
PG 
Manschauvinistisk chef fr TV-bolaget TV10

Vad alla vet om PG

PG r egentligen en arrogant skitstvel som inte r riktigt plitlig. Han spelar hrt p sin oljiga 
charm och sin knnedom om andras svagheter och misstag. Folk som inte knner PG srskilt 
vl tycker ofta till en brjan att han r en trevlig kille, och det r han ocks, nr det kommer till 
att bjuda p gratismiddagar (p representationskontot) eller en whisky efter arbetstid, men i 
affrsuppgrelser r han stenhrd.
Det finns en sak som garanterat bryter ner PGs lugna fasad. Det r att frlora - oavsett om 
det gller en viktig afftsuppgrelse eller bara ett parti fina med knuff, och hans 
vredesutbrott d r inte att leka med.

Vad tittarna vet om PG

PG fifflar med allt som fifflas kan. Han blser aktiegarna (inklusive sin bror Torsten) p 
pengar genom att fuska med boksluten. Han ger ett antal skalbolag i vilka han tvttar 
dessa pengar varefter de hamnar p hans personliga konto i Schweiz. 
P det personliga planet r han en manisk kvinnorkarl. Han r konstant otrogen mot sin fru 
Lizzie, men hans frhllanden varar sllan lngre n en vecka, aldrig lngre n en mnad. Han 
fredrar yngre kvinnor, ju yngre ju bttre faktiskt! Lizzie r tolv r yngre n han, men fr att vara 
helt rlig s vill PG ha dem nnu yngre, grna runt tretton, s att brsten precis har brjat 
knoppas. Hittills har han lyckats bevara denna mrka hemlighet - den enda person som 
kommit p honom var Torstens gode vn Peter, som var journalist. Men Peter dog i en olycka 
bara ngra minuter efter sin upptckt, brutalt utknuffad i gatan framfr en sprvagn - PG 
gjorde det sjlv, han var tvungen att handla snabbt. Som tur var var det mrkt ute s att de 
ftaliga vittnena inte sg ngot nmnvrt, och utredningen r nedlagd.

Vad PG vet/tycker/tror sig veta om de andra personerna i serienn.

Lizzie dljer ngot fr honom. han vet inte om det r bra eller dligt.han hoppas att det inte r 
en annan man - han vet ju att hon har en tendens att g litet vl lngt p fester och s, men 
hittills har han inte oroat sig. Men p sistone har hon varit s tystlten, frutom sina allt 
htskare utfall mot Bambi.
Torsten r en ryggradsls vekling som borde ta tag i sitt liv istllet fr att g omkring och leva 
p aktieavksatningen och odla ngon slags konstnrsdrmmar. han jobbar extra p ett Galleri 
ibland t ex, hur fjolligt r inte det?
Kicki r allt en riktig klippa till sekreterare! Effektiv och snabb, men kanske en aning fr 
nyfiken nr det gller hans bokfring! Det r allt tur att han har hela tv ess i rockrmen ifall hon 
skulle brja trilskas. Av en mutad klla i polishuset har han ftt reda p att hon faktiskt var 
skligen misstnkt fr att ha gett sin svrt plgade cancersjuka mor ddshjlp, men att hennes 
karl, Arne heter han vl, fifflade bort bevisen. Arne sjlv frresten r litet fr frtjust i flaskan 
efter vad PG ftt hra. 
PG och Kicki har faktiskt haft en kort affr en gng i tiden - hon var redan d hans 
sekreterare och han var gift, men hon hade inte trffat Arne. Det tog slut nr hon kom p 
honom med en av de andra kontorsflickorna, och sedan dess har det ett rent 
professionellt frhllande.
Bambi r en intressant bekantskap. Litet fr rlig fr PGs smak frsts, men nd. Hon var fnrik 
innan han anstllde henne som vderflicka, och nr hon dompterade de meninga pminde hon 
vagt om hans mor, men egentligen var det vl bara ett bevis p att det finns gparanda i 
tsen, eller?

