
Willy-Kent Birgerson, 56 är

Med släpande steg tar sig Willy-Kent Senom loftgängen fram till sin port. Stegen
släpar dels för at{han faktiskt börjar bli lite gammaf och dels för att han inte är
riktigt nöjd.Hanmumlar för sig själv medanhan steg för steg tänker igenom
curlingmatchen. Han hade kanske kunnat görabättre ifrän sig, men han kände att
hans händer daruade mer än vanligt under matchen. Han vet att han inte är nägon
tävlingsman,,4frhan rnteld.arar situationer när det är han som skall läga den sista
stenen i boet. Andä insisterade hans lagkamrater att just han skulle göra den
avgörandepgänggn,ochhan misslyckades. Han knackar lite forsiktigtpädörren,
mest for att inte skvämma sin fru lngrid, vrider om nyckeln och stiger in.
Medanhanhänger av sig sin posfuniformpä mässingskroken kommerhan
ungdomskZirlek emot honom med envarm kopp the.

- Säbedrövad da ser ut, säger hon med sittvarmaleende.

Willy-Kent ler tillbaka och kdnner att curkngmatchen rnte längre betyder så mycket.
När man varit gifta sälänge som Ingrid och Willy-Kent behöver man rnte säga sä
mycket t1ll varundra,, han vet att hon förstår att de just förlorat. Förmodligen förstär
hon också att Willy-Kent är orsaken till förlusten. Ingrid gär fram och sänker ljudet
pä radron och sätter sig i soffan medhänderna iknät. Hon ser allvarligt pähonom.

- Du fyller 57 iill vären, Willy.
- Ja...du forstår, jagkan inte sluta nu, jag skulle inte stå ut med eft

skrivbords iobb fr am till nen sionen.
-1a§ ar bara orolig for min dig älskade) man måste läta yngre generatroner bli

hjältar nägon gäng ocksä. Du har gort tilfuäckligt med gott. Postens Särskilda
Insatstyrka fär mer och mer svärare uppdrag.Jag ser hur det tär pä dig.

- Jo, ja, det är sant, vi gär mot bittra tider, inget är som det var förr.
- Du minns säkert den där kampanjen för nägra är sedan där detvar nägon

på P.S.I. som ville att det skulle bh obligatoriskt med t1änstevapen för er. Tänk om det
blivit verklighet.

- Ja dlet var väl välsignad tur att jag, Konstantin och Torsten fanns där och
kunde motarbeta det förskräckliga förslaget. Vad skulle folk ha trott om de fick sina
brev skicka de med v äpnade brevbärarc. Det skulle blivit totalt kaos....

Ingrid märker att hon berört elt dmne som just nu är alldeles for k?insligt att prata
om. Hennes make har alldeles för mycket yrkesstolthet för att diskutera en evehtuell
pension. Hon byter ämne när hon ser sin manbekymratklia sig i hårbotten.

- Hur mär dina kollegor nu för tiden?
- Jo..ja, Konstantin är väl som vanligt.Han kommer aldrig attkomma över

Marias d0d.H.an vill inte prataomdet,hanfortsätter att ha sin mörka och cyniska
inställning till livet. Men, itren, men vi'förstär nog alla vad som ligger bakom och
han gär aldrig till personangrepp.Det är liksom som om det behövs en cynrker r alla
Brvpper för att skapabalans liksom...

- IJ.an den nye killen, tror du hanförstär också?
- Du menar Urban, ja.1o det gör han. Han är mycket duktig. Han kan nog

ana. Han är allhd sä artrg ochbelevad, som en prins ungefär.
- Har Torsten lyc ka ts behälla hänglobelian du gav honom?
- Nja. ja, jo jag-vet inte riktigt. Du vet hur han är, alltid lika rolig. Ärhgt talat

så tror jag att den dog redan första veckan. Men Torsten frägar de mest underliga
frägor, vadhan skall göra om blommorna blivit röda istället för blä och vilket språk
som är bäst att tala ttll sina växter pä. Han är en rohg prick. Han pästär atthans
farfars fars kusin var trägärdsmästare vrd det Katalonska hovet.

Ingrid skraltar och viker ihop filten, stoppar sfickningen i korgen och gär ut
badrummet fil att förbereda sig för nattten.

