
REA-chatt 9 februari 2016 
 

REA-TITTARE: Vilken tid börjar chatten? 

REA-Moderator: Efter programmet sätter vi i gång, så 19:15! 

 

REA-Moderator: Nu börjar programmet, kolla!! 

REA-Moderator: Nu kör vi igång chatten! 

 

REA-TITTARE: Vilka rea-reportrar kommer att vara med och chatta ikväll? 

REA-Moderator: Pierre, Lo, Hamze och Natalie! 

 

Vera: Kan testpatrullen testa ficklampor eller rockringar? 

Pierre: Hej Vera! Vi kommer faktiskt testa ficklampor snart! Så håll utkik! 

 

anonym: får ni ibland ledigt från skolan för att spela in programmet, REA alltså  

Hamze:  

Ja det får man.... 

 

nellie joanson peli: hej vad gillar ni föt pitzza 

Hamze:  

Kebabpizza såklart!!! 

 

Ninnie Bränström: Vad är det bästa med att vara Rea-reporter? 

Lo: Hej Ninnie! Det bästa är att få testa nya saker och få se vilken som är bäst! 

 

Susanna: Hej rea! Jag undrar vem som bestämmer på rea 

Hamze:  

Producent-Pauli 

 

Maja: Hej! Är det roligt att vara med i REA? 

Hamze: Alltid....JA!!!!! 

  

 

Största fanet : Vad är jobbigast med REA ? 

Lo: Hej Ida! Det jobbigaste är att få testa äckliga grejer som typ surströmming. :( 

 

Maja: Favorit färg? 

Hamze: Blå. 

 

Vera: Jag tycker det är bra det ni gör�� 

Lo: Tack!!! 

 

neo: hej kan man anmela sig på REA på något sätt 

Hamze: Inte just nu. 

 

Alexander: Hur länge har rea funnits? 

Lo: Hej Alexander! REA har funnits sedan i slutet på 90-talet! 

 

Malin: hur vart ni med i rea 

Hamze: Några kom och provfilmade i vår skola. 



  

 

Emma : Har ni spelat handboll någon gång?:) 

Lo: Ja! Både Natalie och jag spelar handboll. :) /Lo 

 

anonym: hej vad är det roligaste med att jobba på rea?? 

Hamze: Att vara reporter. Man får para. 

  

 

Lisa: Hur gammal är du hamze  

Hamze: Fyller 13 i år. 

 

Max: Var det roligt att prova cyklop  

Lo: Ja! Förutom att man frös så mycket i vattnet... 

 

Binai: Hur länge kommer ni holla på med Rea 

Lo: Hej Binai! Den här säsongen håller på till 1 mars. :) 

 

Pierre: Vad är det äkligaste ni ätit  

Hamze: Larvhamburgare. Grillade syrsor. Mask-tacos. 

 

Anonym : Lo: Älskar ditt hår 

Lo: Tack! /Lo 

 

Filip: Hur känns det att se sig själv på Tv 

Hamze: Man känner sig som en kändis. 

 

Anonym: har ni ett bestämt manus som ni ska följa när ni spelar in. 

Natalie: Ja, fast vi får ändra så att det låter mer likt oss 

 

tindra bergstrand: har ni nogot hus djur ?  

Natalie: Ja jag har en katt som heter Tiger! 

  

 

Zi: Måste man bo i Stockholm för att få vara REA reporter? 

Hamze: Nej, men man måste bo ganska nära Stockholm. 

 

Ihmis : Är det svårt att komma ihåg vad man ska säga när ni filmar?☺ 

Pierre: Hej Ihmis! Ibland, om det är långa manus så är det svårare...Men korta klarar man rätt 

bra! 

 

Razz: Jag har köpt en airboard jag är inte nöjd kan jag skicka tillbaks den 

Hamze: Ja, om du har kvitto. 

 

Ailuj3465: Hur gamla är dom flesta på Rea och är det mest killar eller tjejer på Rea ? 

Natalie: Det är typ lika många av varje och de flesta är i samma ålder, typ 11-13 år 

 

Sarah: Hur gammal måste man vara för att vara med i rea 

Hamze: 10-14 år 

 



Tove lo: Kollar ni på lilla aktuelt 

Hamze:  

Klart att vi gör. 

 

Haider: Hur blev ni lockade till REA? 

Natalie: Dom kom till vår skola och då tänkte jag att det skulle vara kul att testa att vara med. 

 

tensae: Hur länge har ni vart med i rea 

Hamze: Sedan hösten 2014. 

 

olle: Hamze/vad är din favorit mat 

Hamze: Kebab med bröd. 

 

Fredrick: Hur känns det att träffa barn som har flyttat från ett annat land  

Natalie: Det var jätteintressant men det var lite jobbigt eftersom deras historia var ganska tuff 

och hemsk. 

 

Aials: Vem är Ingrid lifex  

Hamze: En supersmart kvinna som löser allt! 

  

 

lo: hej lo varför fins rea  

Lo: Hej neval! Det finns för att det är ett kul program och för att det har många tittare! 

  

 

Elsa: kan man söka in till rea och vara med som ni eller hur ska man göra 

Hamze: Det går inte just nu. 

 

Jenny Mattsson: Om jag är femton år får jag inte vara rea reporter då? 

Hamze: Nej, men du kanske kan vara med i något annat program. 

 

Adrian: Tycker ni att det är kul att vara reareporter 

Natalie: Det är jättekul!! Skönt att komma ifrån skolan ibland också. 

 

hamze: Hur gammal är ni 

Lo: Vi är 11-14 år gamla. 

  

 

Karolina: När fick ni börja i rea? 

Natalie: Det är ungefär 2 år sedan jag var på casting första gången. Och efter det fick jag 

börja! 

 

Jenny: Var har Grim tagit vägen? 

Pierre: Tja! Grim har börjat med en musikal, Billy Elliot, så han har inte haft tid att vara med 

längre. :(  

 

ALICE : får ni skipa skolan för att filma?  

Hamze: Ja det får vi göra. 

 

Stella o Calle: Favorit pogram? 



Pierre: REA hehe... ;) 

 

Venus: kommer ni göra fler surprise bucket challange? 

Lo: Hej Venus! Vi kommer tyvärr inte att göra mer suprise-bucketchallenge. 

 

Elias Lindroos: var filmar man in Rea vloggen 

Pierre: Det är hemligt... 

 

Ebba: Vilken är er favoritbok?  

Hamze: Snabba Cash - Jens Lapidus 

 

Tara: kan ni testa olika sorters chips på rea vloggen? 

Pierre: Det kommer snart i vloggen! 

 

ALICE : varför heter det REA  

Natalie: Jag har faktiskt ingen aning! 

 

Mio: Blir ni ledsna när någon inte gillar Rea? PS Jag är fan av rea! 

Lo: Hej Mio! Alla tycker ju olika, men det är ju alltid kul att få höra att någon gillar 

programmet! :) 

  

 

Malin: vilken skola går nni på 

Pierre: Hej Malin! Jag går på Hägerstensåsens skola.  

 

Linus: Åt ni semlor idag 

Natalie: Jag har inte gjort det! Har inte haft tid idag :( 

 

realover: Hamze varför heter ditt pogram hamze haffar? 

