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Fredagen den 30 juli
Den här veckan har jag haft fullt upp, förutom idag då, jag har inte gjort ett skit mer än att vara på systemet, det behövs för morgondagen. Då ska jag gå upp nio och börja festa klockan tio, ska försöka få tag i
mina fotbollsskor innan också, får ringa Junior.
Det har varit dåligt med bloggandet annars, ber om ursäkt för det, det har ändå hänt saker varje dag denna
veckan. men kan ta och sammanfatta veckan istället.
________________________________________
I måndags började som sagt träningen igen efter en dryg månads uppehåll, tur att det inte var så värst
varmt. Juni och juli i år har varit torra som fasen och heta som fasen. Det har medfört att jag varit trött
som fasen efter jobbet. Det var lite småhemskt faktiskt. Min morbror, hans fru, min bror och hans fru samt
deras barn var här också, det var bara synd att jag knappt fick sett dem. De kom hem strax innan träningen
började, de hade varit på andra sidan Skälderviken vid Mölle.
Det var en annorlunda träning, vi hade inga målvakter eftersom de var och fortfarande är utomlands.
Osjälvisk som jag är ställde jag mig i ena målet och en som heter Pojantähti ställde sig i andra, jag tycke
ändå jag höll mig stabil. Nu är det nästan lite synd att jag inte får stå imorgon. Jag har alltid varit andremålvakt, men det har dykt upp någonting för förstemålvakterna varje år. Det har varit sjukdom bägge åren,
och jag var bättre förra året än vad jag var det första. Kanske rent av hade nått min peak i år, men det ska
man inte hoppas på. Nej, nu svävar jag.
________________________________________
I tisdags efter jobbet ville Carolin bada, jag kan säga att det var kallare än i förra veckan. Men vi doppade
oss och hade roligt. Blev hemkomna mycket tidigare än när vi badade förra veckan. Hehe ;-)
________________________________________
I onsdags var det återigen träning, under tiden som träningen var födde Carolins hund Wicca fyra små
hanhundar, älsklingen var lite besviken, hon hade gärna velat ha en tik som hon hade kunnat behålla, men
inte alltför besviken. De var söta :)
________________________________________
Igår var jag och hälsade på älsklingen och tittade till hennes små söta odjur. Fast de såg lite ut som råttor,
men söta ändå, så små att de fick plats i en handflata, det var så de hade kunnat få plats i min mun. Ville
nästan äta upp dem, men då hade nog både älskling och Wicca varit förbannade på mig för resten av mitt
liv :-P
________________________________________
Idag har jag tagit det extremt lugnt på jobbet, men körde ändå betydligt mer än vad de andra klarar av att
köra. Ligger trots allt en bra bit före i planeringen. Nästa vecka börjar jag arbeta tvåskift igen, det ska bli
fruktansvärt skönt att få lite mer ledig tid.
Ha det bra
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A CRAZY DAY!!!
Hejsan!
I dag har varit en galen dag. Åkte hemifrån 07:50 och kom hem 21:30. tänkte berätta vad som hänt.
Dagen började med att det var stop i tunnelbanan pga strömavbrott så det var helt kaos tog mig över 1
timme att ta sig till skolan när det brukar ta ca 17 min. Sen när jag börjar komma i närheten av skolan (
fick gå från statshagen till fridhemsplan) Då får jag reda på av en i klassen (igenom sms) att vi ska vara vid
statsteatern kvart i tio för att se en föreställning jag blir lite iriterande men tänkte ta buss 1 till hötorget och
gå nerför drottningatan till plattan men när jag ser köerna och hur mycket människor det är på en av 1 ans
buss som åkte för bi så bestämde ja gmig för att gå så jag gick i morse från statshagen till t-centralen.
Mötte upp en klasskompis vid skolan så hadde i alla fal sälskap från fridhemsplan till t-centralen.
När vi sett ”pjäsen” som bara var två scener ( våran lärare hadde missförståt de trodde det var i princip en
hel föreställning) så gick jag och 6 till och åt lunch på Donken för ingen av oss ville äta skol lunchen i dag.(
som vi annars alltid gör :P) så tog vi buss 1 tillbaka till skolan och så hadde vi svenska ( min lärare i läs och
skriv studion var sjuk så vi satt och läste hela lektionen) sen hadde jag spanska prov!
SEN VAR SKOLAN SLUT! JIPPIE! Då gick jag till västermalms gallerian och träffadeJENNIE!
Vi satte oss och fixade en ny header till mig och ska även hjälpa mig med lite andra ansiktslyft för bloggen och så ska vi ficka lite små saker på headerna också som vi inte hant göra i dag innan mitt batteri till
datorn tog slut :P
När klockan började närma sig kvart över 4 så tog vi bussen mot Hötorget och så gick vi in på kungshalen
och åt lite tacos till middag. Jag åt Borito eller hur det stavas.
När vi ätit klart så gick vi och köpte lite godis ( äter aldrig godis typ längre men ska man på bio måste man
ha något tycker jag ;P )
Aja sen gick vi och såg ”Tusen gånger starkare” jätt ebra film. Skriver om den i morgon. Sen drog vi runt
ett tag då blåa linjen var avstängd i 20 min pga arbetet med citybanan.
Nu är jag hemma till slut för det var någon som drog i nödbromsen i tunnelbanan med så vi stog still vid
Västra skogen i typ 10 min.
Nu ska jag om jag vågar titta på kommentarer och godkänna dem det är så SJUKT MÅNGA! Tack verkligen. Och har i dag haft drykt 26 000 unika besökare =D
Nä måste börja nu om jag ska hinna titta lite på matten ( har prov i morgon ) Hoppas/tror jag kan allt.
KRAM OCH GODNATT!
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Hellu!

Första dagen på jobbet och jag o älsklingen har bråkat..
känns som en bra start.. men kände mig så jävla vuxen när jag gick till jobbet i morse.
tog på mig arbetskläder, tog väskan på axeln stressade lite och sprang och pussade mattias och sen for i väg
i världens fart.. hehhe ungefär som vi pratade om förut fan vad vuxet det kändes när han kom och hämta
mig efter jobbet och vi åkte och åt mat och bara hade det så underbart.. tänk om det vore för evigt..
nu e det slut på det roliga och alvaret satte i gång idag.. han in i lumpen jag e på jobbet..
Snart börjar jag skolan med.. Ska bli roligt träffa alla killar, sätta mig vid skrivbordet med böckerna och
vara den duktiga tjejen som någonstans finns i mig..
försöker hålla mig vaken ska spela spel innan det e natti natti..
Jag ska försöka uppdaterar i morgon men kan inte lova nått, ska förmodligen i väg på kvällen och sen så
ska jag gå och lägga mig tidigt för jag åker fem på onsdag morgon, Ida ska till ullared och shoppa:) hihihi..
mattias e galen, han ville inte ge mig pengar, men han betalade allt annat:P hahaha nevars baby..
det e lugnt..
får tacka älsklingen för biljetterna och god mat..
vi hörs vänner på onsdag kväll eller torsdag..
puss och
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