A11mänt
Willy-Kent är 56 är gammal och gift med Ingrid.Dehar ettbarn, dottern Bea,
tillsammans. Hon hai nu flyttat hemifrän. Han har jobbat inom posten i snart 20 är
och pä Postens Särskilda Insatsstyrka t 75. Han har stor erfarenhet av såväl



posthanteringsblanketter samt utlämning. Han är en äv!ig, förnumstig och lugn
person. HanUarar dock inte pressade situationer alltförbrarspecrellt inte nuph
äldre dar. Han fungerar som ledare r arbetslagen mycket pä grund av sin unika
törmäga att ta personer.

Under sin tid inom PSI säharhanalltrd jobbat tillsammans med Konstantin som han
nuräknar som en av sinandtmastevänner. Torsten Garbanzo är enhetlevradpajas
som brukar ta över om situationernablir obehagliga och jobbiga. Hans lösningar
kan vara nägot okonventionella ibland och Willy-Kent är rädd för att han inte
riktigt skulle häng a med om Torstens lösningsfö islag alltid skulle gä igenom. lJrban
Uöxkull har vant med gruppen snart t ett är och skoter sig mycket väl.

Willy-Kent har grönafingrar ochkan få vilket ynkligt skott som helst att slå rot.

Postens Särskilda Insatsstyrka
Postens Särskilda Insatsstyrka , förkofiat P.S.I., kallas in när eltbrev eller paket är
ovanhgt svärpostat eller -levererat. P.S.l. har rykte om sig (till skillnad frän den
vanliga postgängen) att alltid levera sina brev i tid och trll rätt plats. De är
speci"aluibll{ade"i ailrcara av knliga situationer . De jobbar alliid under tidspress och
tvinsas därför att färdas senom staden oä vad som finns närmast till hands. Den
speciella P.S.I-legitim atioä,en mojhgSör ior dem att gratis följa med pä alla fordon
som ägs av de trb maktsfärerna§rka, stat och marknad. Folk ser r allmänhet upp till
P.S.I obh bemöter dem vänligt och hjälpsamt. Det sägs att P.S.I är en av de enda väl-
fungerande enheterna i den dystopiska verkligheten och kanske beror detta pä att en
P.S.I.:are oftast har en hög arbetsmoral och yrkesstolthet. Brevet skall alltid komma
fram i tid. Rent byråkratiskt gäller även mänga specialparagrafer för P.S.L:are sä att
de smärtfritt skall l«tnna ta sig, fram i samhället. När de jäktat tar sig, igenom en
folkmassa med sina stryktåliga grönblä uniformer medläckra mässingsknappar och
läderhuvor så flytiar folkpä sig och kanske rentav appläderar. Men P.S.I. har
naturligtvis även de fiender men dessa skall vi inte tala om nu.

Talanger

Rumsuppfattning 5
Logik 7
Språk 4
Personlighet 3
Fysik 5
Musikalitet 3

Färdigheter
Blankeftkunskap - stat (post) 8
Blankettkunskap - marknad 7
Blankettkunskap - §rka 7
Lokalkännedom 6
Uppmärksamhet 5
Curling 5
Etikett - överHass 3
Etikett - medelklass 6
Etikett - underklass 4
Krukväxthantering, 6
Botanik 4

Dyst -2 syn
Hör.sel
Känsel
Lukt
Smak

OK
OK
Under medel
OK
OK



Urban Uöxkull, 24 är

Efter att lJrban lämnat omKädnrngsrummet bestämmer han sig för atl ta en
annorlunda väg hem. Istället för att ta hissen ned och fortsätta med linbanan hem
till sin hlla etta, sä gär han en kilometer längs med gängvägen som med stålrör är
fastsvetsad pä den enorma idrottsskrapan. Han hinner precis med den sista
zeppelinaren for persontransport till de högre väninga.rna.

- Nej, men är det inte unge herr Uöxkull, säger lufskeppskonduktören . Det var
inte rgärr.

- Nej...det var rnte igär, säger Urban.