Hamze: För att min producent kom på det namnet och det är fett nice att ha sitt eget namn på 

ett inslag ;-) 

 

Ebba: Vem i mello deltävling ett är er favorit? 

Hamze: Samir & Victor - Bada nakna 

 

 

Adde: Har ni ätit semlor 

Hamze: Ja, men inte i REA. 

 

Alice : Jag älskar erat program vad tycker ni om kriget i Syrien? 

Natalie: Tack! Jag tycker det är jättehemskt. De människor som blir utsatta och flyr har ju 

inget att göra med kriget egentligen. 

 

Leontine: vad är det roligaste ni varit med om i rea 

Pierre: Hej Naomi! Det roligaste jag varit med om är att få skrika på vuxna i förra säsongen. 

:D 

 

Kewin: Favorit program? 

Hamze: Cops och en dokumentär om fransk maffia. 

 



Malin: vilken skola går ni på 

Natalie: Blommensbergsskolan 

 

Beatrice: tyker du om semlor ? Lo 

Lo: Hej bea! Ja, jag tycker om semlor! Jag är dock glutenallergiker, så man får oftast baka 

själv. 

 

Edith : Hur är det att skipa skolan.  

Pierre: Det är väldigt roligt! Edith :D 

 

Hille: Hej lo har du haft en pojkvän 

Lo: Hej Hille! Ja.... 

 

PoolLisa: Hamze gillar du Zlatan  

Hamze: Ja....bästa fotbollsspelaren med bästa attityden. 

 

Lo: Är det kul att vara rea ripårter 

Natalie: Ja, det är jättekul!! 

 

Edith : Här ni några syskon.  

Natalie: Jag har en brorsa 

 

Kevin: Hamze vad vill du jobba med?? 

Hamze: Öppna företag i framtiden... 

  

 

Elina: är det kul och vara med i rea?  

Lo: Hej Elina! Det ät VÄLDIGT roligt att vara med i REA! 

 

Tensae: Har ni andra kompisar som blir avensjuka? 

Pierre: Ehhhm... Vissa blir nog det fast de visar de ju inte,Tensae. 

 

Elvira: Är det kul att spela in rea 

Lo: Ja, det är kul att spela in! 

 

realover: Hamze har du nån crush 

Hamze: Nej....jag är singel. ;-) 

  

 

Sally: Är det pinsamt att fråga vissa frågor? 

Natalie: Nej det är det inte. 

 

Tensae: Har ni kul när ni filmar??♡♡ 

Pierre: Gissa 3 gånger ;) Tensae.... 

 

Tensae: Har ni kul när ni spelar in? 

Hamze: JA! Alltid! 

  

 

lille man : Vilket är ditt favorit spel  



Lo: Hej anonym! The sims 3 tycker jag om! 

 

makda: är det här dit roligaste yrke 

Natalie: Ja! Jag har ju inte provat så mycket annat men det finns ju många fler saker jag vill 

testa 

 

henry: blir ni oroliga för varje inspel? 

Pierre: Nej det blir man inte :) i början är man väl lite nervös..  

 

Elyon: hur lån tid tar det att spela in ett program  

Hamze: Olika. Men varje program tar typ 2 veckor att göra. 

 

REA-Moderator: Tack för alla frågor, ni är grymma! Fortsätt att skicka in, reportrarna svarar 

på så många de hinner! 

 

Jenny Mattsson: Har ni varit i skolan idag? 

Pierre: Ja jag har varit i skolan men imorn är jag borta ;) 

 

Sare: Pm ni inte va med i rea vilket program anars 

Hamze: jag vet faktiskt inte 

 

Ewonne : Gillar ni knäckebröd och nyponsoppa? 

Hamze: NEJ! 

 

 

 

Gabriel : Vad har varit det sämsta i rea 

Natalie:  

Typ att gå upp jättetidigt på morgonen för att hinna med flyg till olika ställen 

 

Ebba: Har ni spelat The sims 4? Isåfall vad tycker du om det? 

Hamze: Nej.... 

 

My: favoritmat? 

Lo: Hej My! Min favoritmat är sushi! 

 

kristina: hur gammal måste man va för att va me i rea 

Pierre: Man måste vara ungefär 10-13 

 

Joel: Snälla svara har ni kik 

Hamze: Ja...men den är hemlig. 

  

Anonym: vad är ditt bästa skolämne? 

Lo: Hej Anonym! Mitt bästa ämne är nog... Idrott! 

 

Sara/alias: flyger ni gratis 

Natalie:  

Det är ju inte gratis men jag slipper betala 



 

 

Oliven: Tycker ni att det är kul att prova på olika grejer  

Pierre: Ja jag älskar det :D 

 

Jenny: Frågar ni människor om de vill vara med innan ni ställer fråga. På Hamze haffar?? 

Hamze: Ja det gör vi.... 

 

laura: hur kommer ni med i rea det är ju inte lätt??? 

Pierre: Nej men man kan ansöka när vi annonserar om det... 

 

coola mannen: Vilken är din favorit sport  

Hamze: Boxning. 

 

Ahmed: Har ni sociciala medier, ifall vad heter ni??  

Lo: Hej Ahmed! Jag har instagram, där heter jag, @losam1, men dock är jag privat, så jag 

kanske inte alltid tackar ja... 

 

Imponerad: Behandlar dom er som kändisar i skolan? 

Natalie: Nej det gör dom inte. Men på min förra skola var det mer så 

 

anonym: Jag älskar idrott vad har ni för betyg som bäst i idrott? 

Hamze: Jag fick B. 

  

 

olle: gillar ni reklam 

Hamze: NEJ! 

 

Viktoria : Favo sport?  

Natalie:Fotboll och handboll! 

 

xxx: Gillar ni att spela in program/film? 

Pierre: Yes, det gör jag på min fritid med.  

 

Jesper: Vilka dar kommer REA? 

Hamze: Tisdagar 18.45 

 

Tensae: Har ni provat och ätit insekter 

Lo: Hej izzah, ja vi har provat och ätit insekter. 

 

Venus: kan alla bli mobilreportrar ? 

Hamze: Ja, absolut. 

 

Agnes och joshua: Vilken artist gillar du mest? 

Natalie: One Direction 

 

Lucy: Hej! Tycker ni om att va med i TV?  

Pierre: Ja såklart! Lucy. 

 



Ewonne : Gillar ni broccoli  

Natalie: Nej inte jättemycket 

 

Elyon: kommer ni alltid vara rea reportrar  

Lo: Hej Elyon! Nej, vi vet inte heller om REA kommer att gå på TV igen... 

 

Gabriel linné: Har ded varit tråkigt någon gång i rea 

Hamze: Nej...aldrig. 

 

Tensae: Vad gillar ni att göra på fritiden? 

Natalie: Vara med kompisar och spela handboll 

 

Zakaa: Pierre var det kul att vara med på vem vet mest junior? 

Pierre: Det var väldigt roligt! men nervöst. Zakaa 

 

Anton: Lo, vad är det coolaste du har testat? 

Lo: Hej Anton! Det coolaste jag testat, var nog... Cyklop! 

 

olle: hamze gillar du rap musik 

Hamze: Ja. Ken Ring, Dani M, Lacrim, Linda Pira. 

