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Name: Louie Underkäken
 
Chronicle: Gothicopolis
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Louie minns ingenting alls av sina föräldrar eller varför han inte växte upp hos 
dem. Han minns lite grann från barnhemmet; att föreståndaren försvann och att 
alla blev utspridda på olika barnhem. Som tur var hamnade han och Jack på samma 
ställe så de har alltid varit vänner.

Louie är inte helt intelligent, han är en primalperson och låter drifterna styra 
väldigt mycket; han äter när han är hungrig, sover när han är trött och slåss när 
han är arg. Han lever mycket i nuet och har svårt för att vänta med någonting han 
vill göra till senare. I mångt och mycket är han fortfarande i trotsåldern och gör 
det som faller honom in utan större eftertanke om konsekvenserna. Han har lite 
svårt för abstrakt tänkande och är kvar på det enaktiva stadiet, där han utforskar 
världen runtomkring sig genom att röra, smaka, lukta och experimentera med allt.

Vad tycker Louie om de andra

Jack med Ögat är en av de andra barnen från hemmet. De gav sig av tillsammans en 
vacker vårdag för länge, länge sedan. Av någon anledning kände sig alltid Louie 
och Jack sig besläktade på något underligt vis. Det skulle senare visa sig att båda 
var varulvar. Jack är som en storebror, han är allt för Louie.

Zeke träffade de några år efter barnhemmet. De hittade honom halv ihjälfrusen 
vid dammarna i Jekyll Park. Han var ensam och hade ingen som brydde sig om honom 
- han hade tappat livslusten, men återfick den tack vare Louie & Jack. Zeke kallas 
han eftersom han i vargform bär en oerhörd likhet med Zeke Varg. Louie är inte 
särskilt förtjust i Zeke, han försöker alltid visa sig för Jack. Louie känner sig lite 
underlägsen Zeke med tanke på sin intelligens, men Jack är faktiskt hans vän - inte 
Zekes. Helst skulle Louie se att de lämnade Zeke bakom sig i någon gränd...

Sally är en toppengumma! Hon tar hand om dem och ger dem den kärlek de så väl 
behöver. Jack kan vara lite bitsk mot henne, men det är bara för att han gillar 
henne. Zeke fjäskar för henne och är en riktig morsgris, tvi.
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Zeke föddes och växte upp i en alldaglig liten stad. Han fick aldrig några vänner 
eftersom alla tyckte att han var så eländigt ful. Hans föräldrar grälade ofta 
om huruvida han verkligen var son till sin far eller om brevbäraren hade kom-
mit med mer än bara post. Det hela slutade med att Zekes pappa slog ihjäl sin fru 
och hamnade i elektriska stolen för det tilltaget. Zeke, som då var en liten och 
socialt utstött trettonåring placerades hos en fosterfamilj. Fosterfamiljen fick 
betalt för att ta hand om honom och det var väl den enda anledningen till att 
de gjorde det, ty de utsatte honom för den grövsta typ av symboliskt våld tänkas 
kan. Inte nog med att föräldrarna aldrig hade ett gott ord till övers för Zeke 
hans fostersyskon spred illvilliga rykten om att hans mamma parat sig med en hund 
och att avkomman var Zeke själv. Det är konstigt vad mycket folk tror på i små, 
världsfrånvända byhålor...

Så en dag när Zeke tog en ensam skogspromenad dök det upp tre stycken varulvar 
och släpade iväg med honom. De tog honom genom förvandlingen och han blev en full-
fjädrad varulv. Oturligt nog fortsatte mobbningen av honom i stammen och det var 
här han fick namnet Zeke - för att han i varulvsform ser ut precis som Zeke Varg. 
Hans humör och dåliga självförtroende var bidragande orsaker till att stammen 
så småningom fördrev honom och han sökte sig till närmaste storstad - Goticopolis. 
Där spenderade han sina dagar (och nätter) med att söka tak över huvudet och mat 
i magen. Vart han än kom spottade folk på honom och kastade gatsten efter honom, 
till och med uteliggarna skrattade åt honom. En dag tappade han helt enkelt lusten 
att leva och la sig tillrätta vid en av dammarna i Jekyll Park och bestämde sig för 
att dö. Han hade så när lyckats om inte Jack och Louie dykt upp och förbarmat sig 
över honom. Zeke fann att även dessa två hade upplevt det han hade, de var lika 
utstötta och oönskade. Sedan dess har de tre hängt ihop.

Vad Zeke tycker om de andra

Jack med Ögat kallas så eftersom hans högra öga är stort som en snusburk. Jack 
är gruppens ledarfigur och Zekes idol. Han vill ingenting hellre än att Jack ska 
tycka om honom och är livrädd att han inte ska räcka till - tänk om Jack också 
skulle stöta bort honom...

Louie Underkäken har fått sitt efternamn eftersom han har en gigantisk underkäke. 
Zeke har sett honom pulvrisera en Volvo 740 med den käken en gång. En otroligt 
korkad kille, varför är Jack så fäst vid honom? Vad har han som inte Zeke har? 
Zeke försöker alltid visa att han är bättre än Louie i hopp om att Jack ska förstå 
att Zeke är en riktig vän.

