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Det hedder en triangel, når man er for vattet til at sige trekant. Sådan en befinder Jonas, Pernille og Mikkel
sig i. Resten af tiden befinder Jonas sig i Fandens orange stol. Hvis han da ikke er ude og lege med sine

fantasivenner. Jonas lærer på den hårde måde, at man kan elske dem, man mister, på mange måder, og man
kan miste dem, man elsker, på mange måder. Han lærer også, hvad det vil sige at få et eventyr foræret, og

hvor svært det kan være at håndtere sådan et eventyr. Stimulanser giver en fri, men billig fantasi. Ofte er han
den billige i selskabet, selvom han som en forkælet fars dreng har særdeles dyre vaner. Det hjælper ikke at

stikke af til hverken Berlin, Paris, Australien, og det nytter slet ikke at sidde plantet 24-7 i en orange stol med
let adgang til dampbarnsmedicin.
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