Vad PG vet att de olika personerna i serien vet om honom

PG r uttalat homofob, men det vet bara Lizzie och Torsten
PGs och Torstens frldrar hade ett mycket destruktivt frhllande. Deras far startade 
fretaget och byggde upp det, och p arbetet var han en mktig och kompetent man, men 
hemma lydde han, liksom hans sner, under hustyrannen - hans hustru, deras mor. Hon 
var mycket krvande p alla stt och vis, i synnerhet sexuellt, och frldrarna hade ofta 
vldsamma sexuella, rent destruktiva, konfrontationer som ibland utfrdes i snernas syn. 
Ingen av brderna berr ngonsin det hr, och bgge frldrarna r dda nu.

Vad bara PG vet om PG

PG har nyligen ftt reda p att Bambi r hans dotter. Det r drfr han anstllt henne som 
vderflicka, fr att sevilken sorts person hon r, och om han tryggt kan erknna faderskapet. Fr 
tjugotv r sedan hade han  nmlignen en kort affr med hennes mor, Annika, men.. tm och 
glm var det som gllde fr PG! Han hade ingen aning om Bambis existens tills fr ngra 
mnader sedan d Annika pltsligt dk upp och brjade utpressa honom. han har kommit fram 
till att det enda sttet p vilket han kan ta sig ur klmman r att erknna Bambi offentligt - han 
har tom lyckats f tag i ett faderskapsbevis. faderskapstestet utfrdes utan Bambis vetskap - 
svitt PG vet, vet hon inte om att han r hennes far. 



Lizzie 
PGs hustru; en statusmedveten och slserska

Vad alla vet om Lizzie

Lizzie gillar dyra klder, lyxresor, snabba bilar och p det hela taget att rra sig i 
verklasskretsar - fast hon inte hr dit egentligen! Hon r inte en plitlig vninna eller frbunden; 
hon vnder blixtsnabbt kappan efter vinden om hon tror att det kan gynna henne sjlv, men 
hon gr det tminstone ppet, och s lnge man r medveten om att man bara kan vara Lizzies 
bstis under en begrnsad tid kan man f ut mycket nje av den tiden. Sen r man pltsligt i ond, 
och d r man verkligen ute i kylan. Lizzie sticker inte under stol med vad hon tycker, och 
kan vara rejlt bitsk.
Hon r ocks ganska trevlig att umgs med p ett ytligt plan, men hon har mycket ltt fr att brja 
tjura - Om en inbjudan till en viss fest aldrig kommer kan hon kinka i dagar, en sjuka som 
hon sedan botar med vldsamma shoppingrder, helst i Paris.

Vad tittarna vet om Lizzie

Lizzie r egentligen en ganska ofrarglig person, intrigmssigt sett. Hon gillar att slsa pengar 
och hon gillar att festa, och hon gillar att flirta - vldsamt - men den ende hon har varit 
otrogen med (om man bortser frn grovhngel med alla mjliga!) r sin svger Torsten, PGs 
tretton r yngre bror. 

Som ung gick hon p Lundsberg (internatskola knd fr att stora delar av Sveriges adel 
skickar sin avkomma dit), och det var dr hon fick sin smak fr verklassens vanor, trots att 
hon egentligen aldrig hrde dit. Hon var en typisk ja-sgare, en som hngde med i det 
pennalistiska systemet och var glad ver att det inte gick ut ver henne sjlv.

Vad Lizzie vet/tycker/tror sig veta om de andra personerna i serien

Torsten r bisexuell. Han har haft minst ett homosexuellt frhllande, men Lizzie vet inte 
med vem, eller varfr det tog slut.
PG och Torsten hade en vldigt rrig barndom. Deras frldrar grlade mycket.
Kicki och Lizzie gick p Lundsberg tillsammans, men de tillhrde inte samma gng. Kicki 
avskydde pennalismen och sade det ppet. Hon lmnades ngorlunda i fred bara fr att hon 
var s duktig i idrott. Hon r bara s otroligt prktig! Hennes karl, Arne verkar vara lika prktig 
och samvetsgrann han ocks, om n mer n lovligt frtjust i drinkarna, kanske man kunde g lst 
p honom, bara fr skojs skull?
PG r uttalat homofob. 
Lizzie misstnker att PGs bokfring inte r helt i sin ordning, detta efter att Torsten i 
egenskap av stor aktiegare tycker att hans avkastning har blivit orovckande lg. 
Hon kan inte lta bli att undra hur hon och PG kan ha rd med s mycket mer n Torsten (trots 
att PG pstr att det bara r hans VD-ln och hans egna investeringar p aktiemarknaden som 
gr skillnaden), men andra sidan vill hon inte att detta skall bli allmnt knt, fr s kanske de 
blir av med en del eller alla av sina pengar?
Bambi r en slampig liten lyckskerska! Tnk om hon slr klorna i PG och vertalar honom att 
skilja sig frn Lizzie? Ojojoj vilket underhll hon mste krva d! Men hon vill allt helst fortstta 
att vara gift med PG, hon lskar ju honom p sitt stt, ven om hon r vansinnigt attraherad av 
Torsten mellan varven.

