Det blev kalabalik i
Humlegården. Alla skrek,
vissa grät, alla var ledsna.
Det var starka känslor, ja,
en KATASTROF. Lena
försökte springa hem,
medan den supande
killen bara satt kvar, han
brydde sig inte riktigt så
mycket om saken. Men
han fick ändå en chock.
Peter blev helt chockad
och kunde knappt röra sig
ur fläcken.

Helge Petterson är i sin lilla snuskiga
råttlägenhet och småsover lite. Det är
äckligt och mögligt där inne. Slitna
möbler och lampor som knappt
fungerar. Han är arbetslös och bor i en
liten etta på söder. Helge gillar att
dricka öl och bli full, han är alkoholist.
Han har nästan inga vänner och är ofta
nere i den tunnelbanan som har
många fula affischer och luffare. Helge
är känd hos polisen för att de många
gånger har stoppat honom för
rattfylleri. Helge är väldigt rädd om sitt
kylskåp för där står all öl som han är
beroende av och inte kan sluta dricka.
När man ser honom på stan kan han
verka lite läskig och det ser nästan ut
som om han bor på gatan för att han
har smutsiga och slitna kläder. Han har
inga skor och de fula kläderna har han
gjort själv. Han tycker själv att ser ut
som en hemlös till och med. Det har
han försökt att jobba väldigt mycket
med, alltså att se fräsch ut, och kunna
gå runt på stan utan att skämmas så
mycket som han gör nu.

Samtidigt vaknar Lena Kimoso i sin
sköna stora säng på Östermalm i sin
lägenhet med 10 rum och en underbar
utsikt över Stockholm. Det är fräscht och
rent överallt och med en massa fina
möbler. Lenas familj har det väldig bra
ställt för att hennes pappa är en
egenföretagare och för hans företag har
det gått väldigt bra för. Det har han tjänat
väldigt mycket pengar på och det är
därför de har fått det så bra. Det går
utmärkt för henne i skolan. Hon har
ungefär betyget B i alla ämnen och hon
är väldigt populär i sin årskurs. Hon
tycker att det är väldigt skönt för att då
slipper hon känna att hon ska bli
mobbad. Men Lena är inte alltid det
bästa barnet. För ni vet, nu för tiden så
ska man ju vara lite cool som tjej för att
få status. Det tycker Lena är jobbigt men
hon struntar i att hon tycker och istället
gör hon lite dumma saker tex att röka.
Men det har hon bara gjort en gång. Det
smakade som skolans brända lasagne
så därför kommer hon aldrig att göra det
igen

Under tiden vaknar Peter upp med
sina kompisar. Han bor på ett
internat som inte är så fint. Det är
lite konstigt med underliga möbler
och dammiga väggar och golv. Men
han trivs ändå på internatet och
älskar att vara utan sina föräldrar
och leva livet och chilla med
grabbarna och sina kompisar med
snälla lärare och fin omgivning
omkring sig. Peter började på
internat när han var ca 13 år för att
han och hans föräldrar har haft en
ganska dålig relation. De hade ofta
bråk hemma och det slutade med
att de blev rasande på varandra.
Det hände ofta att mamma höjde
rösten och gjorde så att Peter blev
rädd. Han mammas röst lät som en
T-Rex på jakt efter mat. Hans dröm
när han blir stor är att han ska bli
tennisproffs som Rodger Federer
och vinna us open och French open
och alla stora titlar.

En dag bestämde sig alla av en slump, utan
att de visste om att de alla skulle göra det,
att gå till Humlegården. Den fina parken mitt
i stan som alla gillar med vackra statyer och
fina blommor. Men de kunde aldrig ana vad
som väntade senare. Alla gick dit på en
vanlig sen sommardag. Det var lite kallt men
ändå soligt ute som det brukar vara i
augusti. De hade jackor på sig men var
fortfarande lite kalla, kylan trängde in på
huden. Av en slump satte sig alla på samma
fina gröna bänk under ett stort och grönt träd
med blommor. De satt där och bara chillade
i solen. Peter satt och plugga lite grann men
för det mesta kollade han på mobilen. Lena
sminkade sig för att hon skulle göra sig i
ordning för en fest som hon skulle på senare
den kvällen. Helge satt och drack som
vanligt men det var lite mycket idag, det
kände han i hela kroppen. Men efter ett tag
kom ett gäng knäppisar som började en
skottlossning mitt i Humlegården. Alla blev
helt livrädda och började skrika och
personerna på bänken sprang för livet
samtidigt som dom hörde de fasansfulla
skotten.

-Mamma, skrek Lena så högt att man skulle
kunnat fått tinnitus.
-Skrik inte så högt lilla flicka, sade Helge
samtidigt som han försökte ta skydd bakom
ett stort träd.
-Upp med händerna annars skjuter jag,
skrek en av knäppisarna med mörk röst
samtidigt som han riktade pistolen mot
Lena.
Peter sparkade till galningen som hade
riktade pistolen så att han trillade hårt mot
marken.
Knäppisen blev helt galen och sköt Peter i
armen. Peter ramlade ner på en sten och
höll på att svimma, han kände hur blodet
rann ut ur kroppen. Men sedan kom polisen,
det var då det hände. Det blev en våldsam
gun fight mellan polisen och de andra.
Ambulansen kom snabbt med sirenerna på
högsta volym så hela Östermalm hörde den.
De hjälpte de skadade, bland annat Peter
som låg på marken och höll på att förblöda.
Många av poliserna och galningarna blev
skadade. 2 poliser dog och en skadades
allvarligt. Många personer var i chock och
stod helt blixtstilla som statyer.

-Kom ni tre, det här är inget bra
ställe för er, sade polisen med en
mörk röst samtidigt som han
försökte få tag på Helge,Lena och
Peter.
-Lägg av jävla polis, tafsa inte,skrek
Lena högt så polisen hörde det
samtidigt som hon började gå iväg.
-Kom nu, skrek polisen ännu högre
så att Lena skulle komma.
Ett pang hördes väldigt högt och
sen såg man polisen som försökt
hjälpa Lena sjunka ihop. Man såg
blodet rinna ut från mitten av hans
mage, och han somnade till döds.
Humlegården hade blivit som ett
nytt Battelfield ställe. Många dog.
Man hörde smällar överallt. Många
trillade ihop. Många blödde.

