen 25 lämnar rummet
Busig_kille stiger in
Man stiger in
singel_tjej_sthlm lämnar rummet
-*Anna(23)*- säger till alla: Norrland?!?!
arabkille säger till alla: hej
_caam_kille_ säger till alla: Vill nån se mig stenhårda
kuk i cam? adda mig horne3y@hotmail.com
Shqipe_mexemel skrattar åt Ashkalija nga kosova:
ANI ashakalia i kosoves uuuuuuu wish me kane i
kosoves
Johan23 stiger in
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airhead_mlamö säger till alla: nån malmö tjej här??
Shqipe_mexemel skrattar åt Ashkalija nga kosova: got
it
singel_tjej_sthlm stiger in
promoe k 19 stiger in
Fricke säger till alla: Någon tjej som vill pöka
Dritoni nga mitrovic säger till alla: a jini naj nja gjall
bre
amigo43 säger till alla: killar jag vill ha kuk
heta killen säger till Snygg_Zexig: hej sötis
bidannevästkusten17 säger till alla: göteborg
Shqipe_mexemel skrattar åt Ashkalija nga kosova: veq
ne endrra mundesh me kan ti ne ksosov
arabkille säger till BadBoy: hej
Ashkalija nga kosova säger till Shqipe_mexemel: shka
ma mir se pidhi e shqptares
ScareCrow (Bakis) säger till Fluke: Den som kunde
spela salsa.. Det är för svårt för mitt nordiska
rytmsinne.
Fluke säger till ScareCrow (Bakis): ehsch detta var trist
kille 17 frågar alla: nån singel tjej som vill snacka??
V-åsKille34 säger till alla: nähepp....
amigo43 får inte vara med och leka längre!
kille_vill säger till alla: någon tjej som har tid att prat
alite???'
singel_tjej_sthlm säger till alla: hej
Fluke säger till ScareCrow (Bakis): du får ha de
lebb_med_webb säger till alla: ingen tjej som har cam
som jag eller har nån nån lebb films så kan vi byta
me....skriv jag har och vad ni har..*puss*
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
lebb_med_webb säger till alla: ingen tjej som har cam
som jag eller har nån nån lebb films så kan vi byta
me....skriv jag har och vad ni har..*puss*,
sandra flirtar med KIlle wow: heeey
jesper säger till Anna Håkansson: någon som vill
chatta??
ktktkt lämnar rummet
Uppsala_tös17 stiger in
jesper säger till Anna Håkansson: Filippa Lagerbäck.
fin kille ** flirtar med alla: sexig tjej med cam ?
singelkille19 säger till dejt_tjej_singel: hej var bor du
skön_kille lämnar rummet
ScareCrow (Bakis) säger till Fluke: Du också, mion
vän.
Kalle 22 lämnar rummet
arabkille säger till As_snygg_tjej: hej
Puma stiger in
sötish_blondie lämnar rummet
Ashkalija nga kosova säger till Shqipe_mexemel: o
chokolad ta qi at roj
CaamKille säger till alla: Nån kåt tjej eller par med
caam?? Lägg till, niklas_orebro@hotmail.com
jesper får inte vara med och leka längre!
brianna_shq stiger in
pontus45 stiger in
Puma lämnar rummet
heta killen säger till alla: nån trevlig tjej
SötKille lämnar rummet

caamboy stiger in
V-åsKille34 lämnar rummet
Domi gringo stiger in
jennieBAKIS säger till alla: hejsan!
giggiloo@hotmail.com måste prata med nån fin
kille...har sååå ont i huvudet..AJ! haha
dejt_tjej_singel säger till alla: sthlm du da
sara Transa22 säger till alla: säg er ålder till mig annars
hinner jag inte med
ravetjej18 stiger in
Uppsala_tös17 lämnar rummet
hetkille säger till alla: någon smart trevlig tjej här inne
som har utseendet med sig!
kille_vill säger till alla: någton tjej som vill snacka med
en kille på 18 år
snäll84 stiger in
SötKille stiger in
bidannevästkusten17 säger till alla: CaamKillena stiger in
arabkille säger till As_snygg_tjej: 26 o du
Anders34 säger till alla: NÅN TJEJ IFRÅN
TROLLHÄTTAN SOM VILL?
airhead_mlamö lämnar rummet
CaamKillen stiger in
singelkille19 säger till dejt_tjej_singel: svara nu
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
Fluke säger till ScareCrow (Bakis): jo nordiska män
har varit mäktiga en gång i tiden, de var duktiga på
förtrycka sin egen folk och bo i sina grottor medan min
shia folk bodde i kungarnas slott
ScareCrow (Bakis) säger till jennieBAKIS: Nej,
vänta...! Jag har inte msn.. :)
Caroline stiger in
Puma stiger in
Uppsala_tös17 stiger in
Fluke säger till ScareCrow (Bakis): sitt eget
Caroline frågar alla: någon dominant man som gillar att
dominera hårt över tjejen i chatt rollspel?
