
Bror Olofsson

Ålder
25 år

Utseendet
Kortväxt, ca 165 cm lång, och väger 80 kilo,
ganska tjock med andra ord. Mörkbrunt, halv-
långt, lockigt hår och stora, ovetande och pin-
samt blå ögon.

Sättet
En stillsam och snäll person som gärna ser att
någon annan tar på sig saker som du skulle
göra själv. Även ganska feg av sig, och anser
att det är bättre att fly än illa fäkta. Du är
trots allt mycket intelligent, och kan lätt räkna
ut problem och svåra tal.
Du är dock ofta överlägsen och skryter gärna
om din intelligens.
Du vet med dig att du ibland beter dig lite
stöddigt och överlägset även mot dina två bästa vänner, Terry och Pim-Pim,
men din intelligens är din enda chans att bräcka dem i nånting. De är båda
snygga i sitt långa, svarta hår, de är vältränade, och tjejerna dröser på dem
som mjäll. Du har haft en tjej en gång som du faktiskt hade sex med, men efter
den natten försvann hon, och du har inte haft någon ny sedan dess. Du är inte
direkt i desperat behov av en ny tjej heller, men det sista du vill är att Terry
och Pim-Pim skall tro att du är en tönt.

Bostaden
Du bor i en liten röd stuga alldeles intill din farbror Bills jättelika herrgård. Du
har blivit erbjuden att bo tillsammans med honom, men du är ju trots allt 25,
och vill prova på att bo ensam och rå dig själv. Innan du flyttade hit för ett
halvår sedan,  bodde du hos dina föräldrar i Emmaboda.

Relationerna
Din närmsta släkting förutom dina föräldrar är din farbror Bill, som du tycker
relativt bra om. Detta på grund av alla de otaliga presenter han mutat dig med
genom åren, så att du skall hjälpa honom då han allt som oftast hamnar i
trångmål.
Du vet och har alltid vetat att det varit något underligt med Bill, som om han
dolde någon mystisk hemlighet.
Han har berättat att han som 20-åring reste ut för att upptäcka Sverige till-
sammans med några vänner, och att han under sina resor kom över många
underliga ting. Men då du frågat vad han kom över så har han bara skakat på
huvudet och lett ett outgrundligt leende och sagt: ”Du får veta det när du blir
äldre, pojk”. Även då du frågar nuförtiden. Men ibland ser du genom ditt lilla
fönster på stugan, hur Bill går runt i sitt vardagsrum med något rödvitt,
cylinderformat föremål i handen, och du kan, om du lyssnar riktigt noga, höra
honom mumla något om ”fruktansvärda krafter” och ”nya gymnastikskor”.



Dina två närmaste vänner är två hårdrockare, Teofil Johansson och Pierre
Sundgren, eller Terry och Pim-Pim som de kallas. Du anser dock att de är lite
väl osmarta för att det skulle vara nyttigt för dem, men, å andra sidan, alla kan
inte vara du.
De bor ihop och är helt oskiljaktliga och gör ingenting utan den andre. De har
till och med samma skostorlek. Det enda som inte är lika hos dem är att Terry
är två cm kortare än Pim-Pim, dvs 172 cm. Du tycker allt att det hela är en
aning underligt, på gränsen till sjukt.
Ni umgås mycket, men har oftast helt olika meningar om hur man bäst kan
spendera en lördagskväll. Vid närmare eftertanke har ni olika meningar om det
mesta. Men du tycker i alla fall väldigt bra om dem, trots allt.
Ni träffades under ditt sista år i gymnasiet. Du hade då MVG i alla ämnen
utom idrott, och hade även läst till 14 ämnen förutom de obligatoriska. Det var
till exempel kvantfysik C, rysk historia fr.o.m 1300-talet och latin.
Terry och Pim-Pim hade underkänt i det mesta och hade gått om trean två
gånger redan. Du förbarmade dig över dem och hjälpte dem, och de lyckades
faktiskt gå ut gymnasiet med G i kärnämnena. Du brukar reta Pim-Pim lite
grann med att då och då stoppa in ordet cabochonslipning (slipning av ädelste-
nar, uttalas kabokån) i en mening, och sedan vägra tala om vad ordet betyder.
Ack ja, något måste man ju få roa sig med.

