
Textekvivalent: SELVIS-animation – Det är okej att säga nej till alkohol 

Berättelsen handlar om fyra kompisar: Huppis, Lippis, Nuttis och Pikkis. 

I det här huset bor Lippis, en av kompisarna.  

Lippis har ordnat inflyttningsfest. 

Nuttis och Pikkis sitter på soffan hemma hos Lippis. 

Lippis står nöjt. 

Lippis bjuder på läsk och chips. 

I bakgrunden spelas musik. 

Dörrklockan ringer! Vem är det som kommer? 

Lippis går för att öppna dörren. Men det är ju Huppis! 

Huppis stiger in. Men oj, Huppis är berusad. 

Huppis bjuder en öl åt Lippis. ”Vill du ha?” Frågar Huppis och flinar. 

Lippis ler och nekar artigt ”Nej tack, jag dricker inte alkohol!”. 

Huppis går till de andra kompisarna. 

”Vad blir det av det här?” Undrar Lippis bekymrat. 

Huppis sätter sig på soffan mellan Nuttis och Pikkis. 

Huppis bjuder Nuttis på öl.  

”Vill du ha?” Frågar Huppis igen och flinar. 

”Nej tack, jag dricker inte alkohol, utan lemonad.” Svarar Nuttis glatt. 

Huppis svänger sig mot Pikkis och frågar flinande ”Men du då, du tar väl lite öl?” 

Pikkis tvekar och börjar svettas. 

Pikkis har aldrig druckit alkohol, men han bestämmer sig för att testa...  

Pikkis dricker öl...  

Och sen dricker han mera öl.  



Pickis dricker för mycket och för snabbt!  

Nu börjar han må dåligt.  

Pikkis stiger upp från soffan, men han har svårt att stå på benen.  

Pikkis snubblar och faller. 

Pikkis faller på gitarren som är bredvid soffan. 

Nuttis och Huppis tittar förskräckt mot Pikkis. 

Nu blir Lippis arg. 

Lippis pekar mot dörren. 

Festen är slut och Huppis skickas hem.  

Pikkis somnar på soffan.  

Lippis kommer med en hink att spy i. 

Nuttis stiger från soffan. 

Nuttis tittar ännu mot Lippis före hon går. 

Lippis visar tumme och ler ”God natt! Nog ordnar det sig.” 

Nuttis ler och går hem. 

Lippis slappnar av sig på soffan och stänger ögonen. 

Lippis kikar på Pikkis och ser till att Pikkis klarar sig. 

Det blir morgon.  

Lippis och Pikkis är vakna. 

De tittar tillsammans på TV. 

Dörrklockan ringer. 

Lippis öppnar dörren. 

Det är Huppis som kommer.  

Huppis ser ledsen ut. 



Huppis går fram till Pikkis.  

”Förlåt för att jag övertalade dig att dricka. Det var dumt gjort. Jag är ledsen.” Säger Huppis. 

Pikkis ler och visar tummen. 

”Jag förlåter dig!” Säger Pikkis åt Huppis. 

Lippis, Pikkis och Huppis slår knytnävarna ihop. 

Alla är vänner igen.  

Det är okej att säga nej till alkohol. 
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