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Kl var 16:00 och regnet öste ner, du vet sådant regn som tränger sig precis igenom allt och 

det spelade ingen roll om du hade regnkläder på dig du blev lika blöt som om du skulle vara i 

jeans och långärmat. Men det spelade inte någon stor roll idag eftersom det var premiär av 

World Cup idag då Sverige möter Ryssland och jag ser verkligen i fram i mot det. Dem börjar 

spela halv 10. Jag åkte in till elgiganten för jag skulle fixa ett tv abonnemang så jag kunde se 

hockeymatchen ikväll. Jag gick till kassan och och såg en kraftig man stå där, jag frågade om 

hjälp att fixa ett boxer abonnemang, jag tecknade ett avtal med honom och fick utrustningen.  

- Ska du se matchen ikväll, frågade jag medan jag betalade. 

- Det kan du ge dig fan på! 

 

 Jag hade precis kommit hem från elgiganten, jag la mig i soffan, satte på tv 4 fakta och 

slumrade till.  

Jag vaknade av att det haglade kraftigt mot rutan, det var som elefanter sprang igenom mina 

öron. Jag steg upp och kokade lite kaffe för att bli lite piggare, jag satte mig ner och 

bläddrade bland kanalerna och letade efter något att titta på men fann ingenting intressant så 

jag blundade och tryckte på en knapp på kontrollen och det blev svt 1 och där dem visade 

gudstjänst och pratade om jehovas. Kvällen gick långsamt förbi, regnet fortsatte att braka ner 

mot rutan som om den skulle gå sönder och jag bara låg i soffan helt utslagen i hopp om att 

tiden skulle gå snabbare. Jag tittade på klockan och hon var 21:00 nu, jag tänkte till mig själv 

att det är bara en halvtimme kvar innan nedsläpp. Jag började göra i ordning öl, chips och 

hämta min Sverige tröja. 30 Minuter gick snabbt iväg och plötsligt var hon halv 10. Jag sa till 

mig själv “ kan det inte bli bättre”, hockey, öl, chips, Sverigetröja och en skön soffa att sitta i. 

 

Jag bytte från kanal 1 till tv 3 hd och hockeyn hade börjat. Första perioden hade gått och 

Sverige hade övertaget hela perioden. Under pausen gick jag för att hämta en till öl och när 

jag tillbaka så var kanal 1 ingång och ännu en ny gudstjänst och fakta om jehovas och det 

visade sig att kanal 3 var tillfälligt nere pga av fel med företaget boxer.  Jag blev rasande arg 

och svor rätt ut så grannarna hörde mig. Rättsom de knackade någon på och jag är inte på ett 

bra humör just nu så jag öppnade dörren och där står det två killar runt 30 års åldern, en lite 

kraftig och en smal som en pinne och dem frågade om jag hade hört talas om jehovas och jag 

svarade argt “ja det ha jag! “Att ni orka gå hus till hus, knacka på dörrarna och störa andra 

personer som inte är på så bra humör som sedan blir på sämre humör när ni knackar och det 



visas sig vara jehovas!” men så såg jag att det var mannen från elgiganten som hjälpte mig 

teckna abonnemanget. Jag bad om ursäkt för att jag skrek och svor mot dem och som tur väl 

förlät dem mig, den kraftiga mannen frågade varför jag var så arg och jag förklarade att boxer 

inte fungerade men han visste vad felet var för något så han startade bara om modemet och sa 

att det var vanligt att det hände med nya boxar. Jag tackade för hjälpen och precis innan dem 

skulle gå vidare frågade jag om dem ville se matchen med mig. De tackade självklart ja och 

vi drack öl, pratade, åt chips och hejade på Sverige. 

 

 