Terry, Pim-Pim och du har även en gemensam vän till, Dan Lamgi. Han är
halvitalienare, och har ärvt sin faders stora, mycket typiskt italienska mage,
hans kolsvarta hår och buskiga ögonbryn. Han har även ärvt det sävliga och
vänliga och lite tröga norrländska sättet från sin mors sida.
Du tycker bra om honom, d.v.s så länge han inte är alldeles för nära dig. Med
sitt långsamma och tröga sinnelag kan han gå en ordentligt på nerverna ib-
land.
Även han, liksom alla andra i din vänskapskrets, är kortväxt, runt 168 cm.
Dan var från början bara vän till dig, men du tog med honom en gång när du
skulle på bio med Terry och Pim-Pim. Du träffade honom då din farbror Bill
anställde en trädgårdsmästare till sin stora trädgård. Det visade sig att träd-
gårdsmästaren var Dans far, och Dan följde alltid med honom och hjälpte till i
rabatterna.
Nu följer han nästan alltid med er överallt och är med er jämt. Mest dig.
Du vet att han inte har några andra vänner, så det är ok för dig, eftersom du är
en snäll människa. Men du känner på dig att Terry och Pim-Pim inte är sär-
skilt förtjusta i honom.

Idag
Idag skall Bill fira sin… sin… sin födelsedag. Du har ingen aning om hur
mycket han egentligen fyller, och ingen annan du känner till vet det heller…
Du gissar att han inte vet det själv. Men mycket är det. Underligt nog ser han
fortfarande ganska ungdomlig ut, bortsett från att han är enormt fet.
Men idag skall han i alla fall fira, och han har bjudit in hela släkten och halva
grannskapet på kalaset. Naturligtvis är även dina vänner bjudna.
Det som känns mest spännande med festen är den stora överraskning som Bill
pratat i veckor om, som skall inträffa under festen.
Det är mycket att stå i, och du har hela dagen rusat ut och in med pappers-
tallrikar och vinflaskor.



Kalaset skall äga rum på den stora ängen bakom Bills hus. Ängen är egentligen
en kohage, men Bill resonerade som så, att om maten skulle ta slut så behöver
man i alla fall inte gå så långt för att skaffa ny.
Bill har även bjudit in en person som brukade komma på dina barnkalas då du
var liten, en mycket underlig människa som heter Alf Grådask. Han brukade
trolla fram kaniner och trixa med spelkort, det är det enda du minns av ho-
nom. Du minns också att det inte var fullt lika underhållande då han fortfa-
rande kom på dina fester då du fyllt 18. Du bävar inför vad Terry och Pim-Pim
skall säga då de ser att han känner dig.
Men trots allt kan du knappt vänta tills kalaset kommer igång. Det är trots allt
inte varje dag man firar någons 80… 90… födelsedag.
Just nu sitter du på trappan till din lilla stuga och klottrar lite meningslösa
biokemiska formler på ditt anteckningsblock medan du funderar över vad det
är för överraskning som Bill har hittat på. Snart skall du ringa Terry och Pim-
Pim som längtat efter den här festen i flera veckor, mest för spriten och kvin-
norna antagligen. Sen skall du också ringa Dan… den stackaren har nog aldrig
blivit bjuden på fest förut, så glad som han blev då du bjöd honom. Och sen…
tja… sen börjar kalaset!



Dan Lamgi

Ålder
24 år

Utseendet
Svart, kort, krulligt hår, mörkbruna
ögon, mycket stor och rund mage. Ca
168 cm lång och mycket klen och svag.
Du har ofta träskor på dig, och gärna
stora, blå hängslebyxor och rutig
skjorta. Du ser mycket italiensk ut efter
din italienske far.

