
KÆRLIGHED

Hej. 
Jeg startede på en ny skole i august. Jeg 

kunne og kan stadig lide en pige. Omkring 
3 uger efter skrev jeg til hende på facebook. 

Jeg spurgte om hun ville være min 
kæreste...

Hun sagde nej da hun ikke bare bliver 
kærester med en hun har kendt i 3 uger. 

Hvilket jeg godt kan forstå.

Jeg har tænkt over om jeg nu skal spørge? 
Er lidt nervøs for at blive afvist. Mvh. Den 

usikre dreng på 13 :D D
Jeg synes, du skal spørge 
hende flere gange indtil 

hun ikke kan sige nej mere. 
Måske tre gange om ugen. På 
facebook skal du bare skrive 
til hende og spørge, så kan 

hun se, at du mener 
det. Held og lykke.

C

Hej. Prøv at spørge dig 
selv hvor meget I ved om 

hinanden. Hvis du syntes, I 
ved en masse hinanden og 

passer godt sammen så prøv 
at spørge. Hvis ikke så bliv 
ved med at blive klogere 

på hinanden. Hilsen 
mig :-)

A

Hey, måske skal du kigge 
lidt på hvad for en type 

dreng hun godt kan lide. Hvis 
hun godt kan lide fodbold skal 

du måske begynde at spille 
fodbold eller hvad det nu kan 

være. Du kan jo prøve at 
lave dig selv lidt om, så 

hun kan blive vild 
med dig. 
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B

Hejsa! Nu er jeg selv en pige i 
din alder, og jeg ved, hvordan det 

er at blive spurgt. Her kommer et par 
råd til dig:

1. Spørg hende ansigt-til-ansigt. Så vil det 
virke som om, at du mener det seriøst.

2. Fortæl hende, hvad du føler!
3. Vær sikker på, at det er det her du vil.
Hvis hun ikke er faldet for dig endnu, så 

vent lidt igen. Giv hende nogle kom-
plimenter og prøv at arbejde dig 

ind på hende som ven.
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KÆRLIGHED

Hej
Jeg er en 11-årig pige som har en fantastisk 
veninde. Hun betyder rigtig meget for mig, 
men hun har en kæreste som jeg har været 

vild med i årevis.

Jeg har brug for hjælp, for jeg ved ikke hvad 
jeg skal gøre og sige overfor min veninde.
Hver gang vi snakker om ham får jeg det 

som om jeg har en knude i maven.

Hjælp mig hvad kan jeg gøre? D
Hej pige på 11. Jeg synes 

du skal spørge drengen, om 
han vil være kæreste med dig. 

Måske er han også vild med 
dig… Hvis han ikke er, kan du jo 
glemme alt om ham. Men hvis 

han er vild med dig også, så 
må I sammen sige det 

til din veninde.

C

Du bliver nødt til at 
glemme ham. Du må 

kunne finde en anden sød 
dreng, som du kan blive 
ligeså vild med. Og din 
bedste veninde betyder 

meget mere end en 
fyr.

A

Kære pige. Din bedste 
veninde må virkelig betyde 

meget for dig, når du skriver, og 
spørger om råd. Jeg forstår godt 

problemet... Mit råd er, at du skal sige 
det til hende. Hun bliver nødt til at 
vide det, og så må I finde ud af det 
sammen. Det er normalt hvis hun 

bliver sur, og virker jaloux, men 
hun skal vide hvordan du har 

det. Håber det kunne 
hjælpe!
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B

Hejsa. Jeg synes du 
skal lade som om du 

kender nogle andre med 
det samme problem og for-
tælle din veninde om det. 

Så kan du se hvordan 
hun reagerer.
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