


Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, 
når man kun er 14 år, og hele verden står åben for én, blot man 
tænder computeren og går på nettet. Det viser to personlige 
fortællinger i denne bog alt om. 

Martin og Lotte blev begge lokket til at smide tøjet på nettet. 
Det skete via chat og via et af verdens mest populære compu-
terspil. 

14-årige Martin blev lokket til at optage og sende billeder med 
sexuelt indhold af sig selv til en voksen mand, som gav ham vir-
tuelt guld i World of Warcraft. Og Martin var ikke alene om at 
lade sig lokke. Manden er dømt for at have lokket i alt 25 dren-
ge til det. 

14-årige Lotte blev udsat for noget nær det samme. Hun har i 
denne bog selv skrevet, hvordan hun blev narret til at smide tø-
jet foran et web-kamera, mens en voksen mand så på. Han lok-
kede med en falsk modelkarriere.

Lotte og Martins tillid til andre mennesker blev ødelagt. De føl-
te enorm skyld over, at de »lod« det ske. Og de skammede sig 
meget over, at de lagde deres tillid i en fremmed mands hæn-
der, hvorefter han udnyttede den på det groveste.

Undervejs i bogen møder du en række eksperter, som dukker 
op i talebobler og forklarer, hvad der fx gør, at en dreng som 
Martin kunne blive så afhængig af et computerspil, at han gjor-
de disse ting. Eksperterne forklarer også, hvorfor Lotte ikke skal 
føle, at det er hendes skyld, og hvorfor det her er et problem, 
man både som ung, forælder og skole skal tage alvorligt. 

Formålet med bogen er, at læserne kan lære af de to teenage-
res fortællinger og være så godt rustede som muligt, hvis de 
ramler ind i den virtuelle verdens mørkeland og får brug for 
hjælp. 

Vi har dog valgt at indlede bogen med en lidt anden historie. 
Nemlig historien om 14-årige Julie, som har oplevet ekstreme 
ting på nettet, men som også har fundet frem til sin egen måde 
at håndtere voksne med skumle hensigter på nettet på. 
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Denne firkant er en QR-kode. Hvis du har en smartphone, 
kan du downloade en gratis scanner-applikation.
Scanneren bruger kameraet i din smartphone og åbner 
automatisk hjemmesiden, når du holder kameraet hen-
over koden. Det er smart!
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Julie er 14 år og har flere års erfaring på både danske og uden-
landske chatsider.
Du møder også: 
• Julies far Peter
• Julies lærer Ditte

Lotte er 17 år og blev som 14-årig udsat for en »voksen«, som 
lokkede hende til at smide tøjet på nettet.
Du møder også: 
• Lottes mor Viv Jensen
• Lottes lærer Steffen Bech

Martin er 18 år, men blev allerede som 14-årig narret til at sen-
de billeder med sexuelt indhold og videoer til en ældre mand via 
computerspillet World of Warcraft.
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»Det begynder med et hej, så udveksler man alder, køn, 
land, hobbyer, og så kommer de med komplimenter. 
Spørger om man er jomfru  
og forsøger at overtale én til ting ...«
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»Jeg har mange gange fået en penis i ansigtet og set en ældre 
mand sidde og spille den af på nettet. Nogle gange endda foran 
100 mennesker i et chatroom.«

Sådan siger 14-årige Julie, der har flere års erfaring på forskel-
lige chatsider som Arto, msn samt flere udenlandske sider. Her 
har hun gentagne gange oplevet, at ældre mænd forsøger at 
komme i kontakt med hende. Men det behøver ikke at være et 
problem, hvis man som Julie lærer at håndtere dem. 

»Jeg begyndte at chatte med web-cam allerede som ti-årig. Det 
betød, at vi kunne se hinanden, men det betød også, at dem, 
man ikke kendte, kunne se os. Nogle mænd spurgte altid, om 
man ville rejse sig op. Men jeg sagde nej og lærte at blokere 
dem, for jeg vidste godt, hvad de ville,« siger Julie.

Risiko på udenlandske chatsider  

Chat er ikke længere så interessant for den 14-årige pige. På 
grund af sin alder skal hun ind på større, udenlandske chatsider 
for at finde jævnaldrende. Men på de sider er der ifølge Julie 90 % 
risiko for, at det er ældre mænd, som sidder i den anden ende. •

Kommentar, Kuno Sørensen:
»Flere voksne mænd bruger den her metode til at få tilfreds-
stillet deres seksuelle fantasier uden at have fysisk kontakt. De 
tror, de kan gøre det anonymt og uden konsekvens, fordi det er 
på nettet.«

»Det begynder med et hej, så udveksler man alder, køn, land, 
hobbyer, og så kommer de med komplimenter. Spørger om man 
er jomfru og forsøger at overtale én til ting, og så er det, at jeg 
blokerer dem,« fortæller Julie.

Det er dog ikke alle unge, der får blokeret for de ældre mænd, 
som lyver om deres alder og lokker pigerne til at smide tøjet 
foran et kamera i cyberspace. 

Men Julie, hvorfor tror du, pigerne lader sig lokke til at smide 
tøjet?

KAPITEL 1  |  Julies historie:

»Nogle mænd spurgte altid, om man ville rejse sig op«
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»Sådan håndterer man 
»gamle« mænd på nettet«