Sättet
Du är en mycket lugn och eftertänksam
människa, du tycker inte om att stressa
utan gör det mesta i din egen takt. Du
tycker om att tänka efter noga innan du
svarar på en fråga, och medan du tän-
ker säger du ofta ett litet ”jo” eller
”jomenvisst” på bred norrländska. Din
mor föddes nämligen där, och du växte
upp i de djupa, norrländska skogarna.
Din far är trädgårdsmästare, och du har gått i hans fotspår och hoppade av
gymnasiet för att få arbeta med det du tyckte bäst om, växter.
Det finns inget du tycker bättre om än att få påta i jorden, plantera blommor
och klippa gräsmattor.
Du har svårt för relationer, och har aldrig haft några egentliga vänner förrän
nu. När du flyttade hit till byn, träffade du dina tre bästa vänner, och du var så
lycklig över att äntligen få umgås med någon. Det enda som fanns i Norrland
att umgås med var skog, älgar och skog.
Du varken röker, snusar eller dricker alkohol. Mest för att du inte vågar prova.
Du har aldrig haft någon flickvän, eller ens kysst en flicka, och vill inte göra
det heller. Flickor får dig att bli nervös och rodna, och du kan aldrig prata or-
dentligt med dem. Å andra sidan händer det inte så ofta att flickor pratar med
dig.

Bostaden
Du flyttade hit med din far och mor för knappt ett år sedan, och nu bor ni i ett
litet vitt hus med en vacker trädgård. Du är alltså mycket ovan vid stadslivet,
byn har ju hela 1200 invånare, efter att ha bott 23 år i Norrland, åtta mil från
närmaste granne.

Relationerna
Dina närmaste är naturligtvis din mor och far som lever i ett mycket lyckligt
äktenskap med dig som enda barnet. Din mor träffade din far då hennes för-
äldrar behövde en trädgårdsmästare till sin stora trädgård, din mor var då 18
år gammal. Det visade sig att det var din då 24:årige far som blivit anställd,
och innan din mors familj visste ordet av så hade de gift sig och fått dig, och



flyttat djupt in i skogarna till ett litet timmerhus.

Din bästa vän heter Bror Olofsson, och är 25 år gammal. Du fullkomligt avgu-
dar denne man, rent ut sagt. Han är fantastiskt intelligent, enormt trevlig och
framför allt: han tycker om att umgås med dig.
Du misstänker att det kan bero på det där sista att du tycker så bra om ho-
nom, eftersom han är den första riktiga vän du någonsin haft.
Bror gick ut gymnasiet med 20,0 i snitt, och hade dessutom läst till 14 extra
kurser utöver de obligatoriska. En av dem var kvantfysik C, vilket ju talar för
sig själv.
Du träffade Bror då hans farbror Bill anställde din far som trädgårdsarbetare
till sin stora villa, och du följde med varje dag för att hjälpa till. Bror bor i hu-
set bredvid Bills, och en dag såg du Bror stå och titta på er då ni arbetade, och
då du rätade på dig så hälsade han på dig! Du glömmer aldrig den hälsningen,
du blev så glad att se någon i din ålder att du knappt kom dig för att svara.
Nu träffar du Bror varje dag, och ni har så trevligt. Du brukar följa med honom
nästan överallt, och du är otroligt tacksam över att ha träffat honom. Det vär-
sta som skulle kunna hända var att han slutade tycka om dig, så du gör allt
för att vara honom till lags.
Bror har halvlångt, lockigt, brunt hår, och stora, blå ögon. Han är kort, kortare
än du till och med, bara 165 cm lång och är ganska så tjock. Men det klär ho-
nom bara!

Du har även funnit två vänner till, nämligen Teofil Johansson och Pierre Sund-
gren, eller Terry och Pim-Pim som de alltid kallas. De träffade du när Bror
skulle gå på bio med dem, och du ville följa med. Bror sa ja till din stora lycka,
och när ni kom till biografen så väntade dessa två män utanför. Bror presente-
rade er för varandra, och du tyckte genast fantastiskt bra om dem.
De är två 27:åriga hårdrockare som visst gick ut gymnasiet med ganska dåliga
betyg, men du vet inte så mycket om dem, de pratar inte så ofta om sig själva
med dig.
Du tycker väldigt bra om båda två, de ser fantastiskt bra ut båda två, och de är
väldigt häftiga och respektingivande, och du är väldigt stolt över att vara vän
med dem. Du träffar dem mest då Bror skall träffa dem, eftersom du alltid um-
gås med Bror, men då ni träffas så följer du gärna med dem dit de skall och
hjälper dem med allt de kan tänkas vilja ha hjälp med.
De är väldigt lika varann har du förstått, de klär sig lika, tycker lika om nästan
allt och har till och med samma skonummer har Bror berättat.
Du önskar innerst inne att du och Bror kunde vara som de, det verkar som om
de har det så bra tillsammans, och de gör alltid allting ihop. Men du vågar inte
föreslå det för Bror, eftersom han kanske skulle tycka att det var en dålig idé.
Terry är den snyggaste av dem, han är ca 170 cm lång och ganska smal. Han
har svart hår som räcker ner till axlarna, och stora muskler. Han är trummis i
ett band som han startat själv tillsammans med Pim-Pim, och du önskar att
han någon dag ska fråga dig om du inte vill vara med i bandet. Inte för att du
kan spela något instrument, men det skulle vara så underbart att bara få bli
tillfrågad…
Flickorna dras till Terry som flugor till en sockerbit. Du är ofta lite avundsjuk
på alla hans beundrarinnor, inte på att han kan få dem bara genom att vifta
med handen, utan för att han verkar tycka bättre om att vara med dem än med



