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EXT. PARKERING I INDUSTRIOMRÅDE - DAG

OLIVER, 25, och ADDI, 24, båda fashonistas med scarf, kommer 
gåendes med rullväskor.

Parkeringen hör till ett inhägnat villaområde med ett 20-tal 
visningsvillor för de med husdrömmar.

De stannar till vid entrén genom inhägnaden.

Flådiga låtsasvillor.

ADDI
Åh, jävlar vad gay.

OLIVER
Ursäkta? My man is a businessman.

ADDI
Ja, som säljer prinsesshus.

OLIVER
Varför allt hat? Du har inte ens 
träffat honom.

ADDI
Haha. Hat? Alla kommer ju älska att 
han jobbar med Barbie Dream House.
Särskilt Sebbe. 
(Beat) Jag tror det bara känns 
skönt för alla om din 
superstraight:a pojkvän iallafall 
har nånting gemensamt med oss. 

OLIVER
Det känns typ inte så nice hur du 
degraderar honom till en schablon.

ADDI
Men chilla! Gick han från macho 
till superfemme på en sekund för 
att jag sa så? 

De går in genom porten. Oliver först och Addi efter.

EXT. GRANNOMRÅDE MED VISNINGSVILLOR - DAG

De stannar framför ett plank med stora bilder på alla 
husförsäljare, däribland WILLE, 25.



2.

OLIVER
Alla bögar måste inte vara gay. Kan 
inte han bara få va som vem som 
helst av de här killarna?

Oliver pekar på de propra, stiliga försäljarkillarna på 
bilderna.

ADDI
Måste man va som nån av dem för att 
sälja hus?

OLIVER
Du, när du gav ett gymkort till din 
pojkvän, eller förlåt, jag menar 
ditt ex. Hur gick det egentligen?
(Beat) Jag låter Wille va som han 
är.

Addi ser en pil mot toaletterna.

Oliver har ställt sig drömskt under den stora bilden på en 
seriös och macho-hunkig Wille.

OLIVER (CONT'D)
Kan du ta kort på mig?

Oliver pose:ar sexigt och undergivet framför bilden på sin 
pojkvän. 

ADDI
Måste kissa.

OLIVER
Det finns toaletter i husen sen. 
Ta kort på mig.

ADDI
Så detta är han?

OLIVER
Mmm. Erkänn kap?

ADDI
Jag har ju inte träffat honom så 
jag kan omöjligt säga.

OLIVER
Tönt. 
(Beat) De andra sen när de hämtar 
oss ba: “Oliver, din man. Så 
mystisk, så snygg”.

2.



3.

Ett gulligt PAR I 30-ÅRSÅLDERN går förbi och ser Oliver 
pose:a.

Oliver slutar genast.

OLIVER (CONT'D)
(till paret) Hej, hej!

När paret gått förbi fortsätter Oliver pose:a.

OLIVER (CONT'D)
Tror du inte det?

ADDI
Kan vi gå in nu så jag kan få 
kissa?

OLIVER
Ta kort på mig då?

Addi ger med sig och börjar fota.

Oliver tittar drömskt på bilden på Wille och mystifierar 
honom.

OLIVER (CONT'D)
Those eyes. Vad finns bakom dem? 
Ingen vet. Shhh! Gör vad du vill 
med mig.

ADDI
Du är så patetisk nu.

OLIVER
Men visst blir det en snygg bild?

INT. LYXIG VISNINGSVILLA - DAG

Oliver och Addi kommer in i hallen. Full inredning. “Home 
sweet home”.

I vardagsrummet står Wille och delar ut informationsfolder 
till det gulliga paret.

WILLE
(Till paret) Jo, men ni hinner kika 
en stund, absolut!

Oliver rusar fram när paret går vidare i villan.

OLIVER
Helluuuuu! Ett skepp kommer lastat 
med: Addi!

3.



4.

Ta da!

OLIVER (CONT'D)
Och det här är...

Vänder sig för att göra “Ta da!” på Wille men...