*BS-mannen-gbg säger till alla: någon kille i gbg
Magrutor i GBG21 stiger in
söt tjej 19 lämnar rummet
Fluke lämnar rummet
Puma säger till alla: Hej
Sambokille (Gävle) stiger in
arabkille säger till As_snygg_tjej: lost o chatt
upphetsad_tjej stiger in
bskille lämnar rummet
dejt_tjej_singel säger till singelkille19: sthm sa ja
kille 17 frågar alla: nån tjej som e kat???
Sambokille (Gävle) säger till alla: Nån ensam kvinna i
Gävle?
dejt_tjej_singel säger till singelkille19: du da
hetkille säger till alla: kom till hissen med mig då!!!
Magrutor i GBG21 säger till alla: NÅGRA SEXIGA
TJEJER!!
Flumisch stiger in
AYDIN lämnar rummet
snyggmörktjej21 lämnar rummet
Danne19 stiger in
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KILLE (27) Skaraborg lämnar rummet
ScareCrow (Bakis) säger till alla: Ja, det kan hända.
Men nu är det nog lite annorlunda.
simoon stiger in
Martin Gbg 21 säger till alla: alla tjejer adda mig för
läckra bilder ling_125@hotmail.com
sweetkille18 lämnar rummet
CaamKillen säger till alla: Nån tjej som vill ha lite kul
på cam med mej nu????
Danne19 säger till alla: Nån tjej som har lust?
Domi gringo säger till upphetsad_tjej: tjena tjena ålder
på dig då snygging ?
*linda__ lämnar rummet
kille_gbg lämnar rummet
singelkille19 säger till dejt_tjej_singel: hur gammal är
du
Marie och per stiger in
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
__*Johan23*__ stiger in
storstadspojke stiger in
Kille21 lämnar rummet
arabkille säger till As_snygg_tjej: bor
Sygg_Zexig lämnar rummet
singelkille19 säger till dejt_tjej_singel: jag bor i sala
und*rg*ven_tjej stiger in
snygg tjej18 stiger in
_AntigonA_ stiger in
Sanna_23 stiger in
promoe k 19 säger till alla: brb
Ashkalija nga kosova lämnar rummet
Puma säger till Snygg kille 24: hej
kille_vill lämnar rummet
Sofia stiger in
bidannevästkusten17 säger till alla: -----------MagrutorQ säger till Sambokille (Gävle): som jag nyss
sa
Puma säger till Snygg kille 24: msn?
Martinsthlm säger till alla: nån trevlig tjej som har lust
att snacka?!?!?!!
heta killen säger till alla: inte en enda tjej innne elle
Martin Gbg 21 säger till singelkille19: ursäkta hörde att
du kom från sala?
Norrköpings_tös* säger till alla: finns det ngn från
norrköping, som vill bli min guide, som e svensk,
singel, o e seriös, som vill visa mig runt????
arabkille säger till As_snygg_tjej: svenska du
SötKille lämnar rummet
MagrutorQ säger till Sambokille (Gävle): va roligt om
du skulle få napp....så visade det sig vara din sambo
bskille16fgb stiger in
Guccikille lämnar rummet
ScareCrow (Bakis) säger till alla: Men vilken jäkla
fegis. Här kommer han och slänger ut ett argument och
sen sticker han innan jag hinner svara. Urk.
*Baki stiger in
Helena lämnar rummet
Eric49 sthlm stiger in

Anti_gona stiger in
kärleksgudinnan stiger in
arabkille säger till As_snygg_tjej: ok
sötkille23 stiger in
miriam stiger in
CaamKillen lämnar rummet
danne 26 säger till alla: nån kåt snuskig undergiven tjej
som gillar hårda c6 rollspel?? viska!!!!!!!
_kille med stiger in
Farlig Tjej stiger in
Marie och per lämnar rummet
Danne19 lämnar rummet
singelkille19 säger till dejt_tjej_singel: ja det stämer
hur gammal är du
tjej_18 stiger in
carro lämnar rummet
Amanda_femton stiger in
heta killen säger till alla: jag e en kille på 20 år trevlig..
nån tjej som har lust att prata lite?
Dritoni nga mitrovic säger till alla: ku je linda
Morrissey lämnar rummet
Pojk stiger in
grabbensthlm lämnar rummet
singelkille19 säger till dejt_tjej_singel: sug
Jewish_girl stiger in
Bikille19 stiger in
Pojk säger till alla: kille som tjej sökes
MagrutorQ säger till Sambokille (Gävle): så sitter ni
där å viskar...å beklagar er över hur tråkiga sambosar ni
har
Bikille19 säger till alla: Nån kille/par som har lust?
huxflux stiger in
MulligQ lämnar rummet
robin lämnar rummet
Filippa 35 lämnar rummet
singelkille19 säger till dejt_tjej_singel: för lot
hetkille säger till alla: någon smart trevlig tjej här inne
som har utseendet med sig!
grabbensthlm stiger in
miriam säger till alla: nån som villl snacka i ensamt
rum med mej??
BS i Västerås stiger in
danne 26 säger till alla: nån kåt snuskig undergiven tjej
som gillar hårda c6 rollspel?? viska!!!!!!!