Hanbetalar det hutlöst dyra biljeftpriset och sätter sig pä en fonsterplats. Han tar
emot den kopp kaffe som ingår i biljettpriset. Kaffet smakar uruselt. §piskt att
överklasskaffe skall vara sä svagt. Julängre ned man kommer desto mustrgare och
godareblir kaffet.

Han kände att han var tvungen att äka upp ovanför staden. Se ned pä där han bor
nu, se pä det som forut var hans hem. Hanhar egentligen inte tänkt siga av
nägonstans utan bara sitta kvar tills zeppehnaren ätewänder till idroftsskrapan.
Luftskeppet stiger i höjd, svdnger ät vär,ster och awiker där frän de ordrnar:ie
zeppelinarfarlederna för att kryssa in mellan topparna på stadens vackraste och
Ip<igaste taloåningar. lJrban ser ut igenom detrunda luftskeppsfornstret in i
takvänrngarna. Krrstallkronornas ljus faller över frackar ochbalHänningar. Det
skålas i Champange, nägonhäller tal. Urban ryser. Sädan falsk stolthet ,tänker han.
lnte är de stolta över något de gjort eller presterat atanbara över hur mänga meter
deräkatblifödda över marken.Han önskar atthan kunde halämnat sin adelstitel
helt bakom sig när hanbestämde sig för attblipostman.Päpostakademinhadehan
inte blivit beliandladpä ymya.sätt som alla andra. Sammaproblem som vanligt. De
stirrar sigblinda pä det där förhatliga "von" istället för att se vad man egenthgen
ptestetat.

Hankunde inte beskriva den enormalycka som det innebar attheltbryta med sin
f amllj. Att fä ett jobb på Postens Särskiida Instatsstyrk a och att dessutoim hamna i ett
sädantbra arbetslag. Dels är det Willy-Kent, den äldste, som Urban utan attblinka
skulle utnämna ttll farfar till sina barn om han skulle fä nägra. Sedan har vi
Konstantin som är precis en sädan sur och cynisk man som av nägon anledning fär
en att bli pä gott humör. Man förstår att det dr hans enda sätt att överleva. Och så
sist men inte minst galenpannan Totte som fungerar som motpol till Konstantin med
sin nästan överdrivna optimism och ironi. Denfantastiska stämningen i gruppen,
den avskaladerättframhetenutanmassa hyckleri, färhonomattlängta till jobbet
varje dag. Han Wånner en plötslig lust att stiga av luftskeppet ) rusa in pä balen och
hälla ettlängt tal om människokiirlek, ödmjukhet och sann stolthetl Men nej, det
skulle vara helt vansinnigt.

Zeppelinaren ätewänder trll sLut tlllbaka till idrottsskrapan. Han tar fawäl av den
smått förbryllade konduktören. Trots attl<lockan är strax efter tolvslaget sä
bestämmer han sic för att tttta in hos sin flickvan, Miriam. Han vet atthan snaft
inte kan vänta lär{gre med alt säga tlll henne att han i själva verket rnte är lJrban pä
Postens Särskilda Instatsstyrka utan den unge herr Urban von Uöxkull. En sida av
honom är fortafarnade fidd att hon kommer att förändras som alla hans ttdrgare
flickvänner när de fätt veta men nägot annat inom honom säger honom att kion
kommer att förstä, att hon kommer att fortsätta att älska honom pä samma sätt.

A11mänt
lJrban (von) Uexkull är 24 är gammal ochbor, än sälänge) ensam i en efta i ett
medlklasskvarter. Som framgär av texten ovan sä kommer Urban von Uöxkull frän
en mycket rik och adligfamilj.Han stod inte ut med överklassfasonerna och
bestäirrmde sig för nä§ra är sedan för aff lämna sin familj. Skandalen var ett faktum.
Han skulle som ende son tagit över faderns tillgång ar men han valde hellre att skaffa
sig ett riktigt jobb. Han sökt-e in pä postakadem-in där han med a:mbrttöst arbefe
lyckades skäffa sig de toppbetyg som gjorde det möjligt att söka jobb pä PSI. Han har



jobbat på PSf i snart ett är och stor trivs. Han ser sina arbetskamrater som sin nya
familj.

