
14 OKTOBER. 2013 

DEL 6568 gå ännu på 35 minuter, så den 
långa bryggan följdes till slutet, och 
upp på bergen. Härifrån sågs en 
samling hus; Smögensyndromet, 
kan vi kalla det. En röd man tittade 
misstänksamt från ett av husen. 
Lars gjorde lite väsen med 
hammaren på berget, och fäktade 
sen med armarna. De besuttna är  

Församlingen var åter införlivad i 
en annan på Orust, som ön hade 
tillhört innan kyrkans tillkomst. Ön 
var lika slående med sin täta och 
speciella bebyggelse, som Åstol, 
eller Klädesholmen. Kanske mer 
varierad och plottrig – sådant som 
gör sig bra på bild. I hamnen sågs 
nu en matbutik öppen till 19! Allt  

gick Lars till baden (flera), där det 
blev lite mer fart på vinden. En 
annan väg togs tillbaka, och en 
sjöbod vid namn Irene sågs. Lars 
skickade SMS till Irre, fast nämnde 
inte det. Utländska snickare var i 
verksamhet här och var, och flera 
hus såg så svulstiga och stora ut, att 
de liknade mindre hyreshus. 15x15  

gått av, och Lars blev ensam resten 
av sträckan till Tuvesvik. Färjan till 
Käringön passade perfekt, i motsats 
till i somras. Denna gick nu också in 
till Gullholmen, vilket den rimligen 
kunde göra alla turer. Färden gick 
enerverande långsamt, i sådär 10 
km/h, varför den väl tilltagna tiden 
om 50 minuter behövdes. Lars åt  

De icke världsvana Tuvesviksborna 
skulle i vilket fall inte känna igen en 
brottsling när de träffar en. De är 
ofta smarta nog att smälta in. 
Oväntat att det var här, och inte på 
Käringön som folk skulle misstro 
Lars. Det behöver väl inte sägas att 
Lars blev ensam på bussen hela 
vägen, då de veka icke-männen  

Nilssonsberg fick lappar på de hus 
som inte togs senast. Två trapphus 
till gatan sågs nu, dock låsta från 
utsidan, men inte från övre planet. 
Det får nog ordnas nu efter Lars 
insats, som sänker den upplevda 
tryggheten i området. Okända 
lappar från en okänd person, som 
gör reklam för en okänd hemsida. 

Hemresan gick via MG till F. Dagens 
steg blev endast 12 881. 2 kr i pant 
togs hem. På Topasen var Patrick 
på besök, och i vanlig ordning hade 
en avancerad middag avätits. Inga 
halvfabrikat där inte! Abiir diskade, 
medan Patrick spelade dataspel. 
Könsrollerna upprepas i varje ny 
generation. Inget kan göras åt det. 

15 OKTOBER. 2013 

DEL 6569 fin oktoberdag då också (25/10?). 
De sista kakorna åts med det sista 
kaffet, och läsning gjordes i solen. 
Vid 17 blev skuggorna dock längre, 
och Lars gick åter via Ståloppet till 
Nötås, där 753 togs ned till BO. Nu 
vimlade det av bussar, och 25 åktes 
till LP. Vid Fässberg satt en lapp 
kvar, som upplyste om att även Lars  

Ännu några pappskyltar sattes upp 
längs vägen till slottet. Buss 728 
kom just, och släppte av en flicka 
med så skevslitna stövlar, att det 
verkade vara en prestation att gå 
med dessa. Fast det blir väl mest 
ridning kanske? Hon vände sig om 
flera gånger, för att hon var 
generad över detta faktum, eller av  

varpå den också fortsattes till BO. 
Naturligtvis hade 753 just gått. En 
banan åts under väntetiden, och 
den vanligtvis kalla och blåsida bron 
var nu varm som en badstrand i juli. 
Slutligen kom Lars iväg till Stensjön; 
stranden vid Kristinedal. Den sista 
muffinsen och kakor åts med kaffe. 
Ännu lite läsning gjordes. På bron  

köptes i Pressbyrån i nedre planet. 
Spårvagn togs sen till Slottsskogen, 
där Lars först bara tänkte titta lite 
på de gula träden, men blev kvar i 
1,5 timma. Den stora Dammen 
passerades, medan höstatmosfären 
insöps. Vid Gräfsnäsgården läste 
Lars 18 s. i Executive orders. Det var 
nästan för varmt även utan jackan! 

Vid DK byttes till 11, och vid BP togs 
60. En fundering på Vallhamra eller 
Munkebäck, utmynnade i Överås. 
Under en knapp timma hölls 
värmen uppe med lappar på de 
flesta husen på södra sidan, jämte 
vallen. Här finns många små 
lägenheter med sexiga flickor att 
locka som läsare (inte). Lars åkte  

Miljöerna såg nybyggda ut, trots att 
nästan 30 år har förflutit sen gamla 
Stampen revs. 1 togs till BP, där ett 
blad med poesi satt uppe. Lars tog 
tillfället i akt att sätta dit en affisch. 
På spårvagnen tejpades en lapp på 
en flickas tygkasse, och nästa på 
samma plats fick ett armband på 
väskan. Det krävde 14 700 steg. 
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