dig…
Han är väldigt tuff och cool, och har stor respekt bland byns invånare. Du tror
inte att han är rädd för någonting.
Pim-Pim är också kort, fast han är längst av er fyra i vänskapskretsen i alla
fall. Han är 172 cm lång, vilket tydligen är det enda som skiljer sig mellan ho-
nom och Terry…
Han ser också väldigt bra ut, och har vackert svart hår som naturligtvis är i ex-
akt samma längd som Terrys.
Han är dock lite blygare än den häftige och tuffe Terry, och du tycker faktiskt
lite bättre om honom också. Han är lite trevligare än Terry, Terry kan vara lite
retsam mot dig ibland.
Båda hårdrockarna snusar och dricker, vilket nästan gör dem ännu häftigare i
dina ögon, trots att du inte gör det själv.
Du beundrar Terry och Pim-Pim mycket, trots att de är lite ointelligenta är de
guld värda för dig. Men det är Bror som har den där speciella vänskapsplatsen,
och du skulle mer än gärna riskera livet för hans skull!

Idag
Idag är det Brors farbror Bills födelsedag, och han skall fira genom att bjuda in
hela släkten och halva grannskapet på kalas på ängen utanför hans stora hus.
Terry och Pim-Pim skall komma också, och till din stora lycka blev även du
bjuden.
Bill är tjock och fet, men en mycket trevlig man som alltid är vänlig mot dig.
Tyvärr har du ingen aning om vad han fyller, och du vågar inte fråga heller ef-
tersom det känns som om du borde veta om det.
Det skall bli jätteroligt på kalaset, och du kan knappt vänta på att få träffa
Terry och Pim-Pim igen, och få vara tillsammans med dina tre bästa vänner
hela kvällen och natten.
Du hoppas också lite på att Terry skall bli full, för han är faktiskt en aning
snällare då… Och förhoppningsvis kommer det inte alltför många söta flickor
som kan sno dina vänners uppmärksamhet.
Just nu sitter du hemma hos dig, och väntar på att Bror skall ringa dig. Han
sa igår att han skulle göra det då festen skulle börja. Du har nu vaktat telefo-
nen i timtal… du är uppklädd i dina finaste hängslebyxor, och har din bästa
rutiga skjorta på dig. Hoppas Bror ringer snart…



Pierre (Pim-Pim) Sundgren

Ålder
27

Utseendet
Du har vackert, svart hår ner till axlarna, och det
är faktiskt naturligt kolsvart. Din mamma säger att
det beror på att hennes stilige farbror kom från Fi-
lippinerna, och din pappa säger att det beror på
hans ståtlige morfar som var rysk soldat. Dina för-
äldrar är nu skilda.
Du har mörkblå ögon och mörka ögonbryn och
ögonfransar.
Du är ganska kort, bara 172 cm lång. Trots det är
du faktiskt längst i din vänskapskrets.
Du är ganska välbyggd av naturen, och musklerna
du har kommit genom att lyfta din tunga elgitarr
varje dag då du övar i bandet Garagegormarna, som
för övrigt startades av din bästa vän Terry.

