Kære Louise
Jeg skriver dette brev til dig, da det er første gang, at du skal på Roskilde Festival, og da det er en helt ny
oplevelse for både dig og mig. Jeg elsker dig rigtigt højt og håber, at det kommer til at blive en rigtig god
oplevelse for dig, der vil give dig gode minder for resten af livet.
Jeg har tillid til at dig og dine venner taler om, hvordan I kan passe godt på hinanden, og vil derfor ikke
advare dig om en hel masse ting - som du alligevel selv ved kan være farlige og ødelægge den gode
oplevelse.
Det eneste jeg har brug for at sige er, at jeg håber, at du er opmærksom på ikke at drikke for meget alkohol
eller blande alkohol med andre stoffer.
Drik langsomt og stop op en gang, så du er opmærksom på om du skal holde en lille pause – og husk at
drikke rigeligt med vand. På den måde får du mest ud af musikken og en god festival 
På trods af mine råd, og dine egne ønsker om at passe godt på dig selv og dine venner, ved jeg godt, at man
pludselig kan stå i en situation, hvor det ikke gik som planlagt.
Hvis dette skulle ske, håber jeg ikke du vil være bange for at ringe til mig. Jeg vil ikke skælde dig ud eller
blive skuffet over dig – blot være glad for, at du giver mig mulighed for at hjælpe dig.
Husk også, at der er samaritter på Festivalen, som er klar til at hjælpe jer, hvis der skulle ske noget. Det er
en god idé at vide hvor deres telt er fra starten af festivalen.
Jeg lover ikke at bombardere dig med sms’er, for at høre hvordan du har det, men jeg håber til gengæld at
du vil give mig ro til at sove trygt om natten ved at sende mig en sms en gang imellem 
Ha´en rigtig god festival
Knus Far