... vad fan har Wille på sig? 
Inte professionella, stiliga businesstilen. 
Wille är plötsligt en androgyn fashionista.
När hände detta?

Addi och Wille hälsar glatt.

ADDI
Så kul att ses!

WILLE
Ja, men detsamma!

ADDI
Äntligen, får man väl säga?

WILLE
Ja, verkligen! Tack för att man får 
följa med.

Oliver kan inte släppa Willes outfit.

ADDI
Såklart, alla vill ju få lära känna 
den “mystiska killen”.

WILLE
Haha! Skönt att få sluta vara så 
mystisk nu. Jag brukar säga till 
Oliver att jag är som-

Oliver avbryter tvärt och rabblar Willes standardskämt.

OLIVER
-som den maskerade rosen i Sailor 
Moon. “Finns han ens?” Blablabla. 
Och så vidare. Kul. Kul.
(Beat) Addi, här är toaletten.

WILLE
Nej, vi får inte använda de i 
visningshusen tyvärr. Toaletterna 
är vid entrén.

OLIVER
Vadå? Sen när?

4.



5.

WILLE
Sen alltid, de här är fejk.

Oliver säger inte mer.

ADDI
Ja, men det är lugnt. Jag går dit.

Addi går.

Wille tittar efter så att det gulliga paret inte ser.

Han drar Oliver till sig och kysser honom.

WILLE
Vad peppad jag blev nu.

OLIVER
Vad är det för kläder du har?

WILLE
Jag köpte dem.

Oliver ironiserar.

OLIVER
Skönt, jag som trodde du hade 
börjat stjäla igen.

WILLE
Men du vet när man ser sig i 
spegeln och bara: Oh yeah!

OLIVER
Känner du dig så nu?

WILLE
Jag testar lite bara. Inte vara så 
business. Den här helgen: en helt 
ny jag!

OLIVER
Vadå, hur mycket har du shoppat?

WILLE
Fredag, lördag, söndag plus ett 
ombyte för lördag kväll.

OLIVER
Är detta för att jag blev arg för 
att du inte förstod mina Drag Race-
referenser? 

5.



6.

WILLE
Va? Nej? 
(Beat) Blev du arg för det? 

Oliver imiterar en av dragqueen:sen.

OLIVER
Oh, henneyy...!

Wille börjar pussa på Oliver.

WILLE
Haha. Yass queen! Eller säger man 
så? Lär mig allt du kan!

OLIVER
Eeew! Är du min praoelev?

WILLE
Mmm. 
Tror du att det kan leda till 
sommarjobb?

OLIVER
Säkert, men vi jobbar med 
klädpolicy tyvärr så vi kommer 
behöva åka förbi din lägenhet innan 
de hämtar oss.

WILLE
Nej, varför då?

OLIVER
Du... knäppis. A for effort. Men du 
måste inte hålla på och anpassa dig 
så. Jag gillar ju dig för att du är 
du.

WILLE
Men vem är jag ens?

Oliver börjar knäppa skjortan Wille har så att han ser mer 
maskulin ut.

OLIVER
Jag minns första gången jag såg dig 
och du hade mössa på cafét, gick 
runt och hällde upp påtår och bara 
snackade med alla.

WILLE
Fy fan. Tur att jag började prata 
med dig så att jag slutade spela 
den killen.

6.



7.

OLIVER
Nej, men det är ju en sida av dig.

WILLE
Och det här är min nya sida.

Wille pekar på sina nya kläder.

WILLE (CONT'D)
Jag lovar, jag känner mig inte 
tvingad. Jag tyckte det kändes kul!

Oliver pratar bebisspråk och kryper in i Willes famn.

OLIVER
Men det är ju inte du.

Wille tar sig ur Olivers omfamning.

WILLE
Kan du säga till mig nästa gång jag 
är som jag borde va då så att jag 
vet?

Wille börjar sortera informationsfoldrar.
Nickar och ler mot paret som går runt i villan.

OLIVER
Du skojar?