 

Selma: Favorit mat 

Natalie: Tacos 

 

Adde: Pierre får ni lön av rea 

Pierre: Ja vi får lön ;) 

 

Razz: Är det ni som bestämmer vad ni ska prova. LO 

Lo: Hej Razz! Nej, det är inte vi som bestämmer vad vi ska testa. 

 

Jenny: Får mobilreportrarna betalt? 

Pierre: Nej det får dem inte, Jenny. 

 

anonym: Vad är det konstigaste ni testat i rea någon som gillar kaniner 

Hamze: Äta larver, gräshoppor och maskar. 

 

Imponerad: Skäms ni när ni ser er på Tv 

Lo: Jag skäms lite grann.... 

 

eme: tar det lång tid att spela in? 

Hamze: Ja....ganska. 

 

Jesper: Hur ofta moste ni va och spela in klip?  

Hamze: Olika. Max en gång i veckan. 

 

HEJ: Vad är läskigast i REA 

Natalie: Inget är läskigt direkt, men jag blev jättenervös när jag skulle intervjua Gustaf 

Fridolin igår! 

 

olle: Lo/vilken kändis gillar du 



Lo: Hej olle! Jag gillar Ace Wilder! 

 

Alice och rita : är det jobbigt att svara på alla frågor 

Hamze: Nej, roligt.... 

 

Anton: Hamze vad för tv-spel tycker du mest?:D 

Hamze: Fifa16 

 

Ebba: Vilket lag spelar du handboll i Natalie? 

Natalie: Swithiod, det betyder Sverige på gammelsvenska 

 

Jesper: Hur ofta moste nni spela in klip ti tv  

Hamze: Typ en gång i veckan. 

 

Sara: Bestämmer man själv om man till exempel vill vara med i testpatrullen 

Lo: Hej Sara! Nej, det bestämmer REA:s redaktion. 

 

Sarah: Är du bra på någon sport 

Hamze: Boxning och fotboll 

 

Azra: Blir man ledsen när man säger fel i programmet 

Hamze:  

Nej, man får göra om. 

 

Jenny: Hur länge kommer ni svara på frågpr 

Lo: Hej Jenny! Vi svarar på frågor till 20:15. 

 

Joshua: Vem gillar ni mest Samir och Viktor eller Justin biber 

Natalie: Justin Bieber, han har mer talang 

 

Zara: Favorit sport?Hamze 

Hamze: Boxning och fotboll. 

  

 

Ebba: Är det ni som rediskerar eller vem är det  

Hamze: Nej....det är två vuxna....Fredrik och Karo. 

 

Ebba:): Vad är det roligaste/konstigaste som har hänt när ni har filmat? 

Pierre: Det var när jag och Grim skulle testa Pork Rinds med Ghost pepper... sjukt starkt!! 

Ebba 

 

kändis :): Vilken fråga har varit mest pinsam hittils ? :) 

Hamze: Ingen faktiskt.... 

 

maria: Lo hur länge har du du varit med i rea? 

Lo: Hej maria! Jag har varit med i REA i ett och ett halvt år. 

 

Tensae: Vad är era favoritlag  

Hamze: Real Madrid 

 



Hilma: Pierre har någon flickvän SVARA 

Pierre: Nej Hilma det har jag inte.... 

 

Sara: jag är tjej men gillar att boxas,är det fel? 

Hamze: Nej, såklart inte!!!! Fortsätt att boxas! 

 

Gabriel linné: Vad har ni för favorit djur 

Lo: Hej Gabriel! Mitt favoritdjur är nog LO-katt! :) 

 

anonym: Vad är erat bästa minne av rea 

Natalie: När alla reportrar har varit samlade tillsammans men också när jag lagade mat av 

insekter. Det var kul! 

 

bella: är ni hemma när ni svarar på frågorna 

Hamze: Nej, i TV-huset i stockholm. 

  

 

Lo: Blev ni glada när ni kom med i Rea? 

Hamze: JAA! 

 

Ebba:): Spelar någon av er bordtennis? 

Natalie:  

Inte vad jag vet. Jag gör inte det iallafall 

 

Godis regn: Tycker ni om att pyssla  

Hamze: JA 

 

Charlie: Favorit pogram Hamze 

Hamze: Cops 

 

olle: pierre/vad gillar du och göra på fritiden 

Pierre: Jag gillar att vara med kompisar och spela in småfilmer :) Olle. 

 

Viktoria: Vad är ert favoritfärg?  

Hamze: Blå 

 

Lo: Har ni fått många kompisar på Rea? 

Lo: Hej Juni! Jag har absolut fått många kompisar här! 

 

EE: Hur gamla är ni? 

Pierre: Jag är 12 år. 

 

Anton:D: Vad är den bästa kändisen? Hamze 

Hamze: Räven i fransk maffia 

 

Anton: Har ni några husdjur? 

Lo: Hej Jayden! Jag har inga husdjur... 

 

Hevin: Är hamze kär i någon 

Hamze: Åhhhhh....ja, men nämner inga namn.... :-P 



 

hello: favorit position i fotboll? 

Hamze: Back! 

 

My m: Hobby 

Lo: Min hobby är handboll. 

 

Tina: Vilka år är ni födda ? :) 

Hamze: 2003 

 

Ellen: Favorit program? Ni får välja rea�� 

Hamze: REA 

 

Mimmi: sitter ni brevid varandra och svarar på frågor och pratar med varann 

Lo: Hej Malin! a, det gör vi... 

 

Gabriel linné: Hur ofta är ni borta från skolan när ni måste spela in rea 

Pierre: Eftersom jag är med i Vloggen så är det ganska ofta ungefär 2 gånger eller mer i 

månaden, Gabriel :) 

 

Jayden: Vad är ert favoritspel? 

Hamze: Fifa16 

  

 

EE: Är ni vänner med varandra utanför Rea??? 

Natalie: Ja! Jag och Hugo har varit vänner sen dagis så vi hänger ibland. Dom andra bor lite 

längre bort så vi träffas inte så ofta på fritiden 

 

Axel: Vad är din favoritmat hamze 

Hamze: Kebab med bröd. 

 

Adam : Är rea roligt att testa saker 

Lo: Hej Adam! Det är kul att testa saker! 

 

Batman: Är alla i rea singlar? 

Natalie: Jag vet inte, men jag tror det 

 

Jayden: Hur känns der att vara med i rea? 

Hamze: Det är nice. Bästa jag varit med om. 

 

Hanna: Vilken sport är din farvorit sport Lo 

Lo: Hej Hanna! Min favoritsport är handboll! 

 

Stella o Calle : Hur många barn jobbar ungefär på rea?? PS älskar ert pogram♥️ 

Pierre: Vi är 12 som jobbar på REA. Tack! Stella och Calle. 

 

Stella o Calle: När ni spelar in, spelar ni in allt på en gång då eller små klipp i taget?? 

Hamze: Små klipp i taget... 

 

Zi: Kommer det bara vara idag man kommer kunna chatta idag eller någon mer gång? 



PIERRE! 

Pierre: Bara idag.:( 

 

Ida-Maria: Spelar ni minecraft?  

Lo: Hej Ida-Maria! Jag spelar inte så mycket... 

 

Ahmed: Bor ni i samma stad?? 

Hamze: Ja....alla bor i stockholm. Men mobilreportrarna bor i hela sverige. 

