Keruber i luften
Efter den här tiden i baracken har du plötsligt fått
upp nya ögon för din projektkollega _________ och
nu är det dags att se om man kan få träffa
henne/honom lite utanför måndagsmötena också.
Fast diskret så ingen annan förstår. Kanske börja
med att byta plats så man hamnar bredvid varandra
och uppmuntra dess idéer

Bankrupp
En otäck skuld har kommit ifatt, alla tillgångar har
blivit låsta. Sedan i fredags har du tvingats att bo i
baracken, men försöker täcka upp det genom att
varit uppe tidigt och gjort dig i ordning och försökt
fixa till så det inte ska märkas. Förhoppningsvis ska
det gå att smyga in extra representation i utgifterna
så man kan äta och smygbo på bygget.

Mörk förflutet
Polisen börjar ställa frågor kring ditt och din släkts
förflutna, ett par lik i garderoben kan ha dykt upp,
eller så är det bara kopplingarna till Don de Fenetti
som de är ute efter. Hur som måste allt potentiellt
brottsligt hållas lågt eller om intet.

Frälsningen
I går söndags råkade du gå in i pastor RJs
metodist/gospelkyrka och fann frälsningen, sedan
dess känner du dig fylld av den helige ande och vill
sprida ordet till alla! Och så gott som det går göra
upp med ditt gamla syndiga liv och hjälpa alla till
ett bättre liv vid Herrens sida!

Dålig hälsa
Läkaren har just berättat att det är illa ställt, cancer,
förmodligen inget att göra, ett halvår, kanske
mindre. Rådet var att följa rutinen, samtidigt kan
man ju inte längre göra nått som är lika farligt som
tumören som håller på att förtär en.

Spriten
Det har gått utför sista tiden och till sist kraschade
det. Sedan i torsdags har det inte varit en nykter
stund… eller handen på hjärtat så har det inte varit
helt nyktert de senast två veckorna, men sista
veckan har det varit fylla. Till mötet så har du
försökt skärpa dig. Med kall dusch, rena kläder,
parfym och mycket mintspray, och så en panna
kaffe. Fast så fort mötet är över så har du en plunta i
stöveln.

Minnesförlust
Droger, sprit eller en olycka (kanske gick på bygget
utan hjälm senast), hur som helst är minnet av sista
veckorna helt borta, senaste åren är faktiskt rätt
luddiga. Läkarna har sagt att det nog kommer
tillbaka och att det bästa är att försöka hitta sina
rutiner och försöka smälta in i sitt gamla liv. Undra
vad det var man gjorde i den här baracken på
måndagarna.

Jack pott
En hejdlöst satt spik i tredje loppet gav en fantastik
utdelning. Arbete behövs aldrig någonsin mer i
livet! Kanske inte kan köpa det här projektet, men
väl ett annat om så skulle önskas. Bara vits att vara
kvar så länge det roar dig!

Blues
Pressen både privat och i arbetet har blivit för
mycket och du har knäckt ihop helt i en depression.
Det kändes meningslöst att göra någonting, men
samtidigt så fanns det ingen mening i att inte ta sig
till baracken nu när det ändå var måndagsmorgon.
Fast variationen från att stirra in i väggen var inte
mycket till glädje.

Inkallelsen
Gör din plikt, Onkel Sam behöver dig! Skeppas
över havet till Vietnam för att kämpa mot den onde
gula kommunisten.

Plötsligt faderskap
I helgen dök hon bara upp med det. Det var ju bara
en natt och drygt ett år sedan. På en natt ska väll
inget sånt kunna ske? Trots det så lämnade hon bara
honom hos dig och sa att du måste hjälpa till. Hjälpa
till? Vad kan du om barn?

Alla kvinnor är hyndor!
En blixtsnabb romans och trodde att Hon var den
rätta, senaste veckorna har det pågått i smyg, men
så plötsligt försvann hon och när du sökte upp
henne visade det sig varför – hon hade hittat ett nytt
stycke kött att roa sig med.

Fast du har en son – sånt är svårt att inte vara lite
stolt över.

Fast män gråter inte!

Inkallelsen kom (självklart?) egentligen inte till dig,
men du har kommit över den och överväger att ta
platsen istället för din vän/bror/son…

Bulle i ugnen
Illamående morgnar, en konstig känsla i magen,
huvudvärk och kraftigt försenad mens. Till sist var
du tvungen att kolla det och visst var det så. Om
cirka sju månader trodde doktorn. Och det värsta är
nog vem som du misstänker är fadern.

Alla män är kräk!
En blixtsnabb romans och trodde att Han var det
rätta, senaste veckorna har det pågått i smyg, men
så plötsligt försvann han och när du sökte upp
honom visade det sig varför – hans fru hade kommit
hem.
Alla män är såna och det är deras gemensamma
skuld att bära!

En ny riktning
En natt vaknade du med en vision; helikoptrar,
palmer, djungel, giftiga ormar, asiatiska
danserskor… Ett Bangkock i Las Vegas! Det skulle
väcka uppmärksamhet som hette duga och dra
gäster!

