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For mange år siden havde jeg en kæreste, som jeg kom sammen med alt for 
længe. I begyndelsen var det naturligvis yndigt, og vi sms’ede en del til hinan-
den lige fra starten. De første sms’er mellem os var søde, og jeg valgte derfor at 
gemme dem. En sms på mobilen blev først slettet, når jeg havde skrevet den 
ned. På det tidspunkt kostede en sms også 20 øre stykket, og det var mange 
penge den gang.

Da jeg først var begyndt at gemme sms’erne, blev det en vane. I løbet af det år 
min daværende kæreste og jeg var sammen, fik vi skrevet 3.200 sms’er til hinan-
den, og jeg havde gemt dem alle. Da forholdet endelig var slut printede jeg hele 
korrespondancen, satte den i en mappe, puttede den i min bogreol og glemte 
alt om den. 

Flere år senere, da jeg ryddede op i mine bøger, fandt jeg mappen med sms’erne. 
Jeg læste det hele igennem, og det var ret sjovt pludselig at se forholdet udefra.

Jeg besluttede mig for, at få historien udgivet i en stærkt redigeret version. Det 
mest private blev slettet, og resten blev skrevet om. Der kom også en ny fiktiv 
slutning. 

Da der var tale om en sms-korrespondance, så var det naturligt at tage kontakt 
til forlaget SMSpress. De synes, at idéen var sjov, og i november 2011 udkom 
”Hej Søde”, som man kunne abonnere på i sms-form. Man ville modtage op til 
10 sms’er om dagen i knap 12 måneder. Det ville altså tage et lille års tid at læse 
bogen på mobilen.

Der var mange, der fulgte ”Hej Søde” i en kortere eller længere periode, men 
efter flere opfordringer, så udkommer bogen nu i bogform, så man kan læse 
hele historien på én gang. 

Valby juli 2014 Ida Holst

FORORD





JANUAR

FEBRUAR

MARTS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER 

INDHOLD

9

16

35

55

75

99

115

138

158

175

194

210





JANUAR



Hej Camilla. Tak for i aften. Jeg fik vist lidt for mange 
øl... ikke så smart, når man skal op i morgen, men vi 
havde det godt nok sjovt :)

TORSDAG D. 26. JANUAR

CAMILLA: 21.08

Ja mon ikke...og du fik vist flirtet 
godt igennem. Fik du prinsens 
nummer ;)

Han var ret lækker. Godt scoret ;) Jeg måtte jo hjem til 
John, så du må lige opdatere mig om, hvad der skete, 
efter jeg var gået...

10

AMALIE: 21.05

AMALIE: 21.11

Haha, selvfølgelig.... og han hedder 
Kasper, hvis du skulle have glemt 
det. 

CAMILLA: 21.13

Jeg har IKKE scoret din abe!!! Men han virker ret sød... 
Han er tidligere elitesvømmer og træner til Ironman for 
6. år i træk :)

AMALIE: 21.17

CAMILLA: 21.18

Du ringer til ham ikke?

AMALIE: 21.20

Jeg sms’er nok... tror jeg. Det er ikke 
så farligt som at ringe...



CAMILLA: 21.35

Jeg er ligeglad med hvad du gør, bare du 
gør noget. Du trænger til sex!!!

Jeg skal ha ALT at vide. Du aflægger fuld rapport! Det er 
en ordre!!!

11

AMALIE: 21.35

Nå nå nå. Nu tager vi lige en ting af 
gangen. Men jeg skriver nok til ham 
i morgen :)

CAMILLA: 21.39

Det lover jeg. Hyg dig med John :)

AMALIE: 21.40

KASPER: 21.15

Hej søde. Det gjorde vi. Jeg ville gerne 
have snakket lidt mere med dig, men når 
man træner, kan man ikke være i byen 
hele natten :)

AMALIE: 20.59

AMALIE: 21.18

Hej Kasper. Det var hyggeligt at se dig i går. 
Håber du og Rune kom godt hjem. KH Amalie :)

Det er helt ok. Jeg skulle jo også op 
på arbejde :)

FREDAG D. 27. JANUAR
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KASPER: 21.20

KASPER: 21.26

KASPER: 09.20

KASPER: 09.25

Ja, det skulle jeg jo også. Mit job er godt 
nok kedeligt, men jeg får tid til at træne, 
og det er det vigtigste. Har du lyst til at ses 
igen?