 

Ebban:): Har ni önskerätt på er skola?  

Hamze: Maträtt eller vad? 

 

anonym: Har ni tips på hur man kan hinna med skolan och teatern och sina andra fritids 

aktiviteter 

Natalie: Jag brukar inte vara så bra på att lämna in läxor i tid så jag kanske är fel person att 

fråga 

 

Gabriel : Här du Pierre varit i Tumba någon gång 

Pierre: Min Mormor bor däer så jag är där rätt ofta.... Adam :) 

 

Ebba:): Hej! Vad är det pinsammaste ni har gjort? 

Hamze: inget jag kpommer på.... 

 

Tindra: Vad är det pinsammaste du gjort i tv?;D 

Lo: Hej Anonym! Det var nog när jag skulle gå och leda min snowracer bort från kameran. 

sedan ramlade jag.... 

 

Stella o Calle : Vad vill ni bli när ni blir stora?? 

Natalie: Jag vill hålla på med miljöfrågor och typ stoppa djurplågeri och sånt 

 

Lo: Hej! Vad säger era kompisar när ni syns i tv? 

Hamze: "wow Hamze är med i TV!" 

  

 

Tensae: Min kompis var mobbad i sin andra skola men hon bytte och har det bra men dem sol 

mobbade kom tillbaka vad tycker ni hon ska göra? 

Pierre: Hon borde berätta för sina föräldrar och lärare. Så kan de försöka hjälpa till, Tensae 

 

Gabriel : Har ni varit i tumba 

Lo: Hej Adam! Mina kusiner och mina farföreldrar bor där så... Ja! 

 

Azra: Blir man nervös när man ska spela in en program 

Hamze: Nej. Aldrig. 

 

Jenny: Hej! kan ni inte göra ett dans avsnitt 

Pierre: Kanske det.... 

 

Charlie: Konstigaste ni har gjort 

Natalie: Jag och min kompis fick inte tälta utomhus på vår gård så då tältade vi inomhus i 

vardagsrummet istället 



 

Alex: Brukar ni göra fel när ni ska prata? 

Lo: Hej Jayden! IBLAND... 

 

anonym: Är ni grannar eller går ni i sammma skola 

Hamze: Nej....några går i samma skola. 

 

Elina: favorit färg?  

Hamze: Blå.... 

 

Batman: Om man ser er ute kan man komma fram?<3 

Pierre: Ja, Självklart!! :D 

 

Jasmin: har ni någon gång fått hat på nätet? 

Pierre: Inte jag. Jasmin. 

 

EE: Hur hinner ni med skolan, när ni är med i detta program??? 

Lo: Hej EE! Jag är duktig i skolan så det går braaa! 

 

Hilda: Favoritmat? 

Pierre: Lamm Sambal.  

 

REA-Moderator: Nu har halva chatten gått, vi håller på i en halvtimme in! Fortsätt att skicka 

in frågor! 

 

Ellen: Vilka länder har ni varit i? 

Hamze: Turkiet, Dubai, Irak, Norge, Danmark, Ryssland, Tallin, Kuwait....och några till. 

 

Ebba:): Hur känns det att folk har så många frågor att ställa till er?  

Pierre: Det är väldigt roligt :) 

 

REA-Moderator:  

Vi får in massa frågor, så det hinns inte med att svara på alla. Men REA-reportrarna svarar på 

så många de kan! 

 

Lilly: Måste man bo i Stockholm för att komma med? 

Natalie: Om man är mobilreporter behöver man inte det, men om man är reporter som jag är 

så måste man det 

 

Ida-Maria: GILLAR NI VARGAR?? 

Hamze: Ja. 

  

 

Albin: Hej Lo varför är du och Olver altid med i test patrulen 

Lo: Hej Albin! Därför att vi är passande för det jobbet! 

 

Tindra: Brukar ni svära?;) 

Hamze: Lite på fritiden... 

 

jemima: kan man vara med i nästa säsong  



Pierre: Ja kanske, det är inte klart om det blir någon ny säsong.. 

 

/Yasmin Smaoun : Favorit sångare? 

Lo: Hej Yasmin! Min favoritsångare är Ace Wilder! 

 

Mattias 12 år: Vad är ert bästa betyg 

Hamze: A i engelska och syslöjd och matte. 

 

Gabriela: Varför är ni me i REA. 

Hamze: Det är roligt. 

 

maja: hur är det att vara med i rea 

Pierre: Det är väldigt kul och roligt. 

 

HANNA: NAR MAN TESTSR SAKARNA VAD SKA NI KARA MED SAKARNA NAR 

NL AR KLARA 

Lo: Hej Hanna! Vi skänker bort sakerna efter, ialla fall en del av sakerna som inte gått 

sönder!:) 

 

Tensae: Vad är det roligaste ni nånsin gjort 

Hamze: Åkt till gbg och gjort ett reportage om mobbning. 

 

EE: Är det stressigt att vara med i Rea? 

Natalie: Alltså det beror på, om man intervjuar typ en minister så brukar man inte få så 

mycket tid och då kan det bli lite stressigt 

 

Ilayda: Hej Lo varför är Oliver inte her  

Lo: Hej! Oliver chattade förra året! 

 

HH: Vilket lag hejar du på natali 

Natalie: Hammarby! 

 

Regnbåge : När fyller ni år?  

Natalie: 26 Maj 

 

Stella o Calle : Brukar ni sjunga i duschen ?? PS älskar ert pogram♥️ 

Hamze: Ja....sjunger just nu också......"vi är grabbarna ifrån förorten" 

 

Azadeh:: var kommer ni ifrån? 

Pierre: Jag kommer från Hägersten i Stockholm.  

 

Max 11 år: Är det jobbigt att vAra med i REA 

Lo: Hej Max! Ibland kan det vara lite jobbigt! 

 

ville: Hamze, har du hört "ta det lungt","Shu katt" och "på riktigt" alla är hip hop låtar "PS" 

dom är best! och jag älskar också hip hop och rap. 

Hamze: Ja kompis alla! Sjunger shu katt...... 

 

Hevin: Vilka språk pratar ni 

Natalie: Jag pratar svenska och engelska, men som b-språk i skolan har jag spanska 



 

EE: Har ni någon gång svärit inför kameran?  

Lo: Jag försöker undvika att svära... 

 

Anna: Har ni husdjur?  

Hamze: nej. 

 

Hanna: Är det jobbigt med frågorna?  

Natalie: Nej det är kul! 

 

Ebba: Hur gör ni med skolan  

Pierre: Vi skippar den ;) Men man får extra läxor då. 

 

Anton: Hej! Vad är ditt favoritämne i skolan? Mitt är historia.  

Lo: Hej Anton! Mitt är idrott! 

 

Gabriela: Vad är kul på rea 

Hamze: Allt möjligt. 

 

Foppa: Vad är det pinsamammaste som hänt dig? 

Natalie: Jag gör pinsamma saker typ hela tiden så det är svårt att komma ihåg något speciellt 

 

cool: Känner ni er coola när ni är med i REA 

Pierre: Ibland, I Guess.... 

 

alma : Hur många kompisar har ni 

Pierre: Många ;) 

 

Hanna: Vad gillar ni att göra på fritiden? 

