
Anette använder läppstift varje dag, annars känner hon sig naken. 

Maria använder alltid byxor med låg midja, om de går upp över naveln, känner hon sig tjock. 

Om Sven inte får kaffe på morgonen, är hela dagen förstörd. 

Stig kan inte hjälpa det, men han kan inte låta bli att ringa åtminstone ett sexlinje nummer om 

dagen. 

När Johanna känner sig irriterad, låser hon in sig på toaletten och onanerar. 

Om Pernilla vaknar upp på natten och inte lampan är tänd, blir hon rädd. 

Egentligen skulle Magda kunna sova längre, ändå ställer honklockan på halv sju varje morgon. 

Ulf borstar tänderna åtminstone fem gånger om dagen. Han är rädd för att ha dålig andedräkt. 

Patrik har alltid en näsduk i fickan. Snor är äckligt. 

Nina plockar alltid bort håret vid bröstvårtorna och naveln. 

Sven dricker aldrig alkohol mer, inte sedan den gången han spydde i en kvinnas knä. 

Siri spelar bingo i smyg. 

Pia vill att skorna i hallen ska stå ställda i rad i en rak linje, 

När Thomas klipper tånaglarna gör han det i duschen, 

Barbara gillar att doppa smörgåsen i kaffet. Det är något som lever kvar sedan hon var liten. 

För att hålla kroppen i form går Anna till gymet åtminstone tre gånger i veckan. 

Stefan tycker att det är äckligt, när det ligger matrester kvar i slasken. 

Till frukost äter Katarina alltid yoghurt först, därefter en smörgås. 

När Sofie läser, ligger hon alltid i sängen, hon kan inte koncentrera sig annars. 

Anders läser alltid kultursidorna först. 

Av gammal van parkerar alltid Kristin på samma sida. 

Miranda går samma väg till skolan varje dag. 

Rolf föredrar att äta salladen efter maten, direkt ur salladskålen. 

Camilla spolar alltid två gånger efter att varit på toaletten. 

Lars vässar ofta sina knivar. De är hans stolthet. 

Monica tycker att det är onödigt att tvätta av sig sminket innan hon lägger sig. 

Alexandra tillåter sig bara att äta choklad en gång i veckan. 

Kurt tar alltid en tupplur, när ha kommer hem från jobbet. 

När Rebecka behöver lite lugn och ro, tar hon ett bad. 

Emil gillar bäst att dricka te ur den stora gröna muggen. 

Niklas använder blyertspenna när han skriver brev, han är rädd för att skriva fel. 

Viktoria låter alltid Ralf ta hand om räkningarna. Hon förstår sig ändå inte på sådant. 

På morgonen äter Kim alltid frukost innan han duschar. 

Britt säger att hon jämt har huvudvärk. Hon äter treo varje dag. 

Volkar väger sig varje morgon. Han är rädd för att bli tjock. 

Johan äter minst fem vitamin tabletter om dagen. 

Birgitta dammsuger köksgolvet två gånger om dagen, hon är rädd för smuts. 

Malin sover alltid innerst. Karl sover ytterst. 

Bert ser på nyheterna klockan åtta varje kväll. 

Katja fördrar kill kalsonger. 

Isabell tvättar håret måndagar, torsdagar och lördagar- 

När Karina åker spårvagn, sitter hon alltid på den vänstra sidan. 

Sonja och Alice äter middag vid sju. 

Om inte Lucys mamma har ringt innan klockan åtta på torsdagarna, blir Lucy orolig att något har 

hänt. 

Kurt skakar alltid på ena benet när han sitter. Det känns behagligt. 



Jenny skriver med höger hand, men äter med  den vänstra. 

På söndagarna vid två tar sig Nadja och Theodor en promenad. 

Varje morgon väntar Lennart utanför systembolaget, på att det ska öppna, så att han får köpa sig 

ett par öl. 

Lisa måste alltid gå på toaletten innan hon lägger sig, annars kan hon inte somna. 

Lena gillar att ha fötterna på bordet. 

Mark stannar alltid kvar till siste man på festen, han är rädd att missa något. 

 

 