Sättet
Du kallas alltid Pim-Pim av alla som känner dig. Du
blir inte arg om nån skulle kalla dig Pierre, men du
är rätt glad över att alla har insett att Pierre inte passar dig särskilt bra.
Du är en ganska blyg och försiktig person, trots att du är en hårdrockare in i
själen. Du försöker ofta verka lite häftigare än du känner dig, detta beror mest
på din allra bästa vän Terry som är den häftigaste du känner. Du ser upp till
honom och vill gärna vara lika cool och häftig som honom.
Du har oroat dig för att din blyga natur skulle försätta dig i otrevliga situatio-
ner, du ser ju faktiskt ganska farlig ut ändå i dina läderkläder och med dina
rasslande kedjor överallt, men du har snabbt insett att med Terry med dig är
det ingen som muckar. Han ser definitivt både farlig och stark ut.
Både du och Terry snusar, men ingen av er röker. Du röker inte eftersom Terry
inte gör det, men varför han gör det har du faktiskt aldrig fått reda på. Han sä-
ger bara jämt att det bara är nördar och idioter som röker.
Däremot dricker du ganska mycket alkohol tillsammans med Terry. Du älskar
öl och sprit, men blir oftast inte särskilt full. Inte full nog att våga stöta på
tjejer i alla fall. Terry däremot blir alltid packad, vad han än dricker.
Du är inte den smartaste i världen.
Du gick ut gymnasiet med knappt godkänt i kärnämnena, matte, svenska och
engelska, och det var efter att ha gått om två år i tredje ring. Du brukar säga
att du kanske inte är så allmänbildad, men du har i alla fall mjälten på rätta
stället.
Du ser ganska bra ut, som sagt, men trots det har du svårt att få tjejer. Du an-
tar att det beror på din blyghet, när du har Terry med dig så syns bara han.
Och han har alltid tjejer omkring sig (och under sig, som han själv stolt brukar
tillägga). Men han har faktiskt hjälp dig att få några stycken, som han tror att
du lyckats bra med. I själva verket har du aldrig vågat gå längre än kyssar. Du
skäms fruktansvärt för det, och har inte berättat för en levande själv, inte ens



Terry, men du är fortfarande oskuld. Du har helt enkelt inte vågat.

Bostaden
Du bor i en etta i ett stort, grått hyreshus tillsammans med din bästa vän
Terry. Det vill säga, lägenheten är egentligen en tvåa, men ett av rummen har
ni packat fullt med trumset, gitarrer, förstärkare och meterhöga högtalare, så
ni har inte mycket plats att röra er på.

Relationerna
Du har ingen kontakt med dina föräldrar, vilket du är ganska glad över. Det
enda de brydde sig om under din uppväxt var att försöka få dig att hjälpa den
ene att förstöra livet för den andre.

Din allra bästa vän heter Teofil Johansson, men kallas allmänt för Terry. Ni är
som ler och långhalm och gör alltid allting tillsammans. Ni har varit vänner sen
ni var två år, och Terry flyttade in i huset bredvid ditt. Sedan följdes ni åt ge-
nom skolan, presterade båda lika usla resultat och era lärare slet sitt hår. I
gymnasiet gick det inte bättre, och när du fick veta att du skulle gå om, fick
även Terry samma besked.
Ni ser till och med likadana ut. Samma längd på det svarta håret, fast Terrys
är färgat från att ha varit blont. Ni är klädda på samma sätt, läder, nitar och
kedjor, ni äter samma sorts mat och tycker om att göra samma saker. Ni har
till och med samma skostorlek. Det som egentligen grämer er båda är att du är
två cm längre än Terry. Du har faktiskt erbjudit dig att genomgå en operation
för hans skull, så att ni skulle bli lika långa, men han sa nej. Du vet inte riktigt
varför, men du är rätt glad över det. Det hade faktiskt varit ganska jobbigt.
Du gör det mesta för att försöka likna Terry i allt, men hur du än gör så vet du
att du aldrig kommer att bli lika snygg eller eftertraktad som honom. Men du
trivs faktiskt rätt bra i skuggan av honom, så slipper du ju ta hand om tjeje-
rna.