Vad Lizzie vet att de olika personerna i serien vet om henne

Torsten vet naturligtvis att han och Lizze har en hemlig affr. Dock r deras frhllande 
ganska frustrerat; de har sex ytterst sporadiskt, oftast nr ngon av dem eller bgge r fulla 
och/eller olyckliga. De berr det inte s mycket annars - det r inte srskilt spnnande att ha en 
hemlig affr med Torsten, inga sm hemliga lappar eller mten. Mellan varven r de bara svger 
och svgerska i strsta allmnhet, utom nr Torsten vid ngot sllsynt tillflle anfrtror sig till 
henne.

Vad bara Lizzie vet om Lizzie

Hon r med barn. Det r med allra strsta sannolikhet Torstens. Hon ter P-piller i normala fall, 
men fr ett tag sedan hade hon en frskrcklig maginfluensa som stllde till det med det 
dagliga intaget, sen trasslade hon med Torsten strax efter det och vips var olyckan 
framme! PG kommer inte att inse att tiderna inte stmmer om hon inte talar om det fr 
honom, hon har ju haft sex med honom runtomkring det aktuella tillfllet, och herregud, en 
vecka hit eller dit r vl inte s viktig om ungen fds nio mnader senare, frresten finns det vl 
ingen karl i vrlden som kan hlla reda p gglossningar och snt. Samtidigt vill hon p ngot 
konstigt stt att Torsten skall veta att barnet r hans. Om han brjar brka kan hon alltid hota 
med att avslja hans homosexuella affr fr PG.



Kicki 
Arnes sambo och PGs otroligt effektiva sekreterare

Vad alla vet om Kicki

Kicki r helylletjejen som alltid stller upp nr ngon r i knipa. Mot slutet av en fest kan man alltid 
hitta henne diskandes i kket, nr den utslitna ensamstende trebarnsmamman en trappa ner 
behver barnvakt ngra timmar finns hon dr, och framfrallt stller hon upp nr ngon r ledsen och 
behver prata. Hon r den vnliga, mt vrdande typen, och har en tendens att bli martyr ibland. Hon 
str fr sina sikter ven om hon inte lngre deklarerar dem ppet fr alla som vill hra p. Hon tl mycket 
skit, men nr mttet r rgat s r det verkligen rgat, och d r hon otroligt lngsint.

Vad tittarna vet om Kicki

Kicki hade en helt normal uppvxt. Hon r mycket fst vid sin familj, och i synnerhet hennes numera 
dda mor betydde mycket fr henne. Fr ett och ett halvt r sedan drabbades dock modern av en 
cancer som invaderade hennes kropp p bara ngra mnader. Mot slutet led hon oerhrt och bad bara 
att f d. Det svraste Kicki ngonsin gjort var att bemta hennes nskan genom att kvva henne i 
smnen med en kudde. Hon kmpade inte emot. Kicki ngrar inte sjlva handlingen - vad hon dremot 
ngrar r att det blev en polisutredning av hela saken och att hon klarade sig utan straff fr att 
hennes d- och nuvarande sambo Arne fifflade bort bevisen.
Innan Kicki trffade Arne hade hon en flyktig affr med PG - hon var redan d hans sekreterare och 
han var gift. Efter bara ngra veckor sammanfll tv upptckter: att PG ocks hade en affr med en 
annan tjej p kontoren (knappa arton r fyllda!) och att han frmodligen fuskade med bokfrningen. D 
hade Kicki ftt nog. Hon var p vg att sga upp sig, men hll istllet huvudet kallt och gick till polisen 
med sina misstankar. Nu spionerar hon p PG fr polisens rkning, och de vntar tlmodigt p det stora 
misstaget som han frr eller senare kommer att gra. Hon har ngest fr detta ibland, men trstar sig 
med det goda som kommit ut av detta - den kommissarie som till en brjan hade hand om fallet 
var Arne, och det var s de trffades.
Nr Bambi brjade jobba p TV10 kastades hela Kickis vrld ver nda. Kicki knde sig flera decennier 
ldre n den i sjlva verket bara tre r yngre tjejen, men drogs nd till henne och innan hon visste 
ordet av var hon frlskad! Pltsligt insg hon att det var tjejer hon fredrog; det var sdan hr hon var, 
och alltid hade varit. 