Hamze: umgås med kompisar. 

 

Ewonne : Gillar ni smurfar?  

Natalie: Jag brukar inte kolla på smurfarna men dom är väl roliga 

 

anonym: Vilken person är den kändaste största som ni träfat 

Pierre: Jag har träffat Daniel Norberg och Sarah Tjulander. 

 

anonym: Är ni bortskämda bara för att ni är med i rea 

Natalie: Nej det är vi inte! 

 

nathalie: jag blir mobbad för att jag är ett stort fan av samir och viktor, vad ska jag göra? 

Lo: Hej nathalie! Om det går tycker jag att du inte ska bry dig om vad någon tycker om din 

musiksmak! Det finns också säkert andra fans som du kan chatta med på nätet! 

 

Lilly: Är det inte ganska orättvist att man måste bo i Stockholm för att bli reporter för det 

verkar inte lika roligt att vara mobilreporter.  

Hamze: Det skulle vara svårt att vara reporter om det tog lång tid att åka till stockholm varje 

gång. Då skulle man missa ännu mer av skolan. Vi spelar ju in typ varje vecka. 

 

Max: Tittar ni på någon serie? 



Natalie: Jag gillar Modern Family och Hawaii Five-O 

 

Mia: Hur ofta skippar ni skolan? ❤️ 

Hamze: max en gång i veckan.... 

 

anonym: Har ni någonsin träffat kungen 

Hamze: aldrig.... 

 

maryam: hej jag gillar er alla på rea 

Natalie: Tack, vad kul! 

 

Nova: Lo vart kommer du ifrån?  

Lo: Hej Nova! Jag kommer ifrån Stockholm! 

 

Rea lover!: Shu broooor (Hamze) 

Hamze: shuuuuu bror ;-) 

  

 

anonym: Har ni gått i skolan idag 

Hamze: Ja.....nationella prov. 

  

 

maria: Pierre vad är det läskigaste du gjort på REA 

Pierre: Det läskigaste jag gjort i REA är nog ingenting. Det har inte varit så läskigt mest 

ROLIGT! :D 

 

Stella o Calle : Vilken kanal är din favorit kanal?? 

Natalie: Jag brukar inte kolla på TV så jag vet inte 

 

Clara:: Har du några syskon 

Hamze: två bröder och en syster. 

 

Lucas: Vad är bäst med att vara med i REA? 

Lo: Hej Lukas! Det är att få synas i TV, och att få lära känna alla kompisar! 

 

Anton:D : Kan ni engelska? I can English 

Pierre: Yes I can speak English to:) 

 

cool som han är: Har du sätt på nya star wars filmen 

Natalie: Nej jag har inte sett en enda 

 

Regnbåge ��: Hej Lo när fyller du år? 

Lo: Hej! Jag fyller år 9 mars! 

 

elisa: hej Pierre är du kär i någon 

Pierre: Kanske......... 

 

Hej:): Gillar ni att träffa folk som ibland är kända som misslisibell eller det vet du?? 

Hamze: Ja. Kajsa Bergkvist var cool att träffa. 

 



Emilia 13 år.: Vad tycker lärarna om att ni skippar skolan? 

Natalie: min svenskalärare tycker bara att det är kul att jag får vara med på TV. 

 

Anton:D : Lo har du varit i Ludvika någon gång? 

Lo: Hej Anton! Nej, har aldrig varit i Ludvika... 

 

Gustav: Har ni några sociala medier? 

Pierre: Japp Pierre.Rea på Insta och Periscope. 

 

REA: Kommer någon från förorten 

Hamze: Ja... 

 

Clara:: Hur många går i eran Klas  

Natalie: 30 tror jag 

 

Louise: Svär ni ibland framför kameran och sedan klipper bort det, eller tar om det? 

Lo: Hej Nicole! Kanske... 

 

Anton:D : Vet ni vad lol betyder? 

Natalie: ja laughing out loud 

 

Tina: Vem är yngst i REA? 

Pierre: Oliver är nog yngst. Tina. 

 

Elsa: Är du kär i någon Lo? 

Lo: Hej Elsa! Nej det är jag inte... 

 

Ella: Vad,är er favorit sport 

Hamze: Boxning. 

 

Naomi: Har ni gott på konsärer 

Natalie: Ja min pappa jobbar med konserter så jag kommer in gratis och har gått på ganska 

många 

 

Melinda: Gillar ni Simpsons ? :) 

Hamze: det är helt OK! 

 

Charlie: Är dina syskon avundsjuka på att du är med i rea Hamze 

Pierre: Ja det är de :) /Hamze 

 

Anton:D lol noob: Vad är det som ni skrattast mest åt i rea?  

Lo: Hej Anton! OLIVER!!!!:) 

 

olle: hamze/gillar du läsa gregs dagbok 

Hamze: vad är det? 

 

Jenny: Pierre kände du nån annan reporter innan REA? 

Hamze: Pierre hälsar att han inte gjorde det. 

 

rea is best: hej är det skämmigt att vara med i tv 



Natalie: ja lite, men det är mer skämmigt när man kollar på REA med kompisar 

 

marry: tyckte du om chipsen Pierre? 

Pierre: Ja de var goda, Marry. 

 

Max : Vad är erat favorit ämne ? 

Natalie: idrott och matte 

 

Ellen : Kan Lo åka till Östersund?  

Lo: Hej Ellen! jag kommer säkert att åka till Östersund någon gång! 

 

Tindra: Jag antar att många av er haft nationella prov idag, var det svårt? Själv tyckte jag det 

var roligt! 

Hamze: Det var enkelt så in in i skogen.... ;-) 

 

Anton:D : Känner ni någon som är stark 

Pierre: Jag vet inte det beror på vem man jämför med..... 

 

Hej: Är det tråkigt att få mer läxor  

Natalie: Ja, jag gillar inte läxor 

 

Tensae: Hur många går i eran Klass/ 24 i våran 

Hamze: 12 

 

olle: gillar du frågesport/ lo 

Lo: Hej olle! Jag tycker om frågesport! 

 

Stella o Calle : Hur länge kan man chatta?? 

Pierre: Till 20:15 

 

Lovisa: Vilken klass går ni i? 

Hamze: Sexan.... 

 

Anton: Är det många som inte kommer ifrån Stockholm?  

Hamze: Många av mobilreportrarna. 

 

Kajsa: Pierre vem är du kär i och vad heter den personen  

Pierre: Hemligt.......  

  

 

Roselie: Hur kom du med i rea lo? 

Lo: Hej Roselie! De kom till min skola och intervjuade mig... 

 

Lucas: När ni spelar in till REA. Är det jobbigt med en står kamra hella tiden framför er? 

Natalie: Nej man blir van. I början var det lite läskigt men nu är det som att det är en vanlig 

person som tittar på en 

 

Abubakar: Jag älskar rea ni ger så himla bra tips 

Lo: Tack! Abubakar! 

 



anonym: Kan ni ge ett gott recept på en smootie  

Hamze: Banan, vaniljyoghurt, hallon, apelsinjuice..... 

  

 

Max : Hej Pierre var det kul att vara med i vem vet mest? 

Pierre: Ja det var kul :) 

 

Emilia 13 år.: Är ni kända? 

Lo: Ja.... Vi är väl kända?? 

