
ORD BETYR

:- ) Smilefjes

:- P En som geiper

B-) Smilefjes med solbriller

Afaik a.f.a.i.k - As Far As I Know (AFAIK så har han gjort det…)

ASAP As Fast As Possible (så fort som mulig)

BRB Be right back = Kommer snart tilbake

CUL8R See you later = Ser deg senere

Eid den som blir «eid» har gjort noe dårlig/har mislykkes, Sjå ''Eier')

Eier eller eid gjort noe veldig bra, eller dårlig. Den som «eier» har gjort noe bra, den som blir «eid» har gjort noe dårlig/har mislykkes

EMO En betegnelse på ungdom som driver med selvskading, kler seg gjerne helt i svart/i spesielle klær

Føkka Noe er ødelagt

G9 Geni

Gangstah En person med seggebukse (bukse som henger langt nede på hoften), hettegenser og caps

GID Glad i deg

GP? Brukes oftest i chat, letter å skrive enn "hva gjør du?" eller "hvordan går det?" Skjer?

IDC I don't care = jeg bryr meg ikke

Klemz Typisk avslutning på SMS meldinger, spesielt hvis jenter er avsender, eller mellom et kjærestepar. Betyr å klemme, at man "sender en klem".

LOL Laughing Out Load (man ler, noe er morsomt)

MTE My thoughts exactly = Som om jeg skulle sagt det selv.

N1C N1 = No one - C = Cares - N1C = No one cares (Ingen bryr seg) - Uttales: N-I-C

nOOb «Newbie» = nybegynner, en som ikke har peiling ('Dummie')

OMG Oh My God = man er overrasket

ROFLMAO Rolling on the floor laughing my ass off = noe er hysterisk morsomt

Sap Hva gjør du? Når du chatter med noen på nettet eller på mobilen kan du spørre , sap?

SEFF Selvfølgelig

SERR Seriøst = Mener du det virkelig?

STFU Shut the fuck up = hold kjeft

WTF What the fuck = Overrasket, litt negativt

YC? You see = skjønner du?

Yolo You only live once (du lever bare en gang)

http://www.slanguttrykk.com/

MODERNE TENÅRINGSNORSK - YC? Det er lov å være n00b!