Du har också en annan kompis som du delar med Terry, som heter Bror Olofs-
son. Han är den mest intelligenta människa du någonsin träffat, och även den
ende du träffat som kan säga cabochonslipning utan att staka sig. Han är fak-
tiskt även den ende som vet vad cabochonslipning är över huvud taget. Och
han vägrar tala om det för dig.
Det var tack vare Bror som du och Terry tog er igenom gymnasiet alls, då han
började i samma klass som er då ni för tredje gången började trean. Han
hjälpte er att plugga lite då och då, och vips hade ni G i kärnämnena åtmins-
tone.
Inte för att du egentligen behövt hjälp, du hade förmodligen lagt ner gymnasiet
ändå, men det var ju snällt av honom att tänka på er i alla fall.
Bror däremot gick ut med MVG i allt utom idrott, och hade dessutom läst till
14 kurser. Du minns inte ens namnet på dem alla, än mindre visste du att
man ens kunde läsa dem på ert enkla lilla gymnasium.
Efter gymnasiet började ni träffas mer och mer, och du insåg att han faktiskt
var en ganska trevlig kille, om än lite stöddig och överlägsen. Men han är ju i
alla fall två år yngre. Och du är egentligen lite imponerad av att han vet så
mycket.
Bror har brunt, ostyrigt, lockigt hår och de största blå ögon du någonsin sett.



Han ser en aning hundvalpslik ut. Och trots att han är så intelligent så har
han inte glasögon, som du trodde att alla som var smarta hade. Däremot är
han rätt tjock och rund, han väger 80 kilo men är bara 165 cm lång. Dessutom
bor han i ett litet hus alldeles intill sin farbror Bills stora herrgård, vilket fak-
tiskt är ganska töntigt. Å andra sidan har han ju en fin utsikt på det stora hu-
set. Bill måste vara enormt rik.

En annan så kallad vän som du också delar med Terry, och även med Bror, är
Dan Lamgi. Han är halvspansk eller halvnorsk eller nåt liknande. Han har
svart, krulligt hår i alla fall. Hans mamma däremot är från Norrland har Terry
berättat. I vilket fall så är Dan den mest tröga, långsamma, sävliga och godmo-
diga person du någonsin träffat. Man kan aldrig få ett ordentligt svar på en
fråga man ställer honom, utan han bara svävar lite på målet och säger ”jo” eller
”jomenvisst” eller nåt annat idiotiskt.
Du träffade honom då Bror, Terry och du skulle gå på bio, och då hade Bror
tagit med sin farbrors trädgårdsmästare eller vad det nu var. Och det var Dan.
Efter den kvällen blev ni inte av med honom. Han hänger efter er precis över-
allt, om ni så bara skall ner och köpa snus i affären, och killen snusar inte ens!
Dan kan vara trevlig ibland om han anstränger sig, eller om du anstränger dig
kanske. Han är trots allt bäst vän med Bror, så det är mest honom han hänger
efter. Så när ni inte är med Bror så är inte heller Dan där lyckligtvis.
Han är kort, vilket verkar vara en trend bland de du känner. Han är 168 cm
lång, och jättetjock. Tjockare än Bror till och med. Han har en viss likhet med
en fotboll på nåt sätt.
Men för Brors skull, som verkar gilla Dan bättre än Terry och du, så brukar du
göra ett försök till att vara trevlig mot honom. Men du vet att Terry inte gillar
honom direkt heller.

