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Det är bra att 
komma hemifrån 

en stund. 

Tjusigt 
ställe. Vi gick hit ibland och söp, 

när jag var i din ålder.
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Vad lustigt att
du pratar så där.

Hur då?

Om din ungdomstid,
precis som om det var
väldigt länge sen.

Det var 
länge sen!

Men det känns
ändå inte som om

vi har femton års 
ålderskillnad.

Femton år! Var det
så länge sen?
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Som
minderårig 

fanns det väl 
inte så många 
ställen att 

gå till.

Nej. Det var 
församlingens 

eller stans 
drogfria ung-
domställen.

Men det var inte 
därför vi kom hit. Vi 
gillade att vara 
ute i naturen och 

ville väl vara
annorlunda.

Du råkade inte 
tycka om att 

dricka äppelvin 
då?

Jämt! 
Hur så?

Du kunde ju
ha tagit med dig 

FLaskan.

Det brukade jag göra. Men sista gången
stack jag i väg i en fart. Trodde aldrig jag

skulle komma tillbaka hit.
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Rättare
sagt, jag var 
säker på att 
aldrig komma 

tillbaka.

Jag måste gå 
och pinka, ta 

den här. 
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Galning! Jag 
pinkar ju!

Jag älskar dig!

Sluta!

Men du! Jag
menar det, jag 

älskar dig!
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Men jag 
älskar 
inte dig! 

Hur jävla
många gånger 
måste jag säga 

det till dig?
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Har inte du
alltid varit

paciFIst?

Jo. Men det är som 
med din veganism.

Ett eftersträvans-
värt mål. Men ibland 

måste även en
paciFIst välja...

...Om man ska ta
till våld, eller

bli ett offer 
själv.

Och ibland blir man så
vansinnig att man glömmer 

bort sin paciFIsm!

Vad hände 
sen?

Ingen trodde 
på mig.
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de tyckte
att jag bara 

var en våldsam 
tokdåre.

Och några
tyckte jag tigg-
de om killarnas 
uppmärksamhet.

Jag klädde 
mig alltid 
i väldigt 

korta
kjolar. 

Jag gillade 
att vara 

naken.

Vi brukade basta
tillsammans och

bada näck.

Och den som gjorde längsta
nakenrundan var en hjälte.
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Först senare fattade
jag att jag var den enda 

tjejen som var med.
Jag tiggde om problem, det 

gjorde inte killarna.

Killarna FIck 
vara i fred.

Efter den kvällen splittrades 
vårt kompisgäng. Jag kunde inte 

lita på mina vänner längre
och de blev
rädda för

mig.

Möte hemma
hos oss om två 

timmar.

Bra.