Vad Kicki vet/tycker/tror sig veta om de andra personerna i serien

PG r konstant otrogen mot Lizzie, men hans frhllanden varar sllan lngre n en vecka, aldrig lngre n 
en mnad. Han fifflar, ljuger och intrigerar till hger och vnster, men r inte s noggrann med att dlja 
detta fr Kicki (kan bli svrt eftersom hon skriver ut alla hans brev!), tydligen s litar han p henne.
Lizzie r ytlig och bortskmd. Kicki och hon gick p Lundsberg tillsammans (internatskola knd fr att 
stora delar av Sveriges adel skickar sin avkomma dit), men de umgicks inte. Lizze hngde med i 
utkanten av innegnget och Kicki hlls med idrottarna. Det var mycket tal om pennalismen p 
skolan, men Kicki vare sig deltog i, eller blev ett offer fr densamma.

Torsten r bde snygg och charmig p sitt melankoliska stt, men ingenting fr Kicki.

Arne r mannen som Kicki tminstone rent teoretiskt sett borde lska, och det gjorde hon vl ocks p 
ett stt, innan hon trffade Bambi. Men redan innan dess brjade deras frhllande knaka i fogarna, 
mycket beroende p Arnes omttliga alkoholkonsumtion. 
Kicki r strtfrlskad i Bambi, men oroar sig fr att Bambi ibland distanserar henne. Kicki har, genom 
att tjuvlyssna litet hr och snoka litet dr i sin spionageverksamhet lyckats uppfatta att PG r pappa 
till Bambi, ngot som Bambi sjlv inte verkar veta om.  Hittills har de bara kysst och smekt varandra 
utan att g hela vgen. Hr r det Kicki som hller igen, inte fr att hon r rdd eller tvivlar p sina knslor, 
utan fr att hon inte vill vara otrogen mot Arne.

Vad Kicki vet att de olika personerna i serien vet om henne

Bambi och Arne knner till att hon gett sin mamma ddshjlp. Bara Arne vet att hon spionerar p 
PG. I vrigt tror hon inte att ngon knner till ngot srskilt om henne.

Vad bara Kicki vet om Kicki

Kicki har bestmt sig fr att lmna Arne, helst omedelbart. En enda klumpig kommentar eller 
handling till, ett enda ohvligt ord, och han ryker. Hon har inte diskuterat det hr med Bambi 
eftersom hon inte vill bli avrdd; hon hade tnkt stlla henne infr ett fullbordat faktum. Om allt gr bra 
kan de pbrja ett mer innerligt frhllande och kanske flytta ihop, och om det gr dligt... det vill Kicki 
helt inte tnka p. Hur som helst har hon ftt nog av Arnes drickande, att han alltid gr sig till tlje p 
alla fester och att han groggar tungt bde p fredag och lrdag kvll och ibland p vardagarna ocks. 



Arne
Alkoholiserad polis

Vad alla vet om Arne

Faktiskt finns det inte s mycket att veta om Arne. Han r den typiske snuten bara, tmintone 
utt sett. Han har varit polis lnge, men aldrig varit ngon lokaltidningshjlte; han r en av dem 
som stvar p i det tysta lngt bortom de stora rubrikerna. Han har en tendens att vara bitter 
ibland, och hgljutt bertta om all skit han fr se, och om hur knda brottslingar fr alldeles fr 
milda domar. hHn kan gna tv mader t att stta dit en brottsling som sedan, efter gott 
uppfrande och villkorlig frigivning, slipper ut efter en mnad.