Idag
Idag är det Brors farbror Bills födelsedag, och den skall firas på den stora
ängen bakom Bills jättelika villa. Du vet inte vad han fyller, och det verkar inte
någon annan veta heller, inte ens Bror. I ditt stilla sinne undrar du om Bill vet
det själv. Han ser i alla fall ganska så ungdomlig ut, trots sin stora mage.
Du bryr dig inte nämnvärt i vilket fall. Det kommer att finnas en massa alkohol
där, vilket du anser gör vilket party som helst till livat.
Hela Brors och Bills släkt och några till skall komma, och du och Terry har sett
till att större delen av grannskapet också kommer att dyka upp. För att en fest
skall bli lyckad så måste det vara enorma mängder folk där!
Just nu ligger du lite slappt på din säng och spelar på din gitarr, och funderar
lite halvt roat på om det kommer komma några snygga tjejer på festen, som du
kan misslyckas att stöta på.
Terry ligger på andra sidan av rummet i sin säng och ser ut att fundera. Fast
det gör han nog inte, han spelar nog bara. Om han kan ligga sådär och tänka i
flera minuter i streck borde han ju nästan få Nobelpris i intelligens eller vad
man nu kan få Nobelpris i. Nej, nu börjar han titta på planschen på den nakna
bruden över din säng. Det var väl det du tänkte. Oj! Du tänkte!
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Utseendet
Långt, svart hår till axlarna. Håret är färgat, en
gång var det kritblont, men du tyckte inte det
passade din stil att se ut ”som en liten ängel”…
vilket din mor brukade säga jämt och ständigt.
Du har ljusblå ögon och ljusa ögonbryn och
ögonfransar.
Du är knappt 170 cm lång, och ganska smal,
men du har fått en del muskler av att spela
trummor i ditt band Garagegormarna, och dessa
muskler kan du hålla en och annan bråkstake
på avstånd genom att visa upp.

Sättet
Du kallas aldrig Teofil om du kan förhindra det.
Du heter helt enkelt Terry.
En glad och skämtsam person med stort in-
tresse för hårdrock i alla dess former. Du gick ut
gymnasiet med knappt godkänt i svenska, engel-
ska och matematik efter att du gått om två år.
Det var också det enda du fick godkänt i.
Du försöker ofta visa hur modig och häftig du är, men innerst inne är du en
riktig fegis. Detta vet ingen om förutom du, så oftast slipper du stå upp till be-
vis när du hotat att slå ner någon, du ser trots allt ganska stark ut, trots din
ringa längd.
Du har däremot utseendet för dig, och har aldrig haft problem med att få tjejer.
Det du oftast har problem med är att få bort tjejerna som svärmar runt dig. Du
har aldrig misslyckats med att få den tjej du bestämt dig för.
Du snusar, men röker inte. Du provade en gång då du var 12, men misslycka-
des då med att räkna ut vilken ände av cigaretten som skulle vara i munnen,
och skämde inte bara ut dig utan fick även brännsår i munnen. Därefter kon-
staterade du att det ”bara var nördar och idioter som röker”.
Däremot dricker du så mycket alkohol du bara kan. Tyvärr är du ganska fattig,
samtidigt som det krävs mycket alkohol för att du skall bli full, en kombination
som du ibland får lösa genom att helt enkelt bara spela full, men det är det na-
turligtvis ingen som vet om.

Bostaden
Du bor i en liten lägenhet i ett stort, grått hyreshus tillsammans med din bästa
vän Pierre. Det är egentligen en tvåa, men ett av rummen har ni fyllt helt och
hållet med trumset, gitarrer, förstärkare och meterhöga högtalare, så ni har
inte mycket plats att röra er på.

Relationerna
Dina närmsta släktingar är din mor och far som du praktiskt taget tvingat att



flytta åtminstone tio mil ifrån dig. De vägrade inse att du börjat bli vuxen (inte
helt obefogat kanske), och kom allt som oftast över med hembakade kakor,
stickade jumprar och diverse annat som de kunde skrapa fram till sin
”älsklingspojke”.

Din allra bästa vän heter Pierre, kallad Pim-Pim, Sundgren, och är lika gammal
som du. Ni har känt varandra sedan ni blev grannar då du var två år gammal.
Ni är som ler och långhalm och gör ingenting utan varandra. Ni hade exakt
samma betyg och gick om gymnasiet i samma klasser. Ni lyssnar på samma
musik, gillar samma sorts mat och tänker i princip samma tankar. Ni har till
och med samma skostorlek. Det som grämer er är att Pim-Pim är hela två cen-
timeter längre än dig. Han har erbjudit sig att genomgå en operation och göra
sig två centimeter kortare, och hade ni bara haft tillräckligt med pengar hade
du säkert tyckt det var en utomordentlig idé.
Pim-Pim har naturligt svart hår, lika långt som du, och är byggd ungefär som
du, ganska muskulös men rätt smal. Du är faktiskt lite stolt över att hur han
än gör för att ni ska vara så lika som möjligt så är du helt klart snyggare. Pim-
Pim är också en liten aning blygare än du, så du har fått hjälpa honom att
skaffa brudar till sängen ett antal gånger.

