Fredrik Backman
Björnstad
Björnstad Hockeys A-lag.
Snart ska juniorlaget spela en semifinal.
Amat fyller snart 16.
Familjen Erdahl
Kevin
Peter Andersson är sportchef i klubben. Gift med Mira, De bodde tidigare i Kanada. Spelade i NHL.
Karriären avbröts snart av återkommande skador.
Sonen heter Leo. Dottern Maya. Hennes bästa vän Ana.
Fatima är Amats mamma. Pappan har försvunnit. Fatima städar. Har ont i ryggen.
Klubbdirektören, svettas mest av alla, starkt korpulent.
Sune, har varit A-lagstränare i flera decennier. Nu är han gammal och passar inte längre som tränare.
Styrelsen vill sparka honom och ersätta honom med David, tränaren för juniorlaget. Han har varken
familj eller någon hobby. Allt han har i livet är ishockeyn.
Sponsorerna har krävt att 17-årige Kevin Erdahl ska få spela i A-laget, Sune motsatte sig detta.
Benjamin Ovich är lagets hjärta.
Amat springer på Lifa och Zacharias på parkeringen utanför skolan. De tre är mobbade och håller
därför ihop. Idag är det Bobo som mobbar. De är 15 år men Bobo som är junior är mycket starkare.
Kevin är kär i Maya.
David, juniorlagledaren, analyser sina spelare, förstakedjan består av Kevin, Benji och William Lyt.
Den senare är inte tillräckligt snabb.
Robbin Holts, nu i fyrtioårsåldern, var en gång en lovande junior. Styrelsen beslöt att lyfta upp honom
till junior, trots att han inte var redo mentalt. Nu är han alkis som väntar på att systemet ska öppna.
Direktören uppmanar Peter att direkt efter juniorernas final avslöja att David tar över Sunes jobb.
Mira har en kvinnlig kollega på jobbet. Miras bästa vän och hennes penicillin mot sjukdomen
uttråkning.
En ung kvinnlig lärare klarar inte av de unga männen i klassen.
Första gången Ana träffade Maya, räddade hon henne sedan hon gått ner sig i en vak.
Bengt har ingen ledarstil. Han bara skriker.
Sune lärde David att bli tränare samtidigt som han lärde Peter att bli sportchef.
David släpper in Amat att träna med juniorerna.
Ramona har överlevt sin pensionsålder. Hon driver krogen ”Pälsen”. Bästa psykologen i stan.
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