Det vil jeg glæde mig til. Lad os skrive ved 
i morgen. Sov godt :*

Godmorgen frøken. Har du stadig lyst til at 
ses efter at have sovet på det ;)

Det lyder sørme hyggeligt. Hvad 
tid skal jeg komme?

AMALIE: 21.22

AMALIE: 21.28

AMALIE: 09.22

AMALIE: 09.27

Ja. Det kunne være hyggeligt :)

Det er en aftale!!! Sov godt :*

Ja, meget :) Du kan jo komme forbi til 
middag, hvis du har lyst...

Hvad med kl. 18.30!

LØRDAG D. 28. JANUAR
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KASPER: 09.32

KASPER: 18.40

KASPER: 08.42

Det lyder fantastisk! Jeg skal træne nu, 
men vi ses i aften. Glæder mig :)

Er hos dig om 5 minutter søde :*

Du er smuk og skøn og sød :*

AMALIE: 09.33

AMALIE: 08.30

AMALIE: 16.58

Jeg glæder mig også. Vi ses :)

Du er sød Kasper :*

Han var forbi i går, og vi kom til at kysse 
en lille bitte smule.... ;)

SØNDAG D. 29. JANUAR

Nå, hvad sker der med elitesvømmeren? Du lovede at 
aflægge rapport ;)

Hahaha, det lyder godt :) Men se at få noget sex 
næste gang!!! Du er sgu altid så kostbar!!!

CAMILLA: 16.56

CAMILLA: 17.00
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KASPER: 20.35

KASPER: 17.07

KASPER: 20.38

Hej søde, har du haft en god dag? Min var 
kedelig, men det var godt at træne. Tænker 
på dig…

Hey, jeg har vildt lyst til at se dig i aften. Kan 
du ikke pjække fra kor? :)

Det lyder godt :) Ses vi snart 
igen? :*

AMALIE: 17.02

AMALIE: 20.36

AMALIE: 20.40

AMALIE: 17.10

De største glæder kommer til den, der venter ;)

Hej søde :) Jeg havde en fin dag på arbejde, 
men jeg har også søde kolleger. Nu glor jeg 
fjernsyn…

Jeg skal til kor i morgen, men onsdag måske... :*

Fy da. Man pjækker ikke :) Men når det 
nu er dig… så kan jeg jo ikke sige nej….

TIRDAG D. 31. JANUAR

MANDAG D. 30. JANUAR
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KASPER: 17.15

KASPER: 20.40

Super … kan være hos dig 20.30 :)

Jeg bliver lidt forsinket. Er hos dig om 10 minutter :*
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FEBRUAR
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KASPER: 08.17

Selv tak smukke. Du er hamrende lækker :*

AMALIE: 08.15

Tak for en vidunderlig nat og morgen. 
Du er skøn :*

ONSDAG D. 1. FEBRUAR

AMALIE: 19.51

AMALIE: 20.00

AMALIE: 20.10

Hej Camilla, Kasper fik mig til at pjække fra kor i går, 
og gæt hvad jeg fik i stedet for sang…. SEX SEX 
SEX SEX SEX

Fantastisk! Han er tritonlet dvs. han dyrker 
svømning, løb og cykling og han træner til 
Ironman :)

HELT fantastisk :) :) :) :) :)

Hahaha. Det var hurtigt. Hvordan er han?

Du har sagt det med Ironman ;) Men hvordan er han 
i sengen? :)

CAMILLA: 19.58

CAMILLA: 20.08
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KASPER: 17.00

KASPER: 19.05

Ses vi i aften smukke? Jeg kan være hos dig kl. 19.00 :)

Er hos dig om 10 minutter :*

TORSDAG D. 2. FEBRUAR

AMALIE: 17.05

Det passer fint. Jeg har mad parat.

KASPER: 16.41

Du er sød Amalie, men vi har lige mødt hinanden, 
og vi er ikke kærester. Det kan man ikke være så 
hurtigt. Jeg er bange for, at du er lidt for ivrig, så 
jeg sover hos mig selv efter træning. Det er også 
længe siden, jeg har sovet dér, og så kan jeg også 
få ryddet lidt op. Vi tales ved :)

AMALIE: 09.30

Tak for endnu en skøn nat. Jeg er vist blevet ret 
forelsket i dig, og jeg er ikke længere single på 
Facebook ;-)

FREDAG D. 3. FEBRUAR

AMALIE: 16.50

Hvad fanden sker der? Jeg har sgu da ikke ligefrem friet 
til dig? Tag dog lige og slap af. Og hvad mener du med, 
at du sover hos dig selv? Hvor sover du ellers?