Sally är som en mor för Zeke och han är väldigt rädd om henne. Det är nästan så 
att han är lite av en morsgris. Även om Jack är packets ledare så är Sally deras 
mamma. Ibland måste man göra det som mamma inte vill att man ska göra, men man 
älskar henne ändå och visar tillbörlig respekt.
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Jack hämtades från sina gravt alkoholiserade föräldrar när han var i tioårsåldern 
av Fru Tomlin, Socialassistent. Hon tog med honom till ett barnhem för pojkar. Han 
minns inte särskilt mycket av tiden på hemmet, allt för många smärtsamma minnen 
har gjort att hans hjärna censurerat minnesbilderna för att han överhuvud taget 
ska ha en chans att ha sitt sinne i behåll. Han minns dock att föreståndaren var 
en riktigt elak jävel och att barnen fick slita sexton timmar om dagen utan rast 
eller ordentlig mat. En dag försvann föreståndaren och barnen delades upp och 
placerades i andra hem, bättre hem. Tursamt nog blev Jack och Louie placerade 
tillsammans och har hängt ihop sedan dess.

Jack är lite inåtvänd och pratar inte en massa i onödan. Han vill helst inte vara 
någon ledare, men eftersom Zeke och Louie ser upp till honom ser han det som sin 
plikt att ta på sig lerdarrollen. Det är bättre att han tar hand om packet än 
att Sally gör det. Hon är på tok för mycket mamma åt dem för att det ska passa 
honom. Jack bestämmer över sig själv och i nödfall åt resten av packet.

Jack har alltid känt att hans liv har en mening - han har bara inte hittat den än. 
Hans dröm är att få uträtta stordåd och få vara en hjälte. Problemet är att han 
är lite för rationell och tänker alltid efter för mycket innan han handlar.

Jacks högra öga är rejält deformerat, det är stort som en snusburk. Jack har otro-
liga komplex för detta och vill helst inte höra talas om det. 

Vad tycker Jack om de andra

Louie Underkäken är en av de andra barnen från hemmet. De gav sig av tillsammans 
en vacker vårdag för länge, länge sedan. Av någon anledning kände sig alltid Louie 
och Jack sig besläktade på något underligt vis. Det skulle senare visa sig att båda 
var varulvar. Louie är inte den mest skärpta killen i världen, men han är åtmins-
tone en riktig vän - en man kan lita på i alla väder.

Zeke träffade de några år efter barnhemmet. De hittade honom halvt ihjälfrusen 
vid dammarna i Jekyll Park. Han var ensam och hade ingen som brydde sig om honom 
- han hade tappat livslusten, men återfick den tack vare Louie & Jack. Zeke kall-
las han eftersom han i vargform bär en oerhörd likhet med Zeke Varg. Han är inte 
förtjust i att bli påmind om detta. Han är barnslig och ska hela tiden visa sig på 
styva linan, särkskilt inför Louie.

Sally var den första av deras egen sort som inte stötte bort dem, till och med Zeke 
accepterade hon. Till en början var det trevligt att ha någon som brydde sig om 
en, men det har kanske gått lite väl långt. Jacks inställning till Sally är ungefär 
densamma som en upprorisk tonårings gentemot sin mamma.
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Sally är en av Gothicopolis många bagladys. Hon drar alltid omkring på en shop-
pingvagn från ett av stadens varuhus. I den har hon allehanda ting som kan behö-
vas, tex plåster, raggsockor, några toppluvor, gamla tidninger etc. Hon samlar på 
allt och har svårt att lämna en soptunna oigenomrotad, returflaskor och gamla 
glasspinnar är alltid bra att ha.

Hon var oerhört ensam, utstött och obehövd innan hon träffade rännstensulvarna. 
Hon såg direkt att de behövde tas hand om och utsåg sig själv till packmorsa. Genom 
de andra får hon sitt behov av gemenskap tillfredsställt. Kanske är hon lite tjatig, 
men det är ju bara för att hon bryr sig. Kanske är hon lite lättirriterad, men det 
är ju bara för att de ska lära sig rätt och fel. Det är Sally som ser till att de 
tvättar sig innan de äter (och efter), att de klipper sina tånaglar och är varma om 
fötterna. Hon är precis så tjatig och omtänksam som en mor alltid är. De andra är 
hennes barn och som den mor hon är är hon beredd att döda och dödas för deras 
skull. Vilka dumheter de än hittar på så älskar hon dem och skulle aldrig få för 
sig att göra dem illa.

Vad Sally tycker om de andra

Jack är lite upprorisk och måste hållas efter hela tiden. Han är tystlåten och innerst 
inne en bra grabb, kanske bestämmer han lite för mycket över de andra. Hans stora 
öga måste man vara försiktig med, det är ju så lätt hänt att det blir infekterat. 

Zeke är nog den fulaste person Sally någonsin sett, men ordstävet 'ett sådant barn 
kan endast en mor älska' stämmer till fullo. Hon älskar Zeke, han är en bra pojk 
och hade han inte varit så ful kunde han ha gått långt. Sally uppmuntrar honom 
och daltar en hel del med honom.

Louie är som ett stort barn. Han känner inte sin egen styrka och när han blir arg 
kan saker och ting gå riktigt illa. Det har hänt att han slagit sönder saker långt 
mycket större än honom själv. Man får vara lite försiktig med honom och det är 
inte helt lätt att hålla honom borta från trubbel.