En personlig ny framtoning
En pik från när ni gick ifrån förra mötet låg kvar
hos dig hela förra veckan. De andra kanske tycker
du tar för mycket plats. Kan vara läge att lyssna in
de andras idéer och lämna plats åt dem istället.

Ett oemotståndligt erbjudande
Ett par diskreta män gjorde en visit under veckan.
Ersättningen om du skulle kunna skaffa fram bevis
som skulle kunna sätta Don de Finetti bakom galler,
skulle du kunna leva tryggt resten av livet på den
hacienda som de erbjöd dig på Hawaii.
Det gick inte att tacka nej, nu gäller det bara att få
bygget olagligt nog så det räcker för att sätta dit
donen.

Källare
Ett problem dök upp, donens onkel kom på besök i
veckan och ville kolla kassavalvet och källarna.
Någon verkar ha missat att kolla hur djupt det skulle
sprängas och hur många källarvåningar som skulle
göras. Det är egentligen omöjligt att bygga till en
våning i botten, men du har lovat att den finns. Än
har inte problemet nått Donen, men det är nog bara
en tidsfråga om du inte antingen täcker upp det eller
hittar någon som kan ta skulden.

Lycka!
En plötslig känsla av att pengar inte spelade någon
roll och allt kändes bättre. Att projektet är kört i
botten behöver inte göra något, man kan göra resten
på krita och sedan är det bara att lämna stan.
Biljetterna till Paris på måndagen efter premiären är
redan klarat (rekreationskostnad i bokförningen)
och sedan Rivieran och aldrig mer ett sånt här
projekt (eller arbete).

Sprickor
De andra tänkte säkert inte ens på det, men marken
skakade till i veckan och när du inspekterade
grunden upptäcktes sprickor i betongen. Inget som
måste vara akut, men ett större skalv skulle kunna
välta hela skiten. Speciellt om man inte på något
sätt kan magiskt kapa ned några våningar. Eller
markant förstärka och gjuta om grunden. För ingen
kommer nog vilja berätta för don de Fenitti att hans
bygge kommer ta dubbla tiden och kosta nästa
dubbelt så mycket.

Säkerhetsvakter
Det börjar bli arbeta på att hitta rätt folk, sätta upp
parametrar och börja kolla upp personal. Alla kan
behövas och även om det är ditt ansvar så skulle det
ju vara bättre om du kunde skjuta över det mesta av
det på andra.
Frågan är bara vem som skulle kunna hantera något
sånt?

Woodstock!
Agenten ringde, ett oemotståndligt erbjudande att
vara med på sommarens största spelning och fria
händer för att göra det som du vill. Dags att
antingen få det här överstökat så fort som möjligt så
du hinner till sommarens verkliga stora händelse,
eller så är det läge att se om man kan skeppa allt
från New York State till Vegas.

Vilka är dessa människor egentligen?
Det verkar som någon läcker information om
bygget, men du har svårt att veta vem, kan vara
någon i baracken till och med. Vilket gör det
svårare och donen har inte gett dig någon
information om deras bakgrunder. Dags att ta reda
på vilka de egentligen är och behövs det sedan gå
nedåt för att hitta och laga läckan, fast längre ned
brukar vara enklare att dra fram information ur folk,
man behöver ju inte längre vara så försiktig.

Dokumentär
Ett par entusiastiska filmare från Los Angeles har
senaste veckan gjort dig sällskap. De vill få göra en
dokumentär om dig och ditt liv och du är smickrad.
Kan lämna dem utanför i början av mötet, men de
vill gärna få komma in och filma i din vardag och
helst också intervjua alla i din närhet.

Baseballfeber
Senaste veckorna har du varit mer och mer uppe i
baseballsresultaten. Lite lokalpatriotiskt, men det
verkar gå bra för Spokane Indians och närmsta
veckorna kan allt avgöras. Med lite tur och hjälp
från högre makt kan det gå vägen och det här kan bli
säsongen som öppnar för spel i den högsta ligan för
Las Vegas baseball lag. Så nu har det blivit på med
lagmössan och på måndag är nästa match!

Dåligt samvete
En släkting du har en hel del respekt för frågade om
du betedde dig och samvetet har krupit upp. Oavsett
om det har varit på grund av hårda ord,
domderande, eller för att du gjort saker som du
kanske inte borde, så vill du passa på att be om
ursäkt till alla.

Hemmaplan
Det har blivit dags att flytta, du har kommit över ett
bättre boende (eller blivit vräkt från ditt gamla).
Oavsett om det är temporärt eller ditt framtida hem,
så är det svårt att inte utnyttja att man har en barack
av folk som tänker på bygge för att kunna bolla
idéer med när det gäller inredning.

Personlig assistent
Inspirerat av don de Fenetti eller för att han tyckte
att du verkade behöva / förtjänade det, så har du
under veckan fått en personlig assistent. En ung,
snygg och trevlig sak som lyder de flesta av dina
vinkar.

Även om det tagit hela helgen att lära sig hur, så har
du bakat bullat till dina kollegor i baracken att ta
med som ursäkt. Hoppas att de blivit goda, har inte
ens vågat provsmaka dem själv.