WILLE
Nej, jag vill gärna veta.

OLIVER
Att jag säger det här nu, det är ju 
för att jag bryr mig om dig.

WILLE
Är gult inte min färg eller vadå?

OLIVER
Jag tar dig precis som du är, alla 
dagar i veckan och så vidare. Men 
de...

WILLE
De gör inte det, eller?
Hade inte Addi samma byxor som jag?

OLIVER
Men du vet hur de kan bli.

Wille har ju inte ens träffat dem.

7.



8.

WILLE
Nej?

OLIVER
De kan vara lite... Men du vet.

WILLE
Nej?

OLIVER
Men åh. Du fattar vad jag menar!

WILLE
Men nej, jag vet inte!

Oliver kollar att Addi inte är inom synhåll. Check.

OLIVER
Typ... dömande? Kanske?

WILLE
Ok.
(Beat). Men jag skiter väl i om 
gult inte är min färg, jag åker dit 
för oss.

OLIVER
Men herregud jag med såklart. 
Det är mer att de kanske: “aha, nu 
passar det att va gay och då ska du 
typ klä ut dig”.
(Beat) Eller jag vet inte. 

WILLE
Känner du så?

OLIVER
Alltså nej? Det är mer Sebbe. Sebbe 
Bitch. Han kan fastna i sånt.

Wille ironiserar.

WILLE
Åh, vad kul detta ska bli.

OLIVER
Du. Nu gör vi den här helgen bara. 
Dricker bubbel. Har kul. Och sen 
när det bara är vi två igen så är 
det ju ingen som dömer nån.

8.
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WILLE
Jag hade ju i och för sig redan 
hunnit packa en väska som står 
hemma ändå.

OLIVER
Du kommer bli minst lika fin i den!

WILLE
I väskan?

OLIVER
Haha. Hilarious. Comedy.

WILLE
Fast ärligt, Addi kändes ju inte 
alls så?

Oliver raljerar skämtsamt.

OLIVER
Jo, alltså jag lovar! De kan va 
såna jädra haggor allihop ibland. 
Man ba: get over yourselves. 
P.L.E.A.S.E.

Wille raljerar.

WILLE
Men förstod jag det rätt att detta 
är dina vänner ändå?

OLIVER
Men jo, såklart. 
Inte mina moraliska förebilder 
bara.

De skrattar.

Addi kommer tillbaka in genom dörren.

OLIVER (CONT'D)
Addi, vi behöver förbi Willes 
lägenhet innan de kommer.

ADDI
Fast nu skrev Sebbe precis att de 
är på väg.

OLIVER
Va? Nu?

9.



(MORE)

10.

ADDI
Ja, färjorna gick tydligen inte så 
ofta när det är påsk.

OLIVER
Men säg till Sebbe att vi får ta en 
senare bara.

Wille skämtar.

WILLE
Oh, no. Inte “Sebbe Bitch”?

Addi reagerar på hur Wille benämner Sebbe.

ADDI
Va?
(Beat) Nej, men då får vi vänta två 
timmar på nästa.

OLIVER
Ok, men Wille bor nära, vi hinner.

ADDI
Ollie! Sebbe har ställt upp på dig 
så många gånger. Även när du inte 
ens har förtjänat det.

Wille är aningen förvirrad. Oliver var väl den moraliske i 
gänget?

OLIVER
Ehm? Ok? Addi, chilla? Jag ställer 
fan upp på alla hela tiden.

Addi gaddar retsamt ihop sig med Wille så som bästa vännen 
och partnern ofta kan göra för att bonda: roasta sin 
gemensamma nämnare.

ADDI
Oj. Förlåt, då måste jag ha missat 
det? Eller har du märkt det, Wille?

Wille skrattar obekvämt.

OLIVER
Sluta, det är Sebbe som är tids-
Hitler nu för att hinna värma upp 
jacuzzin.

ADDI
Ja, som du bett om ska va uppvärmd 
till ikväll. 

(MORE)
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ADDI (CONT'D)

11.