Vad tittarna vet om Arne

Ajaj. Arne r alkoholist. Egentligen har han alltid varit det, men nr han trffade Kicki, sin 
nuvarande sambo, hll han upp ett tag, men sg den lycka som varar fr evigt! Nu knner han 
det igen, suget efter en drink - nr han r ledig r det nstan omjligt att st emot ngon lngre 
stund, och p sistone har det varit svrt att lta bli p vardagskvllarna ocks. 
Han trffade Kicki fr ngra r sedan nr hon kom till Polisen fr att anmla sin chef, PG, fr 
ekonomisk brottsllighet. Hon hade inga hllbara bevis, s hon stannade kvar hos honom som 
hans sekreterare fr att f fram ngra, och det har hon hllit p med sedan dess...  hon verkar 
inte hitta ngra? Arne r rdd fr att hon trivs hon hos PG iallafall, trots att hon sger att hon 
avskyr honom; hon kanske rentav har varit i sng med honom - han r ju en notorisk 
kvinnojgare. 
Det som tynger Arnes samvete mest just nu, och som ligger bakom hans drickande r dock 
ngot helt annat; han har begtt ett allvarligt tjnstefel fr Kickis skull, och han r dels rdd fr att 
bli pkommen och dels arg p Kicki fr att hon frsatte honom i den situationen. S hr var det: 
Fr ett och ett halvt r sedan drabbades Kickis mamma av en cancer som invaderade 
hennes kropp p bara ngra mnader. Mot slutet led hon oerhrt och bad bara att f d. S Kicki 
kvvde henne i smnen med en kudde. Det blev en polisutredning av hela saken och hon 
klarade sig utan straff bara fr att Arne fifflade bort bevisen.

Vad Arne vet/tycker/tror sig veta om de andra personerna i serienn.

Lizzie verkar vara ett bortskmt stycke, det r hemst att en kvinna som hon fr slsa bort s 
otroligt mycket pengar som kunde ha anvnts till ngot bttre. Men hon r onekligen st, och 
verkar vara mycket mera srbar n stabila Kicki.
Torsten knns ryggradls. En sn dr som tycker synd om sig sjlv. I och fr sig hade han en nra 
vn som ddades i en sprvagnsolycka nyligen (han blev utknuffad!), s det kanske man kan 
frst.  Polisen misstnker mord men man har inte hittat ngot motiv, och det var mrkt ute och 
alla vittnen verkar ha sett olika saker. S det r nog krt.
Arne lskar Kicki, det gr han faktiskt. Men p sistone har de inte haft det s bra, och han 
undrar varfr. han undrar om hon har hittat ngon annan, det fr hon inte, hon r hans, bara 
hans!
PG r en stor skitstvel, en sn dr glidare som kommer undan med vad som helst fr att han 
har pengar och smarta advokater, fy fan fr sna. De kommer att stta dit honom fr 
ekonomisk brottslighet frr eller senare, men straffen fr det r alldeles milda... helst skulle 
man stta dit honom fr mord eller vad som helst!!! Vissa rykten inom poliskren pstr dock 
att den gode PG r litet fr frtjust i minderriga fr sitt eget bsta, s det kanske blir det han ker 
in fr. Men in ska han, frr eller senare!
Bambi r en intressant bekantskap! Hon arbetar som vderflicka p TV10, PGs fretag, och r 
sledes kollega till Kicki. Hon r vldigt st... kanske man skulle gra Kicki litet svartsjuk...? 

Vad PG vet att de olika personerna i serien vet om honom

Det r bara Kicki som knner till Arnes hemligheter, och tur r vl det!

Vad bara Arne vet om Arne

Ja, s nu skall han och Kicki allts g p den hr festen hemma hos PG, hans fyrtiorskalas r det 
visst. Gratis sprit. kan han ju f bjuda p, den pedofile fifflaren. Kicki bara pstr att hon inte 
hittar ngra bevis, och om det hon sger r sant <hick> s mste bevisen finnas hemma hos 
PG, och bttre tillflle att leta lr vl Arne aldrig f... <hick>.



Bambi
Nyanstlld vderflicka p TV10

Vad alla vet om Bambi

Bambi ser liten och st ut, men hon kan minsann ge svar p tal - inte fr inte har hon varit 
fnrik och hunsat meniga! Hon avskyr alla former av hyckleri och sger nstan alltid vad hon 
tycker. Hon verkar vara en aning distanserad; visar inga varmare knslor fr ngon tycks det.

