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Simon er utrolig glad for Nikolaj.
Han er ligeglad med at Nikolaj
har nogle småfejl, og for Simon
må Nikolaj gerne føle sig bedre.
Simon tror at Nikolajs problemer
bunder i usikkerhed. En teori der
ville få Nikolaj til at eksplodere.
Han kan være lidt jaloux på hans
venskab med Kristine.

Simon har altid været lidt tiltrukket
af Kristine, men så heller ikke
mere. Han snakkede godt med
hende og fjollede en del rundt og
trænede lidt flirt med hende. Han
snakkede med hende om Nikolaj
og fik via hende at vide, at Nikolaj
elsker ham som ven.

Simon har altid synes at Lars
var en af gutterne, og har et
ukompliceret forhold til Lars.
Han har dog aldrig værdsat
ham så meget som Nikolaj.

Nikolaj

Synes at Simon opfører sig
som om han er bedre. Er
misundelig på at Simon laver
noget kreativt. Driller ham
ved at tage whisky med. Er
jaloux på ham på grund af
Beatrice.
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Hvor Nikolaj begærer Beatrice er
han måske forelsket i Kristine. Han
er dog ikke helt klar over det og
opdager det først, da han bliver
jaloux på Kristines mand.

Ser ikke Lars som nogen
trussel, men har til gengæld
også altid set lidt ned på
ham. Derfor kan Nikolaj godt
lide Lars. Nikolaj har ingen
problemer med Lars. Bliver
måske misundelig på Lars’
’kæreste’ Lucy.

Det var Simon der først blev
venner med Kasper og det
var Simon der førte ham ind i
Kredsen. Simon kan godt lide
Kasper og ser på en underlig
måde op til ham, fordi han er
forfatter og er også lidt
misundelig. Simon er klar
over, at Kasper er gået i stå
som forfatter.
Nikolaj har ikke det store
forhold til Kasper. Han forstår
ikke helt at han vil være
forfatter. Nikolaj forstår ikke,
hvorfor Beatrice ser noget
som helst i Kasper. Han er jo
en nørd.

Kristine

Kristine havde et godt forhold
til Nikolaj. I en fase var de
gode venner, senere flirtede
de sammen. Kristine har dog
aldrig været forelsket i
Simon, selv om hun er og har
været tiltrukket.
Lars har altid haft det godt
med Simon, selv om han har
på fornemmelsen, at Simon
kun var sammen med ham,
når Nikolaj var optaget.

Kristine så gennem Nikolajs
facade og kom tæt på ham i
gymnasiet. Var måske lidt
forelsket i ham.
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Kristine har opdaget, at Lars
slet ikke er producer men
nærmest bare en slags
pedel. Hun undrer sig over,
at Lars lyver for sine venner.

Kristine og Kasper har aldrig
haft noget sammen. De var
kun sammen i forbindelse
med de andre venner, da de
aldrig selv tog initiativet til at
skulle mødes.

Simon var kærester med
Beatrice og elskede
hende. Beatrice bollede
udenom en enkelt gang,
og Simon droppede
hende. Han er aldrig
kommet over hende, og
elsker hende stadig. Har
det svært med hendes
karriere som musiker.
Er vred over, at Beatrice
aldrig har villet være
sammen med ham.
Begærer Beatrice af den
ene grund og fordi Simon
har været kærester med
hende. Kan ikke klare, at
hun ville have Simon og
ikke ham.
Kristine var venner med
Beatrice før gymnasiet, og
det var via Beatrice at
Kristine kom ind i gruppen.
Kristine foragter Beatrices
letlevende facon.

Lars synes Nikolaj er lidt af en
blærerøv. Lars kan ikke klare, at
Nikolaj smider om sig med
penge, når han selv har så få.
Men han ser op til ham og ville
gerne være som ham.

Lars synes selv at Kristine var en
lille smule kedelig. Det var aldrig
hende der trak lokomotivet eller fik
ideer til hvad I skulle lave.
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Lars talte meget med Kasper
i gymnasiet, og som de to
mænd der stod i skyggen af
Nikolaj og Simon, holdt de
sammen.

Lars har regnet Beatrice
ud. Lars ved, at Beatrice
ikke synes at mænd er
interessante, med mindre
de vil have hende. Lars
kan ikke lide Beatrice.

Kasper

Kasper er glad for Simon, da
det var Simon der bragte
Kasper ind i kredsen. Kasper
synes at Beatrice og Simon
var det perfekte par.

Kasper kan ikke lide Nikolaj. Han
hader ham for at bede ham om at
købe kaviar og han hader ham,
fordi han har succes og er
pisserig. Derudover kan Kasper
mærke, at Nikolaj ikke føler noget
for ham.

Kasper har ikke noget voldsomt
forhold til Kristine. De var begge
lidt outsidere.
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Kasper var og er meget
voldsomt forelsket i
Beatrice, men har indset at
han ikke kan få hende. Det
er også denne forelskelse
der gør, at han ikke kan
komme videre.

Beatrice

Simon var hendes første
kæreste, men hun kom til at
bolle udenom, og det
ødelagde deres forhold.
Beatrice fortryder det den
dag i dag, men hun har aldrig
fået sagt undskyld.

Beatrice har et anstrengt forhold
til Nikolaj. Nikolaj har lagt an på
Beatrice, men Beatrice har aldrig
ladet sig besnære. Hun kan dog
godt lide, at Nikolaj begærer
hende.

Beatrice er jaloux på Kristine fordi
hun og Simon begyndte at snakke
meget sammen, efter at Beatrice
ikke kom sammen med Simon
mere. Kristine sagde, at de ikke
var sammen, men Beatrice troede
aldrig på hende. De havde

Kasper synes han skylder
Lars en del. Det var Lars der
overtalte ham til at sende sin
roman ind til et forlag. Og det
var Lars der var den første
der læste hans tekster.
Kasper synes at Lars er en
dejlig og ukompliceret
person.
Beatrice er ikke interesseret i
Lars, hvilket skyldes, at
Beatrice kun kan relatere til
mænd på en seksuel måde
og Lars har aldrig udtrykt lyst
til hende.

Beatrice lod sig tiltrække af
Kasper, fordi Kasper var så
anderledes. I et svagt øjeblik
var hun sammen med
Kasper.
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