
Hur utvecklas karaktären?
#MillitantVegan utvecklas inte nämvärt under
historiens gång.	Man	får känslan av att han är
aningens för dum	för att lära sig av sina	misstag.	
Om	något så framstår han som	mer och mer
omtänksam och ju närmare han kommer kärlek
desto mindre viktigt blir antalet följare på vloggen.

Något som	lätt glömsnär man har att göra med Milli
(både som	läsare och författare)	är att även om	han
gör saker som	skadar andra gör han det aldrig av
illvilja.	Han utmanas av sina	impulser och förlorar
ofta mot dem,	samtidigt agerar han så snabbt att
han inte hinner tänka efter förrän det redan är för
sent.

Det som	driver	#Millitantvegan är jakten på
nya följare.	Han gör allt som	står i sin makt att
bli den största vloggaren i landet.	Jag menar,	
det här är en kille som	lagligt bytt sitt namn till
sin hashtag.	Han drar sig inte för lite	 lätt
spioneri eller biologisk krigföring för att nå	sitt	
mål.

Ytligt mål:	Fler följare.
Verkligt mål:	Vill bli älskad.	Hitta en partner.
Vad står i vägen?	Han själv.	Han är i sanning
sin egen värsta fiende.	Handlar innan han
tänker hela tiden.	

Ålder 42

Längd 187

Vikt 86

Hårfärg Mörk brun

Ögonfärg Blå

Där fick du!

Muskler verkar rycka i honom
helt utan anledning

Taktlös men snäll.	Saknar
fingertoppskänsla och bryter
gärna av vilken konversation
som	helst för att diskutera en
tanke som	precis skrek efter

hans uppmärksamhet.

Ticks:

Vanligaste kommentar:

Övrigt:

Utmärkandedrag

Vad driver	karaktären? Mål:

Tidslinje
Försöker få
grupperna att
hålla sams men	
berättar en
“rolig historia”	

som får
motsatt verkan.

Milli
presenteras
som lite	 lätt

fanatisk vegan	
och vloggare
ochnågon som
drar mycket
folk	 till	 yogan

Presenterar
Stella	 för de	
yogis	 som tar	

med	sig	
hayahuesca-
teet som sedan	
drar igång hela
konflikten Tycker att den	

konkurrerande
yogastudion
hotar deras
framtid och
övertalar

annan medlem
att spionera.

När alla landets
yogis	 samlas
drar Milli ihop
ett gäng för att
skoja med	den	
konkurrerande
studion ochallt

går fel.

Kan inte fylla I 	
den	här rutan
pga för stora
spoilers…

Delar av
misstag sina
följar i två

läger,	veganer
och köttätare
ochhetsar
demmot	
varandra

Övrigt:Utveckling:


