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Under vintern blev det allt oroligare i trappan. Kvinnan som bodde ovanför i lägenheten, förde oljud ibland om nätterna. Det kunde hända att Göran vaknade mitt i nätterna av en duns i taket, som om någon smällde med en stol, men han somnade snart om. Vad bråket gällde funderade han inte så mycket på. Det var samma granne som också en dag hade klagat när Samuel och Göran skjutit med sina ishockeyklubbor ute på väggen nedanför sitt sovrumsfönster. Då var hon trött och ville sova, och pojkarna förflyttade sig till kortsidan av mittenhuset, där de fick skjuta med pucken ifred.
 Det började också försvinna flaskor nedifrån pappas spritlager i förrådet i källaren. Det märktes ingenting i början, eftersom lagret av slabbsprit var så pass stort, tills en dag, när mamma och pappa efter att ha haft misstankar gjorde en test. De ställde helt enkelt fram en flaska whisky på ett synligt ställe och höll ögonen på den. En dag var den försvunnen. Hur tjuven tog sig in var ganska oklart, troligen genom att bryta upp hönsnätet i dörren på något vis. Mamma ringde till polisen, men den sade att det inte var mycket annat att göra, än att skaffa säkrare dörr. Pappa spikade till ett tjockt galler av järn över dörren och stölderna upphörde.
 Det kom sena nattvandrare hem från krogen om nätterna och ibland härjade de utanför trappan, så att det hördes in i sovrummet. Kanske var det bara för att Göran hade växtvärk i benen och sov oroligare i största allmänhet som han hörde dem. Det var tydligen oroligt ute på stan också. En pojke från kvarteret misshandlades medvetslös utanför Uncan av en berusad raggare, som fick för sig att sparka pojken i huvudet när han låg på marken. Pojken mistade en hel del tänder, men klarade sig med livet i behåll. Försvaret till den råa handlingen löd: "Där spriten går in går vettet ut". Samuel och Göran läste om händelsen i Ålandstidningen som varje kväll damp ned innanför dörren.