 

Lucas: Vart sitter ni just nu och svarar på alla frågor? Hemma , REA/SVT Huset eller annan 

stans :D 

Pierre: Vi sitter i Svt-huset 

 

Alice : vad är ditt favo ämne, mitt är idrott och slöjd  

Hamze: slöjd. 

 

Anton: Vad är Din favoritmat? Min är Bacon lindad kyckling med ris och Kurrysås.  

Natalie: Tacos typ men det du skrev lät ju också gott! 

 

linnea: Pierre du är så snygg 

Pierre: Tack! 

 

Dani : hur gammal är du?? (Hamze  

Hamze: 12 

  

Alice stort rea fan: Lever ni kändis liv? 

Hamze:  

Alltid... ;-) 

 

Alexi: ����jag undrar vad ni gör med sakerna ni testar  

Lo: Hej lova! Vi skänker bort de sakrér som inte går sönder! :) 

 

Ellen : Vilken klass går ni i? 

Natalie:  

6C 

 

Kia: Hej hej jag undrar hur mycket pengar ni får 

Pierre: Hemligt.. 

 

Stella o Calle : Min 5 åriga lille bror ville bara fråga: -kan ni spela in 1000 pogram på en 

dag?? 

Hamze: NEJ!!! 

 

anonym: Är rea live  

Natalie:  

Nej, det är det inte. Det hade aldrig gått 

 

Fenja: har ni varit i halmstad 

Hamze:  



Har jag...tror inte det... 

 

Ahmed: Tycker ni om miniorerna????????? 

Lo: Hej Ahmed! Ja, de är väl roliga... 

 

Zi: Får alla Mobilreportrar vara med i tv högst en gång? PIERE! 

Pierre: Det är lite olika men de flesta får vara med på sajten. 

 

Anton:D : Hamze:, spelar du minecraft?:/ 

Hamze:  

nej 

 

Anton: Hur många gånger i veckan jobbar ni?☆ 

Lo: Hej Anton! Vi jobbar ibland en gång, ibland två gånger... 

 

Clara:: Är du kär i någon 

Hamze:  

alltid....men jag är för feg för att säga i vem...... 

 

Zi: Pierre när startade REA första gången? 

Pierre: Slutet på 90 Talet 

 

Alexi: Natali gillar du mjölk  

Natalie: ja det gör jag men oboy är godare. Det är det bästa man kan göra med mjölk 

 

Regnbåge: Vad vill ni bli när ni är stora jag vill bli komiker 

Hamze: miljonär! 

 

anonym: Hur mycket tid måste ni lägga ner på rea 

Pierre: Olika beroende på vad man spelar in ;) 

 

Anton:D : Lo gillar du att resa? 

Lo: Hej Anton! Jag älskar att resa! 

 

Hanna: Vad tycker ni om att vara med på rea? 

Pierre: Det är väldigt roligt. 

 

Hej:): Hej, kan någon av er finska?? 

Hamze: Tror inte det....... 

 

Anar : Hur känns det att vara med i rea? 

Hamze: fett bra.... 

 

anonym: Har någon kanin 

Lo: Hej anonym! Nej, jag har ingen kanin. 

 

Alma : Natalie hur många avsnitt spelar ni in om dagen  

Natalie: På en dag spelar man bara in en del av ett asvnitt. Så ett avsnitt spelas in på flera 

dagar 

 



Nicole: Hamze, ha riktiga svar!! 

Hamze: jag gör mitt bästa....hahaha. 

  

 

Lucas: Är alla avsnitten för in spelade. Eller gör ni dem lite innan bara. 

Natalie: Vi spelar in typ en vecka innan programmet sänds 

 

Regnbåge: Natalie har du något djur 

Natalie: ja en katt 

 

Alice : Favvo färg? Favvomat? Favvodjur?❤️�� 

Lo: Hej Alice! Min favvomat är sushi, min favvofärg är blå och favvodjur är lokatt:) 

 

Anonym: Vilka länder har ni rest till? 

Pierre: Bulgarien,Danmark,Finland,Ungern,Förenade Arab Emiraten, 

Spanien,Turkiet,Cypern,Grekland,Kap Verde och lite till  

 

Alice stort rea fan: Hur länge ska ni chatta? 

Lo: Hej Alice! Till 20:15. 

 

Tindra: Pierre, vad är det roligaste landet du varit i?;) 

Pierre: kap Verde 

 

Anton: Vad vill Du bli när du blir stor? Jag vill bli flygplanspilot och bonde. 

Lo: Hej Anton! Jag vill bli läkare1 

 

Edith : Kan ni något annat språk jag kan svenska.Engelskan. Finska och Danska. 

Hamze: arabiska, engelska, lite spanska och lite franska. 

 

anonym: Har ni träffat kat von d caroline af ugglas eller mariett hansson  

Hamze:  

Nej. 

 

Stella o Calle : Kommer ni ha en sön här chat någon mer gång ?? 

Natalie:  

Ja kanske det men inte den här säsongen 

 

Liam: Hehe Pierre du säger typ hela tiden hemlig...Hihi du är rolig du.... 

Pierre: Haha 

 

Regnbåge: Har nån av er varit i Värmland för där bor jag 

Lo: Hej, jag har aldrig varit i Värmland... 

 

Charlie: Har ni någon gång varigt inne och lekt i svts kostymförråd 

Hamze: Nej. 

 

Nova: är era föreldrar med när ni spelar in 

Pierre: Nej det är de inte :) 

 

Sumaya : Vad tycker ni om rea? 



Natalie: Asbra! 

 

olle: PIerre/har du en vatten högtalare/olle 

Pierre: Nej det har jag inte 

 

Mio: Vem har varit med i rea längst av er? 

Lo: Hej Mio! Det är jag, Natalie och Hamze som varit med längst. 

 

Anton: Hur ofta brukar Ni ha sådana här chattar? 

Natalie: Typ en gång varje säsong 

 

Alice stort rea fan: Vad gör ni på dagarna?�� 

Lo: Hej Alice! Jag går i skolan... 

 

Alexi: Pierre gillar du unicorns  

Pierre: Nej de är inte direkt vad jag gillar... 

 

Nova: Kommer ni att fira alla hjärtans dag? 

Hamze: Ja....jag har köpt en present till en.... 

 

Emilia 13 år.: Var bor ni? 

Natalie:  

Skanstull och Liljeholmen i Stockholm 

 

Emelie: Vad har varit roligast att testa av vinter jackor,Cyklop,högtalare, 

Lo: Hej Emelie! Cyklop tror jag! 

 

HH: Hur många år är ni SVARA 

Pierre: 12 

 

Regnbåge: Har någon av er varigt i usa 

Hamze: nej 

 

Regnbåge: Lo hur många år är du 

Lo: Hej Hejsan! Jag är 11, snart 12... 

 

Emelie: Vad mer för program gillar ni en rea 

Hamze: cops 

 

Amaya: vad är det roligaste du har gjort på ett avsnitt pierre 

Pierre: Skrika på vuxna (Inslag om ordningsregler i skolan) 

 

Charlie: Största kändis ni träffat 

Natalie: Familjen Parnevik tror jag! 

