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Åge (navnet er fiktivt) med sit liv for det had, der havde været rettet mod ham de sidste ti måneder. Åge blev
47 år. Han boede alene, passede sit arbejde på et værksted, og fritiden brugte han med sine venner på

‘‘Snuppy Bodega‘‘. Åge var ikke helt som alle andre. Han blev betegnet som retarderet. I juni 2004 blev Åge
anmeldt for blufærdighedskrænkelse over for to piger. De fortalte, at han stod på sin altan og rørte ved sin
tissemand i en frem og tilbage bevægelse uden på underbukserne, mens han kiggede på dem. Efterfølgende
blev der den 9., 11. og 12. juli 2004 kastet brosten og en molotovcocktail gennem Åges soveværelsesvindue,
der vender ud mod Gurrevej. Herefter var der ro, men Åge var blevet bange. Han flyttede for en periode hjem
til sin mor for derefter at flytte hjem igen. Hun turde dog ikke længere sove i sit soveværelse, men flyttede

ind i stuen, hvor han sov på sofaen. Åge blev aldrig sigtet for blufærdighedskrænkelse, da det viste sig, at han
måske blot havde stået og kløet sig i skridtet.
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