Willy-Kent sorn är äldsthar en mycket stor erfarenhet när det gäller
blankettifyllande, Konstantin kan praktrskt taget alla ttdtabeller och resrutter utantlll
och kommer alltid med unrka forslag pä reseiägar. Torsten kan fä de mest härda
tjänstemän att spricka upp i ett leende med sina underfundigheter.Urban försöker
lbland medla mellan de tvä äldre grappmedlemmarna och Torsten ndr denne väljer
att lösa problem på minst sagt okonventionella sätt. Urban ägnar arbetsdagarna att
anteckna och rakttaga sina arbetskamraterc unika förmägor. Hans nyblivna fliclträn
Miriam vet ännu inte om hans adhga urspr$ng ochhan oroar sig oerhört över att
det skall bliupptäckt.

Postens Särskilda Insatsstyrka
Postens Särskilda Insatsstyrka , förkortat P.S.l., kallas in när ett brev eller paket är
ovanligt svårpostat eller -levererat. P.S.l. har rykte om sig (till skillnad frän den
vanliga postjängen) att alltid levera sina brev i tid och till räft plats. De är
speciälulbildade i alt l<lara av kniviga situafioner . De jobbar allttd under fidspress och
tvingas därför att färdas genom staden pävad som finns närmast till hands. Den
särskilda P.S.I-legitimationen möjliggör för dem att gratts följa med pä alla fordon
som ägs av de tre maktsfärerna kyrka, stat och marknad. Folk ser i allmänhetupp till
P.S.I och bemöter demvänhgt ochhjälpsamt. Det sägs att P.S.I är en av de endaial-
fungerande enheterna i den dystopiska verkiigheten och kanske beror detta pä att en
P.S.L:are oftast har enhög arbetsmoral och yrkesstolthet. Brevet skall allttd komma
fram i fid. Rent byråkratiskt gäller även mänga specialparagrafer för P.S.I.:are sä alt
de smärtfritt skall l<unna ta sig fram i samhället. När de jäktat tar sig igenom en
folkmassa med sina stryktåliga grönblä uniformer medläckra mässingsknappar och
läderhuvor sä flfiar folk pä sig och kanske rentav appläderar. Men P.S.I. har
naturligtvis även de fiender men dessa skall vi inte tala om nu.

Talanger

Rumsuppfattning 3
Logik 6
Språk 7
Personlighet 7
Fysik 4
Musikalitet 4

Färdigheter
Blanketikunskap - stat (post) 6
Blankettkunskap - marknad 5
Blankettkunskap - §rka 6
Lokall«innedom 5
Uppmärksamhet 3
Curling 6
Etikett - överklass 7
Etikett - medelklass 5
Etikett - underklass 5
Vighet 5
Sällskapsdans 4
Kaffekunskap 8

Dyst +3 syn
HörseI
Kiinsel
Lukt
Smak

God
God
Yppeilig
Under medel
Under medel



Konstantin M Brando, 51 är

Konstantin tänder Tampan. Det är lönlöst att forsöka sova. Det är rnte
curlingforlusten tidigare i kväll som fär honom att ligga vaken, det är inte heller det
faktum att han inte förnyat sitt anställnings-kontrakt. Det är som vanligt Maria.
Trots att det är fyra är sedan nu som cancern tog henne ifuänhonom. Orättvisan
känner inga gränser. Han har länge funderat pä-att slängabtlderna pä henne men
det är nä§ot inom honom som hindrar honom.