Vad tittarna vet om Bambi
Bambi vxte upp med sin mamma, Annika. Hon fick aldrig veta vem som var hennes pappa 
och nu har hon slutat undra. Om han inte brydde sig om henne, varfr skall hon d bry sig 

om honom. Hon har svrt att frst varfr folk hetsar upp sig ver snt, hetsar upp sig ver huvud 
taget, faktiskt. Hon har alltid tagit dagen som den kommer och alltid klarat sig bra. Hon 
trivdes i det millitra, men nr hon erbjds jobbt som glamors vderflicka tnkte hon att vafan 
och tog det. Ngon dag skall hon stoppa ned passet i benfickan p sina militrbyxor och lifta 

jorden runt, en annan gng nr hon har tnkt att vafan, men just nu trivs hon bra med att 
springa omkring och vara st i korta kjolar.

Bambi r lesbisk och det har hon alltid vetat. Hon tar det med ro - det r underligt vad 
populr man kan bli nr man inte bryr sig om att vara populr. Hennes senaste lskarinna r 

Kicki, en ngra r ldre tjej som jobbar som sekreterare t PG, chefen p TV-bolaget. Kicki hade 
aldrig varit med en tjej innan, men nu r hon helfrlst och tycker att det r precis rtt grej fr 
henne... De har visserligen inte haft sex n, eftersom Kicki inte vill vara otrogen mot sin 
sambo, men det finns s mycket man kan gra utan att ha sex, fast hnder det inte ngot 

snart fr hon vl leta p annat hll. Bambi tycker att det vore perfekt om Kicki kunde frm sig 
att vara otrogen - d skulle de kunna ha sin lilla affr i lugn och ro, tills Bambi trttnade, och 
sedan kunde Kicki stanna kvar hos sin karl. Bambi r nmligen helt ointresserad av allt vad 

fast bidningar heter; det r knappt s hon pratar med sin mamma ens p julen.

Vad Bambi vet/tycker/tror sig veta om de andra personerna i serien

PG r konstant otrogen mot sin fru Lizzie, men hans frhllanden varar sllan lngre n en vecka, 
aldrig lngre n en mnad. Han fifflar, ljuger och intrigerar till hger och vnster, men r inte s 
noggrann med att dlja detta. men han har inte stt p Bambi, vilket r tur, fr han skulle f 
nobben direkt... hon tycker att han r en ganska motbjudande gammal gubbe.
Lizzie r ytlig och bortskmd, och har ftt vad hon frtjnar i PG och vice versa.
Torsten r i och fr sig snygg p sitt stt, och  nstan bombskert bg eller iallafall bi, det knner 
Bambi p sig. Men det r inte hennes sak att rota i.
Arne r mannen som Kicki tminstone rent teoretiskt sett borde lska. Bambi tycker mest att 
han verkar vara en hejdls trkmns, som alla andra poliser. Tydligen (enligt Kicki, men det 
vet man ju inte om hon sger det fr att f uppmrksamhet eller inte) dricker han ocks, men 
han blir tminstone inte vldsam av spriten.
Kicki r strtfrlskad i Bambi, det har hon sagt, och Bambi tror henne. Det r litet jobbigt, fr 
ven om Bambi tycker vldigt mycket om Kicki, ja kanske r kr hon ocks, s tycker hon inte om 
hela den hr vi-ska-bo-ihop-i-vrt-mysiga-lilla-hem-och-alltid-vara-tillsammans-grejen. Bambi 
behver en stor portion frihet och hon hoppas att Kicki kan ge henne den.

Vad Bambi vet att de olika personerna i serien vet om henne

Vad d, det finns vl inget att veta om Bambi? Kicki vet att hon r lesbisk och det har de 
andra inget att gra med, ven om hon inte skulle bry sig om om det kom ut.

Vad bara Bambi vet om Bambi

Hon har skt en tjnst som bistndsarbetare i Afrika och ftt den, s om en mnad eller tv ker 
hon till Tanzania. Hon har inte nmnt det hr fr Kicki eftersom det skulle bli ett jvla liv, hon 
vill helst inte det.



