Otis Flinck is zeventien jaar oud; hij is enig
kind. Zijn vader is al zijn hele leven buiten
beeld. Hij weet niets over hem, behalve dat
hij Antilliaan is.

De moeder van Otis, blowt dagelijks; is
‘knettergek’ en egoïstisch; ze is niet
zorgzaam.

Otis heeft een handeltje met zijn vrienden.
Het gaat om een partij sneakers.

In de flat van Otis waar hij met zijn moeder
woont is heel erg rommelig en vies. Otis ruimt
zijn eigen kamer wel op.

Otis heeft beloofd de drank te halen voor het
feest waar hij met zijn vrienden naar toe zou
gaan.

Nuru is een meisje van drie jaar met een
pop. Otis weet niet wie de ouders van Nuru
zijn. Nuru spreekt niet.

Otis woont in een grote flat in een grote stad
met heel veel verschillende nationaliteiten

Otis heeft geen goede kennissen of vrienden
in de flat. Zijn beste vrienden Dennis en Gino
kent hij al vanaf de basisschool.

De moeder van Otis heeft geen baan, maar
wel geld.

Otis zit in Havo 5. Hij moet hard werken voor
school, maar staat er wel voldoende voor.

Otis, Dennis en Gino hebben al maanden
geleden gepland om naar een groot feest
gaan met oud en nieuw.

Otis drinkt graag een biertje met z’n vrienden;
hij gebruikt geen andere drugs.

Otis’s krijgt veel meldingen op zijn telefoon.
Van zijn moeder, waar hij blijft (met de wiet).
Van zijn vrienden, of de drank al geregeld is.

Otis rijdt af en toe stiekem in de auto van zijn
moeder. Hij heeft nog geen rijbewijs.

Otis’ moeder denkt regelmatig dat ze ziek is,
maar is dat meestal niet. Ze doet dan een
beroep op haar zoon, die voor haar zorgt.

Otis is dol op Desi, maar weet niet waar ze
die avond naar toe gaat, wanneer ze weer
terug komt en heeft ook haar telefoonnummer
niet.

Desi verkoopt illegaal wiet en heeft een
illegale kinderopvang.

In de flat is het niet gebruikelijk de politie of
een noodlijn in te schakelen, want de politie
geeft vaak alleen maar meer problemen.

