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Kattis:	  	   Alltså,	  gud,	  vilken	  pinsam	  jul	  det	  var!	  Fatta!	  Morsan	  var	  tomte	  istället	  för	  farsan.	  
	  
Mia:	  	   Men	  …	  Varför	  då?	  
	  
Kattis:	  	   Alltså,	  farsan	  var	  typ	  sjuk	  och	  min	  brorsa	  typ	  vägrade.	  Så	  min	  morsa	  fick	  ta	  på	  sig	  
	   tomtedräkten	  och	  sedan	  kom	  hon	  in	  och	  mina	  småkusiner	  fattade	  typ	  ingenting.	  
	   Morsan	  ba:	  Finns	  det	  några	  snälla	  barn	  här?	  med	  värsta	  basrösten.	  Jag	  började	  typ	  
	   asgarva.	  
	  
Matte:	  	   Å,	  snacka	  inte	  om	  tomten.	  Jag	  skulle	  vara	  tomte	  hos	  grannarna	  och	  hade	  liksom	  
	   förberett	  mig	  asmycket.	  Hade	  till	  och	  med	  gjort	  ett	  hemgjort	  tomteskägg	  av	  bomull,	  
	   typ	  skitsnyggt.	  Så	  jag	  ringer	  på	  hos	  grannarna	  och	  går	  in	  och	  kör	  värsta	  
	   tomteskrattet	  …	  ho	  ho	  ho	  …	  Alltså,	  jag	  såg	  typ	  ingenting,	  för	  skägget	  …	  och	  masken.	  
	   Jag	  ba:	  Har	  ni	  varit	  snälla	  i	  år?	  De	  ba:	  öhhh.	  Det	  var	  inga	  barn	  där	  alls,	  bara	  en	  massa	  
	   gamlingar.	  	  
	  
Mia:	  	   Var	  var	  ungarna,	  då?	  
	  
Matte:	  	   Jag	  hade	  typ	  gått	  till	  fel	  granne.	  Ja	  ba:	  Sorry!	  och	  stack	  därifrån	  och	  sedan	  gick	  jag	  
	   till	  de	  riktiga	  grannarna	  …	  
	  
Kattis:	  	   Mia,	  var	  inte	  du	  typ	  Lucia,	  eller	  nåt?	  
	  
Mia:	  	   Visst,	  värsta	  Luciabrasan.	  Allt	  gick	  skitbra	  i	  början,	  men	  det	  var	  så	  jäkla	  jobbigt	  att	  
	   stå	  stilla.	  Jag	  rörde	  lite	  på	  mig	  och	  …	  jag	  kände	  plötsligt	  att	  det	  var	  asvarmt	  på	  
	   huvudet.	  Alla	  skrek	  och	  musikläraren	  kom	  så	  här	  med	  värsta	  vattenhinken	  och	  
	   hällde	  över	  mig.	  Håret	  hade	  typ	  börjat	  brinna.	  Jag	  ba:	  Tack	  så	  mycket,	  helt	  blöt,	  fy	  
	   fan.	  Luciatåget	  tog	  slut	  där	  …	  
	  
Kattis:	  	   Alltså	  jag	  gillar	  inte	  Lucia	  och	  sånt	  där	  …	  I	  påskas	  fick	  min	  mamma	  värsta	  sjuka	  idén.	  
	   Ni	  vet	  ju	  hur	  hon	  är	  när	  hon	  har	  bestämt	  sig	  för	  nåt,	  liksom.	  	  
	  
Mia:	  	   Jo,	  hon	  typ	  ba:	  Nu	  är	  det	  så	  här	  …	  Alla	  andra	  ba:	  Visst	  chefen	  …	  
	  
Kattis:	  	   Fatta,	  att	  hon	  tvingade	  hela	  familjen	  att	  klä	  ut	  sig	  till	  påskkärringar	  …	  

farsan	  också.	  Han	  ba:	  Vad	  ska	  jag	  ha	  på	  mig.	  Morsan	  ba:	  Öh.	  Jag	  har	  några	  
mammaklänningar	  på	  vinden.	  Jag	  och	  min	  brorsa	  ba:	  Hjääälp!!	  Brorsan	  var	  ju	  lagom	  
glad.	  Sedan	  skulle	  vi	  så	  här	  åka	  runt	  till	  alla	  morsans	  vänner	  och	  önska	  	   glad	  påsk.	  
Alla	  ba:	  Å	  gud	  vad	  gulliga	  ni	  är!	  Kul	  för	  dem	  i	  alla	  fall.	  Shit	  vad	  pinsamt	  det	  var!	  Jag	  
ba:	  Jag	  vill	  döööö.	  Morsan	  ba:	  Det	  är	  kul!!!!	  