 

Ängel: Ni är bäst 

Pierre: tack! :) 

 

Alma : Natalie vilken Klass går du i  

Natalie: 6C i Blommensbergskolan 



 

anonym: Vad är eran favorit film 

Lo: Hej, min favoritfilm är " The hungergames " 

 

Ninnie Bränström: Vad är det bästa med att vara Rea-reporter? 

Pierre: Allt! 

 

Mille : Har ni vart i Flemingsberg 

Natalie: Nej det har jag inte 

 

Lucas: Fråga till SVT. Är denna chatten kodad med egna kodnigar eller använder i appar. 

Tacksam för svar :D 

Hamze: den är inte kodad av svt hälsar producenten. 

  

 

Alma : Lo hur kommer det fler säsonger 

Lo: Hej Alma! Det vet vi inte än... 

 

Dani : Kan ni inte ha fler chattar oftare? 

Hamze: gillar du chattarna? 

 

Dani : Hur reagerar era föräldrar på att ni är med på TV och sånt.. 

Natalie: Min mamma skrattar åt det hela tiden och tycker det är kul 

 

Jennipher: Tycker ni om djur 

Hamze: ja. 

 

Erika: Hur vet man att man är mobilreporter om man skickat in ansökan, och hur svarar man 

på frågor som mobil reporter? Blir alla som vill? 

Pierre: Om du skickat in film och svarat bra så kommer du väl in ;) 

 

Anonym : Lo vad gillar du mest av allt i ditt liv  

Lo: Hej, jag gillar handbollen mest i mitt liv just nu!!! 

 

emm: Hej vad gör ni på fritiden 

Hamze: umgås med kompisar. 

 

maja loss: vem ääldst av er? jag är 10 år 

Natalie: Selma tror jag 

 

Semmelkungälskarensdotter: Gillar ni semmlor? 

Pierre: Jag gillar dom 

 

Alice stort rea fan: Går ni på någon sport isf vilken? 

Lo: Hej Alice! Jag går på handboll! 

 

Clara:: Ni är bra på att vara på tv 

Hamze: TACK! Det uppskattas att du skriver det. 

 

REA-Moderator: Tio minuter kvar av chatten! 



 

Nova: Gillar du choklad Pierre? 

Pierre: Jag älskar Choklad. 

 

Adam : Har ni varit på Ullared någongång 

Lo: Hej, Adam! Nej det har jag inte.. 

 

cool som han är: Varför kan ni inte ha mycket mer chatter typ nästan varannan tisdag . Snälla 

Natalie: det skulle vara kul! 

 

Anton: Jag går i Friidrott och gillar alla grenar. Vad har Du för hobby?  

Natalie: handboll och gå på hammarbymatcher 

 

Hej:): När går ni och lägger er på kvällen?? 

Lo: Jag går och lägger mig 21.00-22.00 på kvällen 

 

Jaydefn: Åt någon en semla idag 

Pierre: Nej jag åt ingen semla idag, tyvärr. 

 

Emilia 13 år.: Gillar du skolan? Lo?  

Lo: Ja, jag gillar skolan! 

 

Jaydefn: Vad vill ni bli när ni blir stora 

Hamze: miljonär! 

  

Alma : Vill ni vara med i flera pogram  

Pierre: Självklart vore ju väldigtkul! 

 

Mio: Kan ni komma till Lund någon gång? 

Natalie: Kanske! 

 

Emma: hej har ni husdjur  

Lo: Hej Emma! Nej det har jag inte... 

 

Olle07: Gillar ni kanelbullar? 

Natalie: ja min mormor bakar dom bästa i världen 

 

HH: Vilka språk pratar ni 

Lo: Hej Filib! Svenska... 

 

Hamze: ÖKA NU! Snart är det slut! 

 

Isadora 12 år: jag ville bara säga att jag tycker du är bäst Pierre 

Pierre: Tack! :) 

 

Anonym: Gillar ni chips 

Hamze: JA! 

 

Nova: Har du ätit en semla idag Lo? 

Lo: Hej Nova! Nej det har jag inte:( 



 

Anton: Hur ofta reser Ni? 

Natalie: typ en gång om året 

 

Charlie: Hamze, du kommer bli miljonär så bra du är på tv 

Hamze: Du är bäst....inte jag!!! 

  

 

Emelie: Går ni i skolan 

Natalie: Ja! 

 

Jayden: Finns det någon film ni ska se på bio i år? 

Pierre: Ja fast jag vet liksom inte vilken film 

 

molly : vem är bäst på matte  

Hamze: Ingen anaing.... 

 

Sofia: Hej snälla kan ni svara vad tycker ni är bäst med att vara med i REA? 

Lo: Hej Sofia! Det bästa med Rea är... Att få synas på TV! :) 

 

Semmelkungälskarensdotter: Gillar ni kladdkaka med vispgrädde?  

Natalie: ja det är ganska gott 

 

Alice stort rea fan: Kollar på rea varje dag vad är eran favvo äffär? 

Pierre: Godisbutiker ;) 

Kul att du kollar fortsätt med det :) 

 

Emilia 13 år.: Har ni bra självförtroende? 

Lo: Hej, jag har väl okej självförtroende... 

 

Tina: När spelade ni in programmet som sändes idag? 

Pierre: Olika dagar 

 

Mille : Hat ni sett Alvin och gänget 

Hamze: Ja det har jag....länge sedan. 

  

Anonym: Gillar ni maten ni Får i skolan  

Natalie:  

Nej det gör jag inte 

 

nellie: Vad skulle ni vilja heta 

Hamze:  

Hamze. 

 

Hanna: Kommer eran filmer ut samma dag som ni filmar? 

Lo: Hej Hanna! Nej, det gör den inte... 

 

Alice stort rea fan: Vad är det roligaste avsnittet ni spelat in förklara vilket och vad som va 

roligt! 

Pierre: När vi testade sura godisar kolla in det på Youtube. 



 

Nova: Vem sitter till höger om dig Natalie? 

Natalie: Ingen :( 

 

molly : vad är det äkligaste du ätit  

Lo: Hej lova! Det äckligaste jag har ätit är ärtsoppa! 

 

Axel: Vilket är ditt favo godis? 

Natalie: Typ allt! :) 

 

Dani : va gör ni på helger 

Lo: Hej Dani! Jag spelar handboll... 

 

Alice 11 år❤️: Favvo färg? ÄLSKAR ER!!!!! 

Pierre: Tack! Min favvo färg är Grön eller blå 

 

Hevin: Vad är eran favorit glass 

Hamze: sandwich 

 

Charlie: Har någon av er fått hat på internet 

Lo: Hej Charlie! Nej det har jag inte. 

 

Semmelkungälskarensdotter: Gillar ni jungelvrål? 

Pierre: nej hatar de .... ;) 

 

Alma : Älskar rea kommer ni fortsätta med rea 

Hamze: ja...om jag får chansen... 

  

 

cool som han är: Om du skulle bli proffs i en sport vad för sport 

Natalie:  

Fotboll eller handboll 

 

Anton: Gillar Du läxor? Det gör jag. 

Hamze:  

det är ok med läxor 

  

 

Alice 11 år❤️: Bästa programmet ? Mitt är rea 

Lo: Hej Alice! Mitt ät nog också REA! 

 

anonym: Vad är syftet med att testa olika saker 

Pierre: Det är roligt att komma fram till vilken som är bäst. 

 

cool som han är: Om du skulle fått säga hej till en sport kändis vem  

Pierre: Jag vet inte Zlatan kanske. 

 

Semmelkungälskarensdotter: Lo nu vill jag ha din åsikt! Gillar du marsmellows 

Lo: Hej Ewonne! Ja det gör jag! 

 



Nellie: Gillar du lakrits Lo 

Lo: Hej Naomi! Jag, gillar lakrits! 

 

Nova: När ska ni sova? 

Natalie: Jag brukar gå och lägga mig vid elva 

 

Hamze: Var är ni just nu? 

Natalie: på SVT 

 

Alice 11 år❤️: Hur lång är du?  

Hamze: 1.72 

 

cool som han är: Vem av er är coolast  

Pierre: Jag :D 

 

Anton:D i Love rea: Rea är ett av mina favorit program.:D 

Lo: Vad kul anton! 

 

Nova: Vem sitter till vänster om dig Natalie? 

Natalie: Martin, från REA 

 

REA-Moderator: Fem minuter kvar!!! 

 

Mio: Vem av gillar Mello bäst? 

Hamze: Pierre. 

 

Edith1234: Favorit godis Lo.  

Lo: Hej Edith! Det är lakrits! 

 

molly : gillar ni skolan 

Pierre: Ja det gör jag, kanske inte lektionerna.... 

 

Nellie: STÖRSTA DRÖM  

Hamze: Bli miljonär! 

 

Anton: Det är tråkigt att det inte är sådana här chattar så ofta. Snyft. 

Natalie: Det tycker jag också :( 

 

Emma: hej jag heter Emma är 10 år gamal frågar är det kul att testa alla produkter  

Lo: Hej Emma, det är kul att testa produkter! 

 

Miranda: Har någon av er testat att spela: Moviestarplanet någongång? 

Natalie: ja när jag gick i tvåan typ 

 

Hamze: Gillar ni programmen på barnkanalen? 

Pierre: REa, Alex hittar Hobbyn typ 

 

molly : gillar ni katter 

Natalie: Ja det gör jag! 

 



Ida-Maria: RIDER DU LO??  

Lo: Hej Ida-Maria! NEJ jag rider inte.. 

 

Zoe: Favvo ämne? :D 

Pierre: Spanska :D 

 

Emelie: Vem är din bästa fotbolls spelare av Messi och Ronaldo Lo  

Natalie: Messi tror jag 

 

anonym: Har ni någonsin ätit friterad semla 

Natalie: Nej det har jag inte 

 

Axel : Vilket är ert favorit program på tv förutom rea 

Lo: Hej Axel! Det är nog fångad! 

 

Charlie: Favorit låt Hamze 

Hamze: Shu Katt med Linda Pira 

 

Ängel: Gillar ni själva REA?? 

Pierre: Ja  

 

ALICE HETER JAG❤️❤️: Hamze vad är din favvo sport? 

Hamze:  

Boxning 

 

Isadora 12 år: du är bäst Pierre  

Pierre: Tack!! 

 

molly : vad äe det tråkigaste med REA 

Hamze: Inget.... 

 

anonym: Bästa bokem 

Pierre: Jag vet inte  

 

Tina: Vilket ämne tycker ni är tråkigast i skolan? 

Lo: Hej Tina! Jag tycker historia är tråkigast! 

 

ALICE HETER JAG❤️❤️: Natalie:vad är det bästa du vet och sämsta?  

Natalie:  

Mina kompisar och min familj är det bästa och det sämsta är väl typ krig och att djur blir 

utruotningshotade och sånt 

 

Dani : snälla fler chattar oftare.... 

Hamze:  

Vi får väl se......jag ska tjata på producenten. 

 

Jack: Får ni månadspeng/vexkopeng? 

Pierre: Japp det får jag. Månadspeng :) 

 

Semmelkungälskarensdotter: Gillar ni lilla prinsessan på barnkanalen? 



Hamze:  

nej..... 

 

Alma : Har ni ätit semlor idag 

Pierre: Nej tyvärr inte  

 

ALICE HETER JAG❤️❤️: Högsta dröm? 

Lo: Hej ALICE! Min högsta dröm är handbollsspelare! 

 

Anton: Jag älskar REA! Jag hoppas att det kommer många flera säsonger!  

Hamze:  

det hoppas jag med. 

 

erijon: vem av er gilar melodifestivalen 

Natalie:  

JA!!! 

 

klaris123456789: vad är det bästa med rea? 

Pierre: Allt! 

 

Emelie: Gillar ni hundar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Det gör jag !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Hamze: Jag är rädd för hundar. 

 

molly : HAR NI KUL  

Natalie:  

JA!!! 

 

Mille : Jag ska välja språk men jag vet inte vad har ni för något 

Lo: Hej Milena! jag kan inte välja språk än... 

 

Robin: Pierre, hur många avsnitt har du varit med i?  

Pierre: Oh! Kan inte ens räkna Typ varje dag på sajten 

 

Charlie: Har ni användt någon smygreklam i något rea avsnitt 

Natalie:  

Nej 

 

REA-Moderator: Bara 1 minut kvar!!! 

 

Henry åkerson: Lo vad är det roligaste du vet 

Lo: Hej Bullen! Det är handboll! 

 

Pierre: vem startade REA 

Pierre: Linus Thorell 

 

klaris123456789: vilken är eran favoritfilm? 

Hamze: Boys in the Hood 

  

 

Bastian: Är de kul att vara med i REA? 



Pierre: Ja det är kul!! 

 

Fotboll: Tycker ni det är ok med bengaler 

Hamze:  

får inte säga det i tv.... 

 

Anton: Vad har ni för husdjur? Jag har katt 

Pierre: Jag har inget husdjur :( 

 

molly : VEM ÄR ROLIGAST AV ER  

Lo: Hej!, Oliver är nog roligast! Om inte annat Hamze:) 

 

cool som han är: Känner ni nån sport kändis 

Hamze:  

Kajsa Bergkvist (lite) 

 

Tina: Skulle ni vilja vara med i wild kids,? 

Pierre: Ja det skulle jag 

 

REA-Moderator: Tack för alla frågor! Nu är chatten slut! 

 

Miranda: Pierre? Vad heter din idol? :)  

Pierre: Jag vet inte har inte riktigt nån. 

 

Nova: Vad är din favvo låt Lo? 

Lo: Hej Nova! Min favvolåt är nu dont worry, med Ace Wilder! 

 

Hamze: TACK ALLA! Nu nåste jag sluta. Fortsätt att titta på REA. 

 

REA-Moderator: Ni skickade in så grymt många frågor så vi hann bara svara på några av 

dem. Men vi försökte svara så många som möjligt. Ni är bäst! 

 

Lucas: 10 Saker som är bäst med REA =) 

Pierre: Det är Kul och Roligt och man får testa grejer dessutom massa mer. 

 

Natalie: Tack för alla frågor!! Fortsätt kolla på REA :) 

 

Lo: Tack så mycket för alla frågor! Fortsätt att kolla på REA! 

 

Pierre: Sjukt kul att Chatta med er allihop!!!! Fortsätta kolla på REA!  :D 

Heeeeeeeeejdåååååå!!!!!!! 

 