Eller, förlåt, det stod med på din 
kravlista till och med, va?

OLIVER
Jag gillar listor.

ADDI
Ollie? Kan inte Sebbe för en gångs 
skull få sin helg som bara är lugn 
och trevlig? Kan vi inte alla bara 
få det? Snälla?

Wille anar ugglor i mossen. Varför ljög Oliver om hur gänget 
var?

Oliver vill hålla för öronen på Wille. Skämta bort det.

OLIVER
Men sluta! Nu gaddar ni två ihop er 
mot mig bara för att jag är eran 
gemensamma länk.

WILLE
Jag har inte sagt nåt.

ADDI
(Till Wille) Vad var det du hade 
glömt hemma?

WILLE
Kläder.

ADDI
Jaha, fast herregud det har ju 
Sebbe en massa av där. Och alltså, 
hans garderob: A.M.A.Z.I.N.G.
(Beat) Det är nog hans byxor jag 
har på mig nu faktiskt, hehe.

WILLE
Ok, men det var mer om jag borde... 
Ehm...

OLIVER
Wille har en annan stil.

WILLE
Ja, fast jag har ju i och för sig 
redan en packad väska här?

ADDI
Jaha? Ja, men då så! Vad bråkar vi 
om?

ADDI (CONT'D)

11.



12.

Wille tittar sårat på Oliver.

WILLE
Jag vet inte?

OLIVER
Ingen bråkar, väl? 
Lägenheten ligger ju typ här 
bredvid. Vi hinner förbi innan de 
är här.

ADDI
Men han har ju en väska redan?

WILLE
Det var visst bäst att jag tar den 
som jag har hemma.

ADDI
Oh my god Oliver, vad är det för 
fel på resväskan han har här?

Oliver har smått panik.

WILLE
Det var om ni kanske skulle tycka 
att jag var lite. Eller att “nu 
passar det visst”. Eller jag vet 
inte.

ADDI
Vad skulle vi tycka?

OLIVER
Nej, det var inte vad jag sa.

WILLE
Förlåt, vad sa du då?

OLIVER
(Till Addi) Alltså, detta har inget 
med er att göra. 

Stackars Wille. 

WILLE
Men inte mig heller sa du?

ADDI
Vad är det för fel på väskan han 
har med sig?

Oliver sitter i skiten.

12.



(MORE)

13.

Wille och Addi väntar på en förklaring.

ADDI (CONT'D)
Säg det bara!

Oj, Wille vet inte om han vill höra det riktigt.

OLIVER
När jag var liten, kanske nio, 
eller tio nånting, så började jag i 
scouterna. Jag hade åkt förbi den 
där scoutgården i hela mitt liv. 
Alltid tittat på den och undrat vad 
det var de gjorde där inne 
egentligen?
Ungdomar som eldade, som sjöng 
ramsor och som hade likadana 
skjortor. 
En dag sa jag till min mamma att 
jag hade bestämt för att bli som 
dem, de där scouterna. Hon tittade 
på mig, stressad, och sa: “Men 
fotbollen då?”. 
Jag vågade inte riktigt säga högt 
vad jag tänkte för jag visste hur 
glada de var över att jag börjat i 
fotboll, särskilt pappa. Som tur 
var behövde jag aldrig säga nåt mer 
för mamma förstod vad jag ville och 
sa det högt åt mig.
(Beat) Till slut kom hösten och 
höstterminen. En måndagkväll i 
början av september skjutsade mamma 
mig till scoutgården. Den som jag 
hade åkt förbi i hela mitt liv.
Plötsligt kände jag inte alls för 
att gå in där. Jag försökte få 
mamma att köra mig hem istället. 
Jag erbjöd mig att fortsätta spela 
fotboll i utbyte. Men hon vägrade.
Hon ledde in mig på scoutgården, 
såg till att jag hamnade rätt. 
En käck scoutledare, som jag senare 
kom att kalla Birgitta, eftersom 
hon hette det, sa att jag var så 
välkommen. 
De andra som var lika gamla som jag 
hade redan gått ihop i ett år. Jag 
visste ju det sen innan fast nu 
kändes det väldigt jobbigt. Men 
Birgitta lugnade mig och sa: “Det 
här. 