Fin_utläning lämnar rummet
Jewish_girl säger till Big 9: hej hej
singel_kille18 stiger in
MagrutorQ säger till Sambokille (Gävle): hur dåliga å
torra dom är i sängen
Fricke lämnar rummet
Jewish_girl säger till Sanna16: visst
Johan23 lämnar rummet
Bikille19 säger till alla: Nån het människa som har
lust?
flicka_RöttHår17 stiger in
arabkille säger till As_snygg_tjej: vad tycker om i dag
Jewish_girl säger till Big 9: 18
pontus45 lämnar rummet
singelkille19 säger till dejt_tjej_singel: hur gammal är
du'
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kille 17 lämnar rummet
sorrow stiger in
Man på g lämnar rummet
hotta killen stiger in
MagrutorQ säger till Sambokille (Gävle): så
bestämmer ni träff....*s*....å så är ni redan ihop
*Baki lämnar rummet
_caam_kille_ frågar alla: Vill någon se kuk i cam`?
miriam säger till Sambokille (Gävle): hej=)
_snygg_caaam_kille stiger in
kille 17 stiger in
Fiiiinaste tjejen lämnar rummet
Pojk säger till alla: boy like a girl viska?
heta killen säger till Linda__: hej LINDA
ensamkille (18) frågar alla: e de någon tjej som vill
chatta genom msn?
sötkille23 lämnar rummet
Jewish_girl säger till Sanna16: Hannah
Jewish_girl säger till Sanna16: 18
jennieBAKIS lämnar rummet
singel_kille18 säger till alla: någon tjej som vill prata
lite???
Markus16Weeebcaaaam säger till alla: Tja.. nån tjej /
kvinna som har lust att chatta på msn eller chatta med
webcam eller snacka lite i tele så e de bara adda mig på
msn baloba12@hotmail.com (jag har också cam)
miriam säger till Sambokille (Gävle): gävle
man 48 stiger in
miriam säger till Sambokille (Gävle): 22
anna36 stiger in
MagrutorQ säger till caamboy: jaså?
hårdkille webqam* säger till alla: NÅN KÅÅT TJEJ
SOM VILL PÅCAM?
Guccikille stiger in
hotta killen ler mot alla: hej..nån tjej som e lite
småkåt??
arabkille säger till As_snygg_tjej: du studera
BS i Västerås lämnar rummet
miriam säger till Sambokille (Gävle): dudå?
sara stiger in
CaamKillena lämnar rummet
Micke36 zöker u tj stiger in
snygg kille21 lämnar rummet
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: hahah¨
hetkille lämnar rummet
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
arabkille säger till As_snygg_tjej: svenska du
Sambokille (Gävle) lämnar rummet
MagrutorQ säger till Sambokille (Gävle): ahahahaaaaa
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: men jag hitta dej
ej
Jewish_girl säger till Sanna16: fin fint, själv då?
singelkille19 säger till dejt_tjej_singel: svara nu
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: va fan
MysigBrunögdKille* stiger in
miriam lämnar rummet
MagrutorQ säger till caamboy: situps gör jag ju
Fastkedjad man stiger in
*tezzzzzzan* stiger in

simoon lämnar rummet
Snygg_Zexig flirtar med alla: jag e så varm!!
Amanda_femton lämnar rummet
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: alla nördar in i
salen aaaaahahhahaah
Anna (bs) stiger in
kt som fan(kille) stiger in
martina stiger in
anna36 säger till alla: hejsan hejsan
grabbensthlm lämnar rummet
airhead_mlamö stiger in
_Het kille s mys stiger in
heta killen säger till Snygg_Zexig: ja du e inte ensam
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: jag menar josse
sara o linda
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: ncncnncnncnc
Jewish_girl säger till Sanna16: aj då, lider med dig =(
sorrow säger till alla: Heeisann folkens!
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: jag fattar inte va
de gör
huxflux säger till alla: bajs
CaamKille lämnar rummet
Shqipe_mexemel lämnar rummet
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: ahhahahahhaha
John lämnar rummet
Jenny21bs stiger in
fin kille ** lämnar rummet
Pojk säger till alla: någon ung?villig?
und*rg*ven_tjej lämnar rummet
sara lämnar rummet
2 killar Östersun stiger in
Sommarkille i Solen lämnar rummet
Kiiiiiiiiille16 stiger in
heta killen säger till Snygg_Zexig: 19
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: jag menar de
brukar väl inte sgöra så
huxflux säger till alla: a din mamma
Gbg_tjejen_17 lämnar rummet
Annie 17 stiger in
jaha ja (kille 25) lämnar rummet
singel_kille18 säger till alla: någon tjej som vill prata
lite med en snäll kille???
bob marley stiger in
kt som fan(kille) säger till alla: nån kt tjej
Caaam_kille * stiger in
Tomas46 stiger in
_AntigonA_ lämnar rummet
heta killen säger till Snygg_Zexig: du själv
trevlig giftman40 stiger in
MagrutorQ säger till caamboy: nej...jag tränar inte så
mycket...jag gör mina situps...armhävningar och
rumpknip....men eftersom jag är smal så behöver jag
inte mer
kaewk stiger in
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: hummm
bidannevästkusten17 säger till alla: ------------------
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Uppsala_tös17 lämnar rummet
anna36 säger till alla: ja _pontus?
Kiiiiiiiiille16 säger till As_snygg_tjej: Hej
bob marley säger till alla: nån tjej som vill snacka
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
Annie 17 säger till alla: hoho
hej stiger in
Jewish_girl säger till Sanna16: nejdå, inte alls *s*, jag
är ganska okänslig *l*
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
Christian Sthlm stiger in
Eric49 sthlm lämnar rummet
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: de har varit inne
nu lika länge som vi hhhhhhmmuuahahhhahah
Caroline lämnar rummet
Jenny21bs säger till alla: NÅN TJEJ MED WEBCAM
SOM VILL?? JAG HAR:::
grabbensthlm stiger in
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
singelkille19 säger till het brud: hej vad heter du
MagrutorQ säger till Magrutor i GBG21: nä....blir för
hårt om båda har ju =)
bskille16fgb lämnar rummet
Annie 17 säger till alla: södra skärgården
sorrow säger till alla: Noen jenter som vil chattel litt
med meg??
lina_1 stiger in
Robban BS lämnar rummet
Jewish_girl säger till Annie 17: hihi
Loqka e kuqe stiger in
Annie 17 säger till alla: ta min msn ska dra
MagrutorQ säger till caamboy: gammal
DaBitch lämnar rummet
bob marley säger till alla: hallå alla tjejer
hotta killen säger till Snygg_Zexig: nån tjej som vill se
kuk på cam?? jag är hård o kåt..mmmm
kalle 18 kt stiger in
airhead_mlamö säger till alla: nån malmö tjej här?
kaewk säger till alla: tjena tjena era smaskiga flator vad
sejs som en kyss i gumpen
HetKille25(Thn) stiger in
Niclas 28 stiger in
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: ahaaaaaaaaaaa
dumm
Kalle 23 lämnar rummet
huxflux säger till alla: bajss
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: ahahhahahahha
Annie 17 säger till alla:
annie_sweet2000@hotmail.com
heta killen säger till Snygg_Zexig: lång brunt hår..
bruna gröna ögon.. grym kropp.. själv
singelkille19 säger till het brud: jag heter per-erik
danne 26 säger till alla: nån kåt snuskig undergiven tjej
som gillar hårda c6 rollspel??????? viska!!!!!
Jewish_girl säger till Sanna16: jaa, det är bra också.
kan slåss utan att förlora *l*, har en flock vilda bröder
så...

Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: hungriiiiiiiii
anna36 säger till _pontus: ålder?
arabkille säger till As_snygg_tjej: se
duuuuuuuuuuuuuu
Loqka e kuqe säger till alla: mirëdita
MagrutorQ säger till caamboy: jag är äldre =)
hotta killen säger till alla: nån kåt tjej..jag har caam
bob marley säger till alla: hallå känner mig ensam
Anna (bs) lämnar rummet
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: my stomck kurrar
kurri kurr
singelkille19 säger till het brud: var bor du
lina_1 säger till alla: nån som har msn vad heter ni då
Marie 24 lämnar rummet
MagrutorQ säger till Magrutor i GBG21: jag söker
inget *s*...så det spelar ingen roll
Bskille16falkenberg stiger in
sandra lämnar rummet
FITIMI lämnar rummet
Anna Håkansson säger till alla: någon under 18 år med
cam här
gillar tjocka tjejer lämnar rummet
seexiga_phlikkor stiger in
snygghetkille29 lämnar rummet
MagrutorQ säger till caamboy: aja...jag söker inget
sara21malmö stiger in
Caaam_kille * flirtar med blond_caam_girl:
allllllllllllllllla..............................................cam ?
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: o ja bara blöääää
bob marley säger till lina_1: hej har msn
Flumisch lämnar rummet
seexiga_phlikkor säger till alla: heii söötisar
Caaam_kille * flirtar med seexiga_phlikkor: cam ?
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
gumman lämnar rummet
sara Transa22 lämnar rummet
sara stiger in
MagrutorQ säger till Sambokille (Gävle): tyckte du inte
dte var kul ?
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: halåå idioterna
här inne har blivit uppspelta .
Snygg__Kille stiger in
bidannevästkusten17 säger till alla: ----------------------Loqka e kuqe säger till alla: mi¨rëdita shqiptar
Emil** stiger in
seexiga_phlikkor säger till _pontus: ¨tja
arabkille säger till As_snygg_tjej: tycker om talar med
man
BS i Västerås stiger in
Caaam_kille * flirtar med seexiga_phlikkor: NÅN
HET FLIKKA MED CAM
????????????????????????????????????????????????
John stiger in
danne 26 säger till alla: nån kåt snuskig undergiven tjej
som gillar hårda c6 rollspel??????? viska!!!!!
Helena stiger in
kaewk flirtar med As_snygg_tjej: jag vill sätta på dej!
bob marley säger till alla: hallå
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sorrow säger till alla: ei søt jente som vil chatte med
meg??
Martin Gbg 21 säger till tjej24gbg: tjena sessan
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: jag påstod att jag
va chipsy å de bara blablablablabal hahahahha
Martinsthlm lämnar rummet
Dritoni nga mitrovic säger till alla: tung
Jewish_girl säger till Sanna16: ??? varför undrar du
det?
Eric49 sthlm stiger in
het kille m cääm stiger in
hotta killen säger till alla: hallå.. nån som vill chatta?
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: ahhahhahahhah
skene23 stiger in
Micke36 zöker u tj säger till alla: Finns här någon ung
ensam tjej från stockholm som älskar sommaren & som
gillar att klä sig i kort-kort & tighta topar...?
Snygg__Kille säger till alla: Tjea.. nån tjej som har lust
o snacka?
singel_kille18 säger till alla: någon tjej som vill snacka
på msn???
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: aaaaaaaaaaaaaaaa
janolov lämnar rummet
airhead_mlamö säger till alla: nån malmö tjej här???
lina_1 säger till alla: jag han inte med ara msn säg igen
flikkan lämnar rummet
sara säger till alla: araben finns du här
Loqka e kuqe säger till besim_shq: hi
Helena säger till alla: någon dominant kille som vill ha
rollspel??
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: men duu
skene23 säger till alla: Hallu
VÄLTR KILLE I BOXER stiger in
killevillnu stiger in
MagrutorQ säger till caamboy: samma
ScareCrow (Bakis) lämnar rummet
bob marley säger till lina_1: hek
Söt_kille85 stiger in
turk-08 stiger in
Par i gbg 21 o 24 stiger in
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: glasen igår
Jewish_girl säger till Sanna16: ja... men vad för slags?
skene23 säger till alla: är en tjej på 23 vårar
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
kille i älvsbyn lämnar rummet
Skitful_Tjej stiger in
lina_1 säger till alla: nån som har msn
Kille Bs stiger in
sara21malmö lämnar rummet
singelkille19 säger till het brud: svara nu
VÄLTR KILLE I BOXER frågar alla: NÅN TJEJ
SOM HAR TID???
bob marley säger till lina_1: ja
MagrutorQ säger till caamboy: men nu ska jag ta en
paus
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: hahahhahaha
Söt_kille85 säger till Jewish_girl: hej
Snygg kille 24 lämnar rummet
Pojk säger till alla: kille som tjej sökes

Anti_gona vinkar till __ZigenerskA:
nejeeeeeeeeeeeeeeee
singel_kille18 säger till alla: någon tjej runt 17???
VÄLTR KILLE I BOXER frågar alla: NÅN TJEJ
SOM HAR TID??
blond_caam_girl lämnar rummet
robb99 stiger in
kille 25 stiger in
lina_1 säger till alla: nej jag kan adda dig
kaewk flirtar med alla: det sejs att blondiner har låg iq
och att dem e lätta att föörföra
MagrutorQ säger till caamboy: ha det bra
BS i Västerås säger till alla: Nån ung grabb i Västerås ?
MagrutorQ lämnar rummet
Mullig-snäll-kille24 stiger in
srce_tvoje lämnar rummet
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
bs veronica stiger in
het kille m cääm säger till alla: nån tjej som vill?
bob marley säger till lina_1: svara rå
Kille_STHLM stiger in
Söt_kille85 säger till lina_1: hej
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: men njaaaaaaaaa
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: jag vet inte
VÄLTR KILLE I BOXER frågar alla: NÅN TJEJ
FRÅN STHM????
Matilda Gbg lämnar rummet
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: du vet ....
Emilio stiger in
go kille stiger in
Jewish_girl säger till kaewk: det stämmer inte
e du min sessa frågar alla: nån tjej som vill snacka
seriöst??
VÄLTR KILLE I BOXER frågar alla: NÅN SÖT
TJEJ??
Mullig-snäll-kille24 lämnar rummet
ravetjej18 lämnar rummet
ambulanskille stiger in
sorrow lämnar rummet
sara lämnar rummet
bob marley säger till alla: hallå alla tjejer
singelkille19 säger till het brud: var bor du
Anti_gona vinkar till gbg kille*shq*: vadå u knaqe
Micke36 zöker u tj säger till alla: Finns här någon ung
ensam tjej från stockholm som älskar sommaren & som
gillar att klä sig i kort-kort & tighta topar...?
go kille säger till alla: nån tjej som vill ha c6
Micke36 zöker u tj säger till alla: Hej
kille 25 säger till Farlig Tjej: hejsan jag gillar
utmaningar
Dritoni nga mitrovic säger till Anti_gona: si je
Eric49 sthlm lämnar rummet
KIlle wow lämnar rummet
Niclas 28 lämnar rummet
Ålandstjej säger till alla:
____________________________________________
____________vart har alla trevliga människor tagigt
vägen all trevlighet e ju som bortblåst!
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*BS-mannen-gbg säger till alla: någon kille i gbg som
e sxugen
(am_kille16 stiger in
Sanna16 lämnar rummet
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: ja ....asså jag
tänkte varför gick ja inte o klaga för skojs skull
hahahha
Guccikille lämnar rummet
skene23 säger till alla: nån kille vid 21 upp till 28??
arabkille säger till Ålandstjej: hej
kaewk flirtar med Jewish_girl: men jo
krille stiger in
singelkille19 säger till het brud: jag bor i sala hur
gammal är du
singel_kille18 säger till alla: någon tjej runt 17-18``???
Söt_kille85 säger till Annie 17: hej
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
Kille i gbg 28 stiger in
sara stiger in
(am_kille16 säger till alla: nån tjej med cam? skriv till
mig då
Puma säger till alla: Nån som inte är blyg i sin webb på
msn ? skriv er adressså addar ja
_snygg_caaam_kille säger till alla: NÅN TJEJ SOM
VILL SNACKA SEX????=)
e du min sessa frågar Ålandstjej: hej har du tid seriöst!
Anti_gona vinkar till gbg kille*shq*: ja vet
Jewish_girl säger till kaewk: det här är inte ens lönt att
diskutera
Pojk säger till alla: Boy like a girl?
Tobias stiger in
hej lämnar rummet
_caam_kille_ lämnar rummet
singelkille19 säger till het brud: är du singel
Finflicka stiger in
airhead_mlamö säger till alla: nån malmö tjej här??
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: ja ja vet
S_Alskarinna lämnar rummet
John säger till alla: någon undergiven tjej?
Uppsala_tös17 stiger in
kaewk flirtar med Jewish_girl: nä du har rätt ingen kan
sätta något imot mina argument
michael-sthlm lämnar rummet
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: hahhahaha
aaaaaaaaa....töntarna
Slinzo-woman stiger in
HårnyLebb stiger in
Odd_Fellow lämnar rummet
e du min sessa frågar singelmamma: hej har du tid
?seriöst!
Snygg kille 24 sthlm stiger in
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: de skulle säkert ge
oss nya
airhead_mlamö säger till alla: nån malmö tjej här???
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA:
ahhahahahhaahaha
Annie 17 lämnar rummet
Puma säger till caamkille sthlm: hej

Jewish_girl säger till kaewk: nej, för dom är så otroligt
tragiska
mysig kille gbg stiger in
brianna_shq lämnar rummet
BS i Västerås lämnar rummet
go kille säger till alla: nån tjej sugen på c6?????????
Petter_ stiger in
sara säger till arabkille: är du utl.tjej
andreas* stiger in
Snygg kille 24 sthlm säger till alla: Någon tjej från
Norrköping?
Bikille19 lämnar rummet
Morrissey stiger in
danne 26 säger till alla: nån kåt undergiven slyna spm
vill bli dominerad i ett hårt c6 rollspel????????
viska!!!!!!!!!
singelkille19 säger till het brud: du menar att du är
singel eller
singel_kille18 säger till Finflicka: hej lust att prat
lite???
kaewk flirtar med Jewish_girl: jo men jag har rätt
Slinzo-woman lämnar rummet
Pojk säger till alla: sheboy?
simoon stiger in
janolov stiger in
Anti_gona vinkar till kosova-boj: qka ki ej
ensamkille (18) frågar alla: Någon tjej som vill chatta
genom msn?
storstadspojke lämnar rummet
Markus16Weeebcaaaam lämnar rummet
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: nä men du
Puma säger till caamkille sthlm: en kår tjej..msn ?
Jewish_girl säger till kaewk: åh, verkligen.
Vetenskapligt bevisat också kanske?
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
*tezzzzzzan* lämnar rummet
erikp lämnar rummet
Micke36 zöker u tj säger till alla: Finns här någon ung
ensam tjej från stockholm som älskar sommaren & som
gillar att klä sig i kort-kort & tighta topar...?
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
Dalarna stiger in
singelkille19 säger till het brud: hur ser du ut
Dritoni nga mitrovic säger till Anti_gona: ku je
Micke36 zöker u tj säger till alla: Hej
kaewk flirtar med Jewish_girl: mja det e det
Söt_kille85 säger till Anti_gona: hej
D0minant_Lebb stiger in
singel_tjej_sthlm lämnar rummet
Wizzie lämnar rummet
trevlig giftman40 lämnar rummet
hej å hå säger till alla: ingen? ingen?
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: ja men du ä värst
andreas* lämnar rummet
sara lämnar rummet
sthlmskille29 lämnar rummet
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singel_kille18 säger till alla: någon tjej som vill
cama????
promoe k 19 lämnar rummet
Söt_kille85 säger till As_snygg_tjej: hej
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA:
ahhhhhhhhhhhhhhh
(am_kille16 säger till alla: nån tjej med cam?
Uppsala_tös17 säger till alla: Ingen kille i Uppsala?
Singel.... =)
oerfaren bs nyf tj stiger in
Jewish_girl säger till kaewk: din egen eller?
jenny och filippa stiger in
Caaam_kille * lämnar rummet
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA: men ser du att jag
vinkar hjela tiden
Anti_gona vinkar till __ZigenerskA:
hahahhahahahahha
Tomas46 lämnar rummet
andreas* stiger in
Pojk säger till alla: kille sökes 10-15??
seexiga_phlikkor lämnar rummet
go kille säger till alla: nån tjej sugen på
c6?????????????????????????????
