
En uppgift när vi började åttan, där vi skulle beskriva hur det är att vara ung, jag gjorde det genom
att skapa tre karaktärer. Texten är bara avskriven, dvs alla stavfel, sär skrivningar, grammatiska
lustigheter och berättelsetekniska tokigheter är intakta.

Att vara ung
Namn: Karl-anton Plugg Längd: 180 cm Vikt: 55 kg
Hårfärg: Brun Ögonfärg: Svart IQ: 5000
Medelbetyg: 5.0
Födelseort: Pluggarp Bor nu: Osby i Sverige
Nationalitet: Läxian Hemland: Lexland
Dörmjobb: Lärare (i fjäskning)
Favoritsysselsättning: Läsa läxor och fjäska.
Problem: Blir mobbad av alla i skolan varje dag. När han började 7:an blev han doppad 100 gånger
första dagen. Kan ej knyta skorna och kan ej cykla.
Favoritämnen: Alla utom håltimme, teknik och idrott.
Svagheter: Om han ser en etta, två, trea eller fyra blir han förstenad av skräck i 4 timmar.
Fruktan: Han fruktar att han skall få en fyra i något ämne.

Namn: Mobbar Sven Längd: 190 cm Vikt: 85 kg
Hårfärg: Svart Ögonfärg: Svart IQ: -200
Medelbetyg: 1
Födelseort: Mobbarp Bor nu: Osby i Sverige
Nationalitet: Mobbian Hemland: Mobbland
Dörmjobb: Mördare
Favoritsysselsättning: Mobbas, plåga djur och slå ner folk.
Problem: Han har inte fått väck blodet på kniven från det förra offret, kan ej skriva, läsa eller räkna.
Favoritämnen: Inget.
Svagheter: Om han ser en två, trea, fyra eller femma så får han en hjärtattack.
Fruktan: Han fruktar att han inte ska få väck blodet på sin kniv.

Namn: Hippi August Längd: 185 cm Vikt: 59 kg
Hårfärg: Svart Ögonfärg: Blå IQ: 10 (10 000 när han tar ett fix.)
Medelbetyg: 1.0
Födelseort: Knarkarp Bor nu: Osby i Sverige
Nationalitet: Knarkian Hemland: Fixland
Dörmjobb: Knarkodlare
Favoritsysselsättning: Knarka
Problem: Han kan inte hitta någonstans att plantera sina knarkplantor.
Favoritämnen: Biologi (när det handlar om droger).
Svagheter: Om han inte tar ett fix i timmen så blir han galen.
Fruktan: Han fruktar att allt knark i världen tar slut.