(MORE)
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OLIVER (CONT'D)

(MORE)

14.

Det är min son, Gustav, han går i 
din patrull och jag har bett honom 
att ta hand om dig lite extra”.

ADDI
Och det var så du blev av med 
oskulden?

OLIVER
Men för helvete, Addi!
(Beat) Hur som helst. Sen följde 
flera år av scoutläger på somrarna, 
världsjamborees, vandring i 
alperna, hajk på helgerna, 
övernattningar i vindskydd, 
sovsäck! Ligga och snacka till 
klockan var mer än tolv och till 
nån till slut bara: “Nu måste vi 
sova!”
(Beat) Ju äldre vi blev desto färre 
var vi som gick kvar. Alla de som 
hade varit tvingade av sina 
föräldrar att ha en 
fritidsaktivitet droppade av. Men 
med det blev vi bara mer och mer 
som en familj. Vår patrull började 
ses flera gånger i veckan; 
Skogslöparna, fast med X. 
Skoxlöparna. Det var min idé. Vi 
behövde ingen ledare längre. Gustav 
blev ihop med B:san och de blev 
mami och papi. Jag var allas 
maskot. Vad jag än sa så skrattade 
folk. Hysteriskt. Det började till 
och med snackas om att jag borde 
söka som ledare för de yngre 
måndagsgrupperna. 
En dag hörde min gamla kompis Ebba 
av sig och ville fika i stan. Vi 
hade tränat på samma klubb när vi 
var yngre. Men till skillnad från 
mig hade hon fortsatt fram till nu. 
Vi lekte vuxna när vi beställde 
kladdkaka med grädde och hallon på 
det coola cafét. Iallafall så 
låtsades jag att jag visste hur man 
var världsvan på ett café, hon 
fikade säkert där jämt. 
Jag frågade hur det gick med 
fotbollen och försökte låta cool så 
att inte Ebba skulle tycka att jag 
lät töntig. Jag förväntade mig ett 
coolt svar tillbaka men så sa hon 
att fotbollen gick sådär. 

OLIVER (CONT'D)

(MORE)
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OLIVER (CONT'D)

(MORE)

15.

Den hade blivit så seriös, hennes 
knä hade blivit så känsligt och 
träningen hade mest blivit rutin. 
Jag sa att det var tråkigt att höra 
och försökte låta genuint bekymrad 
för det var jag. Sen när hon 
skrattade bort det så skrattade jag 
också såklart.
(Beat)
Senare samma kväll ringde Ebba. Hon 
sa att hon ringde för att jag hade 
pratat så mycket om min 
scoutpatrull. Direkt började jag: 
“Alltså gud, förlåt, jag vet. Jag 
kan verkligen babbla ibland” men 
hon stoppade mig och sa “Nej! Det 
är underbart”. 

Addi tycker inte det är lika underbart.

OLIVER (CONT'D)
Till slut sa hon: “Det är inte som 
att ni har plats för fler?”. 
Jag blev tyst en sekund men 
egentligen behövde jag ingen 
betänketid för mitt svar var 
såklart “Öh, jooo?”.
(Beat) Vi hade bestämt att Ebba 
skulle följa med på vår första 
tisdagsträff för hösten. Vi skulle 
mötas vid busshållplatsen och gå 
dit tillsammans och jag såg till 
att vara där fem minuter innan. Men 
när hon dök upp var hon plötsligt 
jättenervös. Det var inte samma 
person som hon som visste precis 
hur man fikar i stan. Hon kände sig 
dum, vi andra var ju redan en sån 
tight grupp, varför skulle hon 
krysta sig in där? 
Jag fick ta hand om henne. Och jag 
gillade att jag kunde hjälpa henne. 
Jag gjorde gärna det.
Tisdagsträffen gick mycket riktigt 
hur bra som helst, precis som jag 
hade sagt till henne innan.
Snart fick Ebba sin scoutskjorta, 
alldeles ny och fin, till skillnad 
från våra som var solblekta och 
utslitna. 
Hon hade mycket att ta igen och hon 
ville göra det så snabbt hon kunde. 