Emil** lämnar rummet
grabbensthlm lämnar rummet
kaewk flirtar med Jewish_girl: brunneter e söta o snälla
och sejer nä om man frågar får jag sätta på dej men
blondiner oh ja give it to me doggy!
pontus45 stiger in
ensamkille (18) frågar alla: Ja har tråkigt e de någon
tjej som vill chatta genom Msn?
SnyggKille stiger in
andreas* säger till -*Anna(23)*-: hej är du upptagen?
robban1 stiger in
HårnyLebb säger till Fille: Dra åt helvete!Vad med
ordet lebb e d du inte förstår??
Martin Gbg 21 säger till alla: nån tjej med msn , adda
ling_125@hotmail.com
Killen_me_stil säger till alla: Någon flicka som vill?
tjej24gbg lämnar rummet
Dalarna frågar alla: Finns det någon Karlskrona brud
här inne som har lust att ge mig å min polare en guidad
tur runt om i Karlskrona..16+..ta gärna me en kompis...
kevin ö-o stiger in
turk-08 lämnar rummet
krille25 stiger in
Jewish_girl säger till kaewk: du har bara träffat färgade
blondiner, räknas inte
Martin Gbg 21 säger till alla: tjejer med msn , adda
ling_125@hotmail.com
tjej_18 lämnar rummet
Söt_kille85 lämnar rummet
mats27gbg lämnar rummet
singelkille19 säger till het brud: jag smal lång blåa
ögon
Martin Gbg 21 säger till alla: nån tjej med msn , adda
ling_125@hotmail.com
Pepelito stiger in
Dritoni nga mitrovic säger till Anti_gona: aje majr
kille 25 lämnar rummet

__ZigenerskA lämnar rummet
*DEVIL* lämnar rummet
Tony Montana stiger in
krille25 säger till alla: nån tjej?
Anti_gona säger till alla: oki
Loqka e kuqe lämnar rummet
Anti_gona säger till alla: comon
Anti_gona lämnar rummet
Martin Gbg 21 säger till alla: tjejer med msn , adda
ling_125@hotmail.com
singelkille19 säger till het brud: har du stora tuttar
Sofia säger till kaewk: Funderar mycket över er
formuelering. Mycket intressant sådan.
Helena lämnar rummet
Martin Gbg 21 säger till alla: nån tjej med msn , adda
ling_125@hotmail.com
Emilio lämnar rummet
D0minant_Lebb säger till alla: nån undergiven lebb?
dejt_tjej_singel lämnar rummet
hotta killen säger till As_snygg_tjej: hej
lina_1 lämnar rummet
gillar tjocka tjejer stiger in
Finkille stiger in
**gbg-kille** lämnar rummet
HeLt StUcKaD lämnar rummet
John lämnar rummet
singelkille19 säger till het brud: har du mobil
hutomten stiger in
annika16 stiger in
Martin Gbg 21 säger till alla: tjejer med msn , adda
ling_125@hotmail.com
VästeråsM34 stiger in
zizzi stiger in
bob marley lämnar rummet
svecke 28 stiger in
Pratsam_kille stiger in
CaamKillen stiger in
singel_kille18 säger till alla: någon tjej som bill
cama???
VästeråsM34 säger till alla: nån tjej som vill chatta ?
micke stiger in
hutomten säger till alla: nån tjej som vill???
Martin Gbg 21 säger till alla: nån tjej med msn , adda
ling_125@hotmail.com
gbgkillen 30 lämnar rummet
Wizzie stiger in
danne 26 säger till alla: nån kåt snuskig tjej som gillar
hårda c6 rollspel??
glad kille lämnar rummet
svecke 28 flirtar med alla: NÅGON TREVLIG TJEJ
HÄR?
Emil** stiger in
micke säger till alla: någon söt flicka som vill snacka?
anders *het* lämnar rummet
Killen_me_stil säger till alla: Någon flicka som vill?+
Wizzie säger till alla: Någon UNG tjej från göteborg??
viska till mig!!!
krille flirtar med alla: Någon tjej från Linköping eller
inärheten ??????
Snygg Bus Kille lämnar rummet
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kaewk flirtar med Jewish_girl: du jag e en mästare på
att hitta såna hära sorgliga tjejer som e lätta att förföra
ofstas blondiner
Finkille säger till alla: Nån trevlig tjt som har lust
Dritoni nga mitrovic säger till alla: shkruj
S_Alskarinna stiger in
HårnyLebb säger till bs veronica: Hej!ålder?
Tobbe Sthlm stiger in
Christian Sthlm lämnar rummet
svecke 28 flirtar med anna36: hej anna upptagen?
John stiger in
Turk kille stiger in
söt o snygg kille lämnar rummet
hbgpeter lämnar rummet
singel kille 6ton stiger in
ensamkille (18) frågar alla: Men hallå e de ingen som
vill chatta?
mysig kille gbg lämnar rummet
Finkille säger till alla: nån trevlig tjej som vill
Jewish_girl säger till kaewk: fy fan, inga detaljer tack.
Jag tycker du verkar minst lika tragisk
Skånekille *mysig* lämnar rummet
singel kille 6ton säger till alla: tjena alla tjeje
Martin Gbg 21 säger till alla: tjej med msn , adda
ling_125@hotmail.com
Turk kille säger till alla: Tjena!
Kille Bs lämnar rummet
Martin Gbg 21 säger till alla: nån tjej med msn , adda
ling_125@hotmail.com
Bikini_Sara stiger in
Martin Gbg 21 säger till alla: tjej med msn , adda
ling_125@hotmail.com
Lindeman stiger in
kaewk flirtar med Jewish_girl: jag e ju det
pontus45 frågar alla: nån ung roslagstjej som vill
kosova-boj lämnar rummet
Uppsala_tös17 säger till alla: Kan inte du singelkille
under 20 viska igen, hann inte svara...
08 nyf utl par stiger in
Tilde 17 gbg stiger in
singel_kille18 säger till alla: någon tjej osm vill
cama???
trevlig kille stiger in
Freddy sthlm lämnar rummet
Martin Gbg 21 säger till alla: nån tjej med msn , adda
ling_125@hotmail.com
2 brudar18 stiger in
Par i gbg 21 o 24 lämnar rummet
Martin Gbg 21 säger till alla: tjej med msn , adda
ling_125@hotmail.com
grabbensthlm stiger in
Ålandstjej säger till alla:
____________________________________________
_____-Jävla Åland
Killen_me_stil säger till alla: En flicka som vill prata
på msn kan ju adda mig på
Hellmaster_19@hotmail.com
Martin Gbg 21 säger till alla: nån tjej med msn , adda
ling_125@hotmail.com
08 nyf utl par säger till alla: oa

kaewk flirtar med Sofia: e du oxo en sådan tjej som
tycker att blondiner ska ha mer respekt eller?
2 brudar18 säger till alla: Hej
danne 26 lämnar rummet
Danne snygg o het stiger in
08 nyf utl par säger till alla: par s par
VästeråsM34 säger till alla: nån tjej som har lust att
chatta ??
gbg kille*shq* lämnar rummet
2 brudar18 säger till alla: Finns det någon som bor i
uppsala här??
sthlmskille 20 stiger in
Kille 18 lämnar rummet
Petite stiger in
mm stiger in
hotta killen lämnar rummet
Martin Gbg 21 säger till alla: tjej med msn , adda
ling_125@hotmail.com
Martin Gbg 21 säger till alla: nån tjej med msn , adda
ling_125@hotmail.com
hutomten säger till alla: ingen tjej som vill med 23 årig
kille
promoe k 19 stiger in
Morrissey lämnar rummet
Marie och per stiger in
kalle 18 kt lämnar rummet
simoon lämnar rummet
kaewk flirtar med Jewish_girl: nu blev du tyst käring
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
kille_med_webb lämnar rummet
promoe k 19 säger till alla: nån fin tjej med msn???
adda mej på looptroopland@hotmail.com
Snygg_kille stiger in
Sofia säger till kaewk: Nej. Inte alls. Råkar vara
brunett. Orkar inte med dessa eviga diskutioner
angående hårfärg. intresserar mig inte. Inte alls,
faktiskt.
Filip (26) stiger in
Martin Gbg 21 säger till alla: tjej med msn , adda
ling_125@hotmail.com
20 år i Norrk stad stiger in
HeLt StUcKaD stiger in
Snygg_kille säger till alla: Någon från halland???
Martin Gbg 21 säger till alla: nån tjej med msn , adda
ling_125@hotmail.com
snyggkille27 stiger in
martina lämnar rummet
anna 18 kt stiger in
kaewk flirtar med Sofia: låter bra mycket bra
hutomten blir arg på alla: kaewk visa lite respekt
VästeråsM34 säger till alla: nån chattsugen tjej ?
upphetsad_tjej säger till alla: ååååå
Jonas_ stiger in
Caaam_kille * stiger in
HenrikGBG lämnar rummet
upphetsad_tjej säger till alla: aaahh
Zigge stiger in
Jewish_girl ler mot kaewk: Jag orkar inte med dig
*hot boy* stiger in
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Martin Gbg 21 säger till alla: tjej med msn , adda
ling_125@hotmail.com
Petite lämnar rummet
Martin Gbg 21 säger till alla: nån tjej med msn , adda
ling_125@hotmail.com
Skitful_Tjej lämnar rummet
Finkille säger till alla: någon tjej som har lust på msn
Sofia säger till kaewk: Nåväl, vad föredrar ni?
het brud lämnar rummet
kt som fan(kille) lämnar rummet
Bar överkropp Kille flirtar med alla: nån småkåt ?

Caaam_kille * lämnar rummet
e du min sessa frågar alla: nån kåt liten fin tjej här som
vill??
Anders34 lämnar rummet
snyggkille27 säger till alla: Nån tjej här som tänder på
killar som gillar o suga kuk?
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