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Veckan hade inte börjat bra för Kalle. Han hade testat positivt för Covid-19, blivit lämnad av sin 
flickvän och förlorat alla sina besparingar på nätpoker. Aldrig hade han känt sig så upprörd som nu, 
varför han kände ett stort behov att dra ut på stan.  
 
När Kalle kom till den pulserande stadskärnan stötte han på en gammal bekant Jani. De skakade 
hand, men sedan kom Kalle ihåg att Jani var en tråkmåns, så han bestämde sig för att fortsätta sin 
eskapad.  
 
I längtan av fart och inspirerad av GTA gick kalle fram till en man som satt i en skön sportbil 
parkerad vid trottoaren. Kalle tog fram sin Leatherman ur fickan och sa åt mannen att han skulle få 
kniven långt in i halsen på sig ifall han inte genast överlämnade den sköna sportbilen åt Kalle. 
Mannen blev i chock och innan han hann tänka rev Kalle ut honom ur bilen. Med solsken i blick 
satte Kalle gaspedalen i mattan och började köra västerut. 
 
När Kalle väl anlände till en somrig västlig kuststad hade han redan hunnit muntra upp i sinnet. Han 
bestämde sig för att gå på bar. När Kalle hade hittat till stans nyrenoverade terrassbar råkade han 
spana in Tytti, en bekant från högstadiet, lutandes mot bardisken. När Kalle kom fram till Tytti 
hälsade han på henne genom att sätta armbågen på bardisken och klämma Tytti på rumpan. Till 
Kalles stora förundran blev Tytti rasande av gesten och sa åt Kalle att han nuförtiden var ett alldeles 
likadant manssvin som han var på högstadiet. Sedan gick hon därifrån. 
 
Kalle tog inte så väl denna förnedring och bestämde sig för att hämnas på Tytti, som nu satt i ett 
bord en bit borta från bardisken. Kalle gick bestämt fram till bordet där Tytti satt med en grupp 
väninnor. Sedan spände Kalle fast blicken i Tytti och spottade ur sig att hon var motbjudande, 
arrogant och dessutom säkert 70% plast. När Kalle nu var i farten anklagade han även Tytti 
lögnaktigt för att ha utnyttjat honom sexuellt under högstadiet. Tytti blev alldeles bestört och 
lämnade gråtande hela stället. 
 
Vid det här laget hade polisen kallats på plats för att få stopp på det störande beteendet. Kalle tyckte 
detta var alldeles överdrivet och när en av poliserna sa åt Kalle att det nu var dags att lämna stället, 
skrek Kalle ”dö din jävel”, tog ett ölstop i handen och drämde polisen i huvudet så hårt att hen 
avled direkt på plats. Sen sprang Kalle ut från baren, hoppade in i sportbilen och körde iväg så att 
det tjöt i asfalten.  
 
Vilka brott har Kalle gjort sig skyldig till och på vilka grunder?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