OLIVER (CONT'D)

(MORE)

15.



OLIVER (CONT'D)

(MORE)

16.

Jag gick all in med att försöka 
hjälpa henne med råbandsknopar och 
förberedelser inför knivbevis- och 
första hjälpen-märken-test.
Ibland blev hon arg på mig när jag 
sa att hon var grym, men jag 
förstod att allt det här var nytt 
för henne. Jag var den av oss två 
som hade varit med ett tag och som 
kunde stötta henne. Hon behövde 
mig. Sen när hon till slut skulle 
lyckas hitta sin plats skulle jag 
ha en given bästa vän i gruppen.
(Beat) Men så en helg skulle vi åka 
på hajk med en patrull från Stora 
Levene. Jag hade taggat sönder hela 
veckan bland alla mattekvationer 
och gymnasievalspropaganda. Jag 
skickade ett peppande sms till Ebba 
om hur alla jag pratat med gillade 
henne asmycket. Jag förväntade mig 
nog ett “tack” som svar, kanske 
följt av ett sånt hjärta man skrev 
med en trea innan det fanns emojis. 
Men istället fick jag “Så tråkigt 
att det blev inställt”.
Jag fattade ingenting. Hade jag 
missat något i smsgruppen? 
En halvtimme senare kom ett utskick 
från Gustav som bekräftade det Ebba 
redan hade sagt.
Jag hörde av mig till Ebba och 
frågade “vad hittar vi på nu då 
istället denna fredagkväll?” Men då 
hade hon redan hunnit göra planer. 
Jag blev påmind om att hon ju är en 
sån som vet hur man för sig på 
café. 
Varken Gustav eller B:san fick jag 
heller tag på. Men de brukade ju i 
och för sig inte vara så snabba med 
att svara heller i och med allt 
sex.
Hemma i trädgården stod mamma och 
skrek att det var sista chansen att 
cykla för i år innan cyklarna 
hamnade i förrådet. Sagt och gjort. 
Jag cyklade runt. Förbi pizzerian, 
den var populär redan då men det 
var innan den blev känd. Vidare 
förbi lilla Coop. Förbi Lufsens 
Livs. Till slut förbi Gustavs hus. 

OLIVER (CONT'D)

(MORE)
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OLIVER (CONT'D)

(MORE)

17.

Jag undrade om det var konstigt att 
bara knacka på för att fråga om vi 
skulle hänga? Det hade vi ju gjort 
hela tiden bara några år tidigare. 
Kom fram till att det var bäst att 
jag behöll cykelhjälmen på 
åtminstone. Såg mer ut som att jag 
bara hade vägarna förbi då. 
Birgitta öppnade, ätandes på en 
frukt som vanligt. Gustav och B:san 
var nere i TV-rummet och såg på 
film. På väg ned för trappan hörde 
jag skratt. Jag hann bli medveten 
om risken att jag nu kanske 
ertappar dem görandes nåt som 
skulle kunna leda till en pinsam 
situation. Men innan jag ens hade 
hunnit in i rummet fick jag syn på 
att de spelade Dance Battle. I 
soffan satt B:san och skrattade. 
Skrattade åt Gustav som dansade. 
Men framför allt skrattade hon åt 
Ebba. Ebba som dansade bredvid. 
B:san skrattade hysteriskt åt 
henne.
Jag gick upp för trappan igen. Smet 
ut genom hallen. Lyckades nästan 
med att inte bli upptäckt av 
Birgitta. Blev det dock tyvärr och 
behövde hitta på en dum ursäkt till 
varför jag redan behövde gå.
Dagen efter hörde jag av mig till 
Ebba. “Händer idag då?”. 
Hon dröjde med att svara. Till slut 
skