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NicklasBladh -com

och
vi växteupp iett hem där mamman var helt förstörd utav fadern pågrund av
våldtäkter gång på gång fick modern mer och mer av sitt liv förstört, GRATTIS du lyckades
förstöra fyra liv. När man var liten tänkte inte jag på så mycket för den falska sidan hos dig
hur du ser
som du har utåt mot andra folk. Jag ska även tala om hur folk ser på dig utåt och
på dig själv. Jo det är så här den som folk ser Thomas Bladh utifrån OJ vad ska vi börja??

medsin
Folk tycker att du är en hjälpsam man som tycker om långa promenadeli skoSln
på.die..
familj, en fråga när fan har vi varit ute i skogen och grillat korv' Bullskit!!! Hur du .ser
och är snällast och gör
själv jo jag tror att du ser dig själv som en man som dricker lite ibland
helt parfekt"'
inget mot världen. en som har jätte bra kontakt med sina barn och är bara
en kille som dricker
Och nu då så som du är:: en man som har en JÄVtlct dålig självkänsla'
du har så
varje dag, en man som har slagit sin fru och aldrig har ska.dat sina barn ni8o1.linS"
jävla fel din fuckade gris!l! Nu ska jag säga hur dina barn har for några minnen med dig!
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Joakim Btadh har ingen som helst respekt mot Thomas och behöver verkligen inte det' Han
tycker han är allmänt äcklig och när Thomas kommer in i ett rum går han' Han har blivit
,,.*"n av Thomas under frela sin barndom och har gjort så mycket han kan för att hålla sig

ett stort avstånd ifrån honom och just nu pratar dom inte... nÄff År THOMASII
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Nicklas
Nicklas Bladh dog utav sorg i hjärtat. Under hela sin barndom har han

fått ont i magen varje

kväll, pågrund av ditt eländiga drickande. Han grät ofta och tyckte inte om dom dörrarna han
var tvungen att gå igenom när han var på väg hem, du fanns där. Han tyckte du var äcklig,
vidrig och dum i huvudet. Han dog pågrund av dig och han hade ingen livskraft kvar' Dra åt
helvete.
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Sist lilla migl jag har alltid haft en gnutta respekt för dig tills den dagen du sa till mig att
var värdelös och att jag inte var önskad till världen. När jag hör dig skrika var dag på min mor
så tänker jag är du verkligen min biologiska far. Tror inte de, du är korkad och du har alltid

tryckt ner mig. klart jag inte har respekt för dig, vem skulle?? Du har sagt till mig att jag är
dum i huvudet och att du inte bryr dig om mig, visste jag redan' Men allt det elaka som
kommer ifrån din mun. OMG syket nästa!! Du dricker varje dag du knullar med allt du ser'
Vem fan är det som är otrogen? Du är nog en av dom äckligaste jag vet eller en av dom
äckligaste jag vet du ÄR den äckligaste jag vetl!
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Du säger att du inte vill ha något med mig att göra så dra då ingen som hindrar dig alla vill

ändå att du ska ge dig

av!!

Bara så du vet så förstör du även för mig i skolan jag kan inte

koncentrera mig hemma för att du är där!! Hur fan ska jag kunna lyckas om du alltid ska
finnas där och trycka ner mig? Jag kan inte alltid vara med mina kompisar för då måste jag
tänka på rnamma och stanna hemma för att hon inte ska behöva ta allskit, du tar död på oss
och jag måste fråga ska en tonåring verkligen behöva tänka på att hon inte kan ta hem
kompisar på grund av att jag inte vet om han är full eller inte- Jag nog svara på den frågan !l
Det är
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Om du bara gick och dog det hade alla mått bättre avl! Och alla som har skydat honom från
allt som Monica du vet inget om din sån och jag har bara tre saker att säga digll 1: sluta vara
så JäVLA blond hela tiden. 2: inse att din sån är en idiot. 3: sluta vara så jävlig mot min
mamma. Och jag får även säga förlåt fÖr att jag har varit så elak mot dig. Jag har en fråga till
farfar!! Har du verkligen slagit farmor? Till Magnus har jag också en sak att säga ! I Hur FAN
tänkte du när du stängde ner horans facebook, vi hade kunnat ta reda på allt tänk om det är

ett litet barn där ute som måste tas hand om stackars mamma, och barn som är tvungen att
vara hans sperma. Så dåligt giort av digll
fått ut mig det mestal! Kunde inte ta det face mot face men tar det här istället.
Ville bara att ni ska förstå allt! Här kommer lite bilder som bevis på horan!! Kram Sophia!
Nu har jag
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