En gemensam vän till Pim-Pim och dig heter Bror. Honom träffade ni när ni för
tredje gången började trean på gymnasiet. Han var då 19 och ni var 21. Han
hade MVG i alla ämnen utom idrott, och hade dessutom läst till 14 ämnen för-
utom de obligatoriska, bl.a latin, kvantfysik C och rysk historia fr.o.m 1300-
talet.
Det var tack vare Bror som ni lyckades få godkänt i kärnämnena.
Ni är väldigt olika, men trots det tycker du bra om honom. Han är extremt in-
telligent, och du känner dig ofta ganska underlägsen honom. Det enda du kan
hålla emot honom är att du är äldre och mycket snyggare.
Men trots att Bror kan vara ganska stöddig för att han kan allt och vet allt, så
tycker du bra om honom.
Bror är faktiskt kortare än du, han är bara 165 cm ungefär, och mycket tjock.
Han väger uppemot 80 kilo. Han har tjockt, ostyrigt, brunt hår i allmänt
ohäftiga, pojkaktiga lockar, och stora, blå ögon. Underligt nog har han inte
glasögon som du trodde att alla smarta människor hade.
Han bor i en liten stuga precis bredvid sin farbrors stora herrgård, vilket du
tycker är ganska töntigt på ett sätt, men du skulle väl egentligen gärna bo
bredvid den lyxvillan också. Varför Bill är så rik har du ingen aning om.

Du har ännu en relation, som du dock inte är lika förtjust i. Dan Lamgi. Han
är från början en vän till Bror, han var trädgårdsmästare hos Brors farbror el-
ler nåt åt det hållet. Du bryr dig inte direkt. En gång dök han i alla fall upp när
Bror, Pim-Pim och du skulle på bio, och därefter kunde ni inte bli av med ho-
nom. Men Bror verkar gilla honom åtminstone ibland, så du anstränger dig för
att inte förolämpa honom alltför mycket. Han passar onekligen rätt bra in i
kompiskretsen, eftersom han är kortväxt, typ 168 cm eller nåt ditåt.
Dan är visst till hälften utländsk och till hälften norrlänning, han har svart,
krulligt hår och svarta, buskiga ögonbryn, en jättelik mage och ett fruktansvärt
trögt, sävligt, långsamt sätt. Han är nog ganska intelligent egentligen, men han
är så långsam att det ibland tar två dagar att få svar på en fråga. Och inte nog



med det, han hänger efter er överallt också. Vad ni än bestämt er för så är han
där och skall följa med, om det så gällde att gå ner och köpa snus. Och han
snusar inte ens.
Han är ganska irriterande helt enkelt. Du vet att Pim-Pim inte gillar honom
heller.
De enda tillfällen du tycker bättre om honom vid, är då du druckit en hel del.
Fast då blir förstås alla misslyckade typer trevligare.

Idag
Idag är det Brors farbror Bills födelsedag. Den skall firas på ängen bakom Bills
jättelika villa. Du vet inte vad han fyller, och du bryr dig inte heller. Huvudsa-
ken är att det kommer serveras alkohol och tårtor i långa banor. Din favori-
trätt.
Hela Brors släkt kommer att komma, och även hela grannskapet. Det är visst
bara halva grannskapet som är bjudet, men du och Pim-Pim har sett till att
detta skall bli ett riktigt party, så ni bjöd in resten för att vara säkra på att det
inte skulle bli dött.
Du och Pim-Pim sitter just nu hemma i lägenheten och väntar på att klockan
skall bli fest. Pim-Pim spelar gitarr lite förstrött, han är naturligtvis gitarrist i
Garagegormarna. Du funderar lite över hur det kan tänkas bli på festen. Du
har frågat Bror om det är någon speciell han känner som skall komma på fes-
ten, men han är underligt förtegen om vilka som kommer. Du tycker nog det är
lite mystiskt, men eftersom din hjärna inte klarar av mer än högst två minuters
intensivt tänkande har du bara viftat undan det. Men lite konstigt är det. Nej,
nu har du funderat för länge igen, börjar få huvudvärk. Hmm… har Pim-Pim
haft den där snygga nakenbilden ovanför sängen länge…?