Torsten
Konstnrswannabe

Vad alla vet om Torsten

Torsten lever p avkastningen av sina aktier i familjefretaget TV10 - en avkastning som 
blivit mindre och mindre de senaste ren. helst av allt skulle han vilja vara konstnr, men 
han verkar inte n fram riktigt, han gr kurs efter kurs, och br alltid omkring p sitt skissblock, 
lser konsthistoria p universitetet och jobbar ibland extra p ett galleri men det blir aldrig 
ngot riktigt av det. Han r vagt manodepressiv och har en tendens att reagera hftigt p de 
mest ovntade saker. En vn till honom dog nyligen i en sprvagnsolycka s man fr vl frst det.

Vad tittarna vet om Torsten

Torsten r bisexuell, eller, egentligen fredrar han mn, men sex med en kvinna r ocks sex. 
Inte fr att han har haft s mnga kvinnor, faktiskt bara en - dessvrre sin storebror PGs fru 
Lizzie. Dock r deras frhllande ganska frustrerat; de har sex ytterst sporadiskt, oftast nr 
ngon av dem eller bgge r fulla och/eller olyckliga. De berr det inte s mycket annars - det r 
inte srskilt spnnande att ha en hemlig affr med Torsten, inga sm hemliga lappar eller 
mten. Mellan varven r de bara svger och svgerska i strsta allmnhet, utom nr Torsten vid 
ngot sllsynt tillflle anfrtror sig till henne. Hans senaste riktiga krlek var en journalist som 
hette Peter. De var lyckliga och verens om att g ut med sitt frhllande nr Peter ddades i en 
olycka, brutalt utknuffad i gatan framfr en sprvagn. Polisen misstnker brott (MORD kallar 
Torsten det), men kan inget bevisa och har inte heller hittat ngon grningsman MRDARE 
kallar Torsten det). Sedan dess har han varit ganska deprimerad.

Vad Torsten vet/tycker/tror sig veta om de andra personerna i serien

Torstens frhllande till Lizzie r kluvet, men p det hela taget tycker han ganska bra om 
henne.
PG r inte nn trygg storebror att hlla i handen. han sitter dr med sin VD-ln som han kan 
investera och lever gott p det, och det gr Torsten arg. Men varenda gng han tar upp det 
ler PG bara det dr oljiga flinet och sger att om han ocks hll ordning p sin ekonomi och 
investerade litet skulle han ocks kunna leva gott. Torsten tycker inte om nr PG fraktar 
honom, hans konstnrsdrmmar och hans stt att leva.
Torsten vet  inte s mycket om Kicki, mer n att han tycker att det r konstigt att en s 
alltigenom hederlig och ordentlig kvinna kan arbeta som sekreterare t hans bror.
Arne r Kickis sambo... en trkig typ, som poliser brukar vara, de dr inkopetenta klparna 
som inte kan lsa ett mordfall ens om de har en beknnande mrdare i knt!
Bambi r en intressant bekantskap! Hon arbetar som vderflicka p TV10, PGs fretag, och r 
sledes kollega till Kicki. Hon r vldigt st... 

Vad PG vet att de olika personerna i serien vet om honom

PGs och Torstens frldrar hade ett mycket destruktivt frhllande. Deras far startade fretaget 
och byggde upp det, och p arbetet var han en mktig och kompetent man, men hemma 
lydde han, liksom hans sner, under hustyrannen - hans hustru, deras mor. Hon var mycket 
krvande p alla stt och vis, i synnerhet sexuellt, och frldrarna hade ofta vldsamma sexuella, 
rent destruktiva, konfrontationer som ibland utfrdes i snernas syn. Ingen av brderna berr 
ngonsin det hr, och bgge frldrarna r dda nu.
Lizzie knner till att han fredrar mn, men hon knne inte till det hr med Peter, mer n att de 
var vnner.

Vad bara Torsten vet om Torsten

Han har HIV. Jad. S r det. Och han kan ha smittat Lizzie och r enligt smittskyddslagen 
skyldig att uppge hennes namn... han har bestmt sig fr att han vill beratta det fr henne 
sjlv. naturligtvis har detta gjort honom otroligt deprimerad tillsammans med peters dd. 
han vet inte om han orkar mera nu.



Vad alla vet om PG - VD fr bolaget TV10 och Lizzies man

PG r egentligen en arrogant skitstvel som inte r riktigt plitlig. Han spelar hrt p sin oljiga 
charm och sin knnedom om andras svagheter och misstag. Folk som inte knner PG srskilt 
vl tycker ofta till en brjan att han r en trevlig kille, och det r han ocks, nr det kommer till 
att bjuda p gratismiddagar (p representationskontot) eller en whisky efter arbetstid, men i 
affrsuppgrelser r han stenhrd.
Det finns en sak som garanterat bryter ner PGs lugna fasad. Det r att frlora - oavsett om 
det gller en viktig afftsuppgrelse eller bara ett parti fina med knuff, och hans 
vredesutbrott d r inte att leka med.

Vad alla vet om Lizzie - PGs fru

Lizzie gillar dyra klder, lyxresor, snabba bilar och p det hela taget att rra sig i 
verklasskretsar - fast hon inte hr dit egentligen! Hon r inte en plitlig vninna eller frbunden; 
hon vnder blixtsnabbt kappan efter vinden om hon tror att det kan gynna henne sjlv, men 
hon gr det tminstone ppet, och s lnge man r medveten om att man bara kan vara Lizzies 
bstis under en begrnsad tid kan man f ut mycket nje av den tiden. Sen r man pltsligt i ond, 
och d r man verkligen ute i kylan. Lizzie sticker inte under stol med vad hon tycker, och 
kan vara rejlt bitsk.
Hon r ocks ganska trevlig att umgs med p ett ytligt plan, men hon har mycket ltt fr att brja 
tjura - Om en inbjudan till en viss fest aldrig kommer kan hon kinka i dagar, en sjuka som 
hon sedan botar med vldsamma shoppingrder, helst i Paris.

Vad alla vet om Kicki - PGs sekreterare och Arnes sambo

Kicki r helylletjejen som alltid stller upp nr ngon r i knipa. Mot slutet av en fest kan man 
alltid hitta henne diskandes i kket, nr den utslitna ensamstende trebarnsmamman en 
trappa ner behver barnvakt ngra timmar finns hon dr, och framfrallt stller hon upp nr 
ngon r ledsen och behver prata. Hon r den vnliga, mt vrdande typen, och har en tendens 
att bli martyr ibland. Hon str fr sina sikter ven om hon inte lngre deklarerar dem ppet fr 
alla som vill hra p. Hon tl mycket skit, men nr mttet r rgat s r det verkligen rgat, och d r 
hon otroligt lngsint.

Vad alla vet om Arne - polis och Kickis sambo

Faktiskt finns det inte s mycket att veta om Arne. Han r den typiske snuten bara, tmintone 
utt sett. Han har varit polis lnge, men aldrig varit ngon lokaltidningshjlte; han r en av dem 
som stvar p i det tysta lngt bortom de stora rubrikerna. Han har en tendens att vara bitter 
ibland, och hgljutt bertta om all skit han fr se, och om hur knda brottslingar fr alldeles fr 
milda domar. hHn kan gna tv mader t att stta dit en brottsling som sedan, efter gott 
uppfrande och villkorlig frigivning, slipper ut efter en mnad.

Vad alla vet om Bambi - nyanstlld vderflicka p TV10

Bambi ser liten och st ut, men hon kan minsann ge svar p tal - inte fr inte har hon varit 
fnrik och hunsat meniga! Hon avskyr alla former av hyckleri och sger nstan alltid vad hon 
tycker. Hon verkar vara en aning distanserad; visar inga varmare knslor fr ngon tycks det.

Vad alla vet om Torsten -Pgs lillebror och konstnrswannabe

Torsten lever p avkastningen av sina aktier i familjefretaget TV10 - en avkastning som 
blivit mindre och mindre de senaste ren. helst av allt skulle han vilja vara konstnr, men 
han verkar inte n fram riktigt, han gr kurs efter kurs, och br alltid omkring p sitt skissblock, 
lser konsthistoria p universitetet och jobbar ibland extra p ett galleri men det blir aldrig 
ngot riktigt av det. Han r vagt manodepressiv och har en tendens att reagera hftigt p de 
mest ovntade saker. En vn till honom dog nyligen i en sprvagnsolycka s man fr vl frst det.
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