Efter sjukskrivningen hade det visserligen kiinnts bra att komma tlllbaka till jobbet.
Han vet atr han och hans grupp sköter sitt jobb bättre än.de flesta på Postens
Särskilda Insatsstyrka . .Iobbet är det enda han har l«tar. Andä har han inte fornyat
anställning en. Hån vef inte riktigt varför. Det är som om han väntade pä att nägon
annan skulle göra det. Han orkar inte ta tag i det själv. Dagen efter imorgon är den
sista dagen. Willy-Kent och Konstantrnhar jobbat i säkert 1,5 är tillsammans. Willy-
Kent skulle säkert också sluta om han fick redapä atthan tänkte hoppa av. Willy-
Kent fanns alltid där för honom precis när Marta hade gättbort . Torsten gör allnd
sittbasta för att muntra upp Konstantin även omhan vet att inte riktigt hade de
hade sammahumor. Den nye ungemannen som for ett halvär sedanblev placeradi
deras grupp verkar se upp fiII honom en hel del.Urban Uöxkull heter han visst.
Urbai har g,lömt att nämna att han egentligen är en von Uöxkull. Konstantin bryr
sig inte nämnvärt. Han förstär attUrban inte vill att det skall komma ut. Folk har en
så=underlig inställning trll adliga. Tofte skulle nog aldrig ha kommit så långt i sin
släktforskning om det inte varit för Konstantin. Konstantins forlutna som brevcensor
gav honom tlllgäng till arkiv som få tillåtits se. Uppgifter frän gammal brevcensur
ledde Torsten "av Garbanzo" in pä fitt spår. Torsten tror naturligtvis att det vat
hans egen forfiänst, atthanhade fyllt i ansökan pä ett så klurigt vis att de inte kunde
neka hbnom uppgifterna om hans egen släkt. Men det var Konstantin som ringt ett
telefonsamtul rtfl en gammalkollega som sedan bevlljade Torstens ansökan. Hantror
att Willy-Kent kanske anat alt Konstantin haft ett finger med i spelet. Det dr sä han
tycker om att verka. Han har aldng riktigt Harat attlaberöm. Manbehöver inte
nägon anlednning att g&a gott, tycker Konstantin.

Detvar Maria som fick honom att sluta pä pä brevcensuren. Hon hade sett nägot i
honom som ingen annan seft. Han var un1 dä, det var inga problem att byta
arbetsplats ocll Maria hade bllrt så stolt när han fätt antällning pä P.S.I. Dä hade
allt varrt sä enkelt.

Han tänder en cigarett,, tar nä7ry bloss och läter..den slockna. Han plockar ut
blankett 30K. ANSOKAN OM FORLANGD ANSTALLNING står skrivet överst på
blanketten med röda bokstäver. Egentligen hade han tänkt riva den men det är som
om någon tar hans hand, fattar pennan och skriver under längst ned i pä pappret.
Kanske var detMaria, kanske var dethans arbetskamtater:Urban, Torsten och
Willy-Kent. De ffu stä ut med mina cyniska kommentarer och sura inlägg ett är ttll,
tänker Konstantin och släcker lampan.

A11mänt
Konstantin M Brando är 57 är gammal ochbor ensam i en tväa i eft övre
rrredelklasshyreshus. Han har värit djupt deprimerad efter att hustrun Maria dog i
cancer. Han sköter visserligen sitt jobb oklanderligt men tvekar om han skall iobba
kvar längre. Han har allti{ tyckt öm vassa kommäntarer men sedan Marias '
bortgän§har det gätt över i öynism vilket han inte riktigt trivs med själv men inte
kan kontrollera. Llan har ett hjärta av guld och skulle aldrig gä sä längt som till
personangrepp. Hans bästa vän är den nägot äldre arbetskammraten Willy-Kent. De
har tillsammäns löst hundratals svära leveranser och sammarbetar mycket bra lhop.
Arbetsgruppens näst nyaste medlem, Torsten Garbanzo, är Konstantins motsats,
humoristiöli och sociali begävad.Detta stör dock inte K6nstantrn;hanser det som aft
de komplefterar varandra. Hankan tyuärr uarahte päfrestande i sina taffliga forsök
att muitra upp Konsatantrn, vtlkabrukar sluta med pinsam tystnad. Hans nägot
galna förslag på lösning ar h,ar visat sig inte vara enbart befängda utan har vid ett
Iäta.l t1llfällen fätt gruppen attldara till synes olösliga uppdragi tid. Gruppens nyaste
rtredlem dr denuigeUiban Uöxkull som visat sig mycket lärorik och ambitiös.



Konstantin jobbade tidigare som censor pä posten men fann yrket alldeles för
nedstämmdnde och destruktivt och bytte efter ett par är till PSI. En av Konstantins
största talanger är hans goda minne. Han har memorerat de flesta tidtabeller för
zeppehnare 6ch linbane{ransporter. Hanhar dven ett par tunnelbanetidtabeller
memoterade.

Konstantins fritidsintresse är fotografi men hans intresse har avtagit avsevärt sedan
hustruns död.

Postens Särskilda Insatsstyrka
Postens Särskilda Insatsstyrka, forkortat P.S.I., kallas in ndr ettbrev eller paket är
ovanligt svårpostat eller -levererat. P.S.I. har rykte om sig_ (till skillnad frän den
vanligä postfängen) att alltid levera sina brev i tid och tlll rätt plats. De är
speciäluibildade i att(ara av knliga situationer. De jobbar allttd under tidspress och
tvingas därfOr attfärdasgenom stadenpävad som finns närmast till hands. Den
speciella P.S.I-legitimationen möjliggör för dem att gratis följa med pä alla fordon
söm ägs av de tre maktsfärerna kyika, stat och marknad. Folk ser r allmänhet upp till
P.S.I oöh bemöter demvänligt och hjälpsamt. Det sägs att P.S.l är en av de endavä7-
fungerande enheterna i denäystopiska verkligheten och kanske beroq dettq pä att en
P.S.I.:are oftast har en hög arbetsmoral och yrkesstolthet. Brevet skall alltid komma
fram r tid. Rent byråkrati5kt gäller även mänga specialparagrafer för P.S.l.:are sä att
de smärtfritt skall l«tnna ta sig fram i samhället. När de jäktat tar sig igenom en
folkmassa med sina stryktåligä grönblä uniformer medläckra mässingsknappar och
läderhuvor sä flyttar fcjlk på siCoch kanske rentav appläderar. Men P.S.I. har
naturligtvis även de fiender men dessa skall vi tnte tala om nu.

Talanger

Rumsuppfattning 8
Logik 3
Språk 5
Personlighet 5
Fvsik 6
Musikalitet 4

tärdigheter
Blanketikunskap - stat (post) 7
Blankettkunskap - marknad 6
Blankettkunskap - §rka 6
Lokalkännedom I
Uppmärksamhet 4
Curling 6
Etikett-- överklass 3
Etikett - medelklass 3
Etikett - underklass 3
Fotografering 5
Snabbläsning 6

Dyst +Z syn
HörseI
Känsel
Lukt
Smak

Mycket bra
Undermedel
OK
OK
OK



Torsten »Totte» Garbanzo, 3l ät

Yäl hemma hänger Totte upp postens tävlingsuniform pä det lilla kIädstrecket
ovanför badkaret. Fördömtl De var sä nära att vinna. Han gsorde sittbästa, de §orde
de andra ocksä men Willy-Kent är inte unglängre. Torsten säghur han darrade pä
handen när han skulle lägga den sista och avgörande stenen i boet. Helt omotiverau
Willy-Kent är inte alls sä gammal som han själv pästär, och Torsten blir ibland
irriterad på Willy-Kents spelade skröplighet. Visserligenhade inte nog inte Torsten
själv lyckats utan Willy-Kents lugnande ord när det varit hans tur. Urban hade skött
sig förträffligt. Faktum var att Urban hade haft rält att lägga den sista stenen istället
for Willy-Kent men lJrbans lbland överdrlna aftrghet hindrade honom frän att
göra sä.-Det är Hart, tänker Totte, arighet är väl inget negativt när allt kommer
omkring.

Strax har Torsten Garbanzo helt glömt curlingförlusten ochbörjar förbereda sig för
natten. Han visslar godmodigt medan han borstar tänderna. Han sköljer munnen
och torkar av spegeln som blivit alldeles prickig. lnnanhan fäller ner sin
garderobss äng, tai han en titt pä släktträdet som han satt upp pä väggen. Han har
kommit fyra §enerationer bakät. lnte hade han väl kunnat ana att hans släkt varit
med om så mycket. Hankänner sig stolt över sitt sydlänska päbrä,han sträcker pä
halsen framför spegeln. Plötsligt stär han pä en tjurfäktningsarena. Han är den store
Garbanzo; iurfäktaren. luren rusar emot honom men han viker undan s§nket
och utropar ett högt och tydligt OLEI'ljurfäktingen avbryts plötsligt av att Totsten
Garbanzos granne högljutt bankar i väggen efter att ha bllit väckt av ett spanskt
ord som grannen rnte har en aning om vad det betyder. Torsten vdnder sig mot
väggen där grannen nyss bankat. Han låtsassvär tyst pä spanska och gestikulerar vilt
mo{väggen. Hanlugiar snabbt ned sig och fäller ned sängen.

Arbetetbörjar som vanligt kiockan 6:30 och hanhar hittills inte kommit försent och
kommer nog inte att göra det heller. Det slår honom att Konsiantin börjat komma
försent på sistone. Detta är ltte oroväckande.Han skulle vrljakunna uppmuntra
honom med nägot glattlitet upptä4, menhanvet att Konstantin rnte uppskattar
sädant, eller han visar det åtminstonne infe. Det finns rngabra skämt för att muntra
upp nägon vars fru dog r cancer för fyra är sedan. Pä detta omräde är Torsten helt
maktlös.

Allmänt
Torsten Garbanzo är 3'1. ochhar jobbat inom PSI i fem är. Han är ungkarl ochhar
haft ett flefialkorta förhällanden men har ännu inte funnit den rdtta. Hans livliga
fantasi och förmäga att pä ett okonventionellt sätt lösa problem göra att han perlekt
kompletterar de tvä äldrb parterna i arbets9ruppen, åtminstone enligt honom själv.
Willy-Kent kan de byåkratiska reglerna runt postleveranser bättre än nägon annan
han-Wånner och Konstantin kan åtminstonne alla traditionella sätt alt la sig, fram
som insidan av sin egenhand. Torsten tillfor, enligt honom själv, det där hlla extra.
Han anser sigvara en mycket viktig inspirationsk?illa för gruppens f1ärde och yngsta
medlem, tJrdan Uöxkull. lJrban verkar vara hte tystlåten när det gäller sitt förflutna
vilket inte Totte alls kan förstå, eftersom ett av hans största intressen är
släktforskning. Totte pratar Närna om sina avlidna släktingar oc! deras bravader och
det är förstås"inte atlfdianltåller sig till historien. Torsteä kan förutom allt detta
också spela fiol.

Postens Särskilda Insatsstyrka
Postens Särskilda Insatsstyrka, förkortat P.S.l., kallas in när efi brev eller paket är
ovanligt svårpostat eller jlevei"erat. P.S.I. har rykle om sig (till skillnad från den
vanh4a postgången) att allttdlevera sina brev i tid och till rätt plats. De är
speciälu'tbiffaaii attl<7ara av kniviga situationer . De jobbar alltid under fidspress och
tvingas därför att färdas genom staden pä vad som finns närmast till hands. Den
speciella P.S.l-legitim atioien mojliggör för dem att gratis följa med pä alla fordon
söm ägs av de tre maktsfäretna kyrka, stat och marknad. Folk ser i allmänhet upp till
P.S.l oöh bemöter demvänligt ochhjälpsamt. Det sägs att P.S.l är en av de enda väl-
fungerande enheterna i denäystopiska verkJigheten och kanske beror detta pä att en
P.S.l.:are oftast har en hög, arbetsmoral och yikesstolthet. Brevet skall alltid komma
fram i tid. Rent byråkratiskt gäller även mänga specialparagrafer för P.S.L:are sä att



de smärtfritt skall l«tnna ta sig fram i samhället. När de jäktat tar sig igenom en
folkmassa med sina stryktåliga grönblä uniformer medläckra mässingsknappar och
Iäderhuvor sä flyttar folk pä sig och kanske rentav appläderar. Men P.S.l. har
naturhgtvis även de frender men dessa skall vi inte tala om nu.

Syn OK
Hörsel OK
Känsel OK
Lukt God
Smak OK

Talanger

Rumsuppfattning 4 Dyst -3
Logik 4
Språk 7
Personlighet 6
Fysik 6
Musikalitet 7

Färdigheter
Blankehkunskap - stat (post) 0
Blankettkunskap - marknad 6
Blankettkunskap - §rka 6
Lokalkännedom 6
Uppmärksamhet 4
Curlins 7
Etikett"- överklass 3
Etikett - medelHass 5
Etikeft - underklass 4
Vighet 6
Släktforskning 6
Spela fiol 5


