
  

 

 

 

 

   

  

Min kæreste vil ikke holde i hånd og kysse, når vi er 
ude i byen.  
Derhjemme, når vi bare er os to, er det ikke noget 
problem, så er min kæreste meget kærlig og sød.  
Men jeg er faktisk ret ked af, at vi ikke kan vise, vi 
er kærester, når vi er ude.  
Det føles som om, min kæreste ikke helt vil være 
ved mig.  
 
Hvad synes I, jeg skal gøre?  

Jeg kan godt lide at gå i byen og have det sjovt med 
mine venner.  
Men min kæreste siger, at vi skal være sammen, når 
jeg går i byen om aftenen.  
Men det er altså ikke det samme, når min kæreste 
er med. Og mine venner kan godt gå ud uden deres 
kærester.  
Jeg har jo ikke tænkt mig at være utro eller noget. 
Det irriterer mig, han ikke stoler på mig  
Hvad synes I jeg skal gøre?  

Jeg vil gerne have en kæreste, men jeg ved ikke 
hvordan jeg skal få en.  
Jeg er ret genert, og der er ikke rigtig nogen, der 
lægger mærke til mig.  
Der er en, som jeg synes er rigtig sød. Men jeg synes 
det er svært, bare sådan at gå hen og snakke.  
Jeg ved ikke hvad jeg skal sige. 
Hvad synes I, jeg skal gøre? 

Min kæreste ryger, og en dag tog min kæreste penge 
fra min vens jakkelomme til cigaretter.  
Vi var alle tre hjemme hos mig, og min ven var på 
badeværelset, da det skete.  
Jeg sagde, at det ville jeg ikke have, men min kære-
ste grinede bare og sagde, at det ville min ven aldrig 
opdage.  
Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg vil ikke mi-
ste min kæreste ved at sladre, men jeg synes også, 
det er strengt over for min ven. 
Hvad synes I, jeg skal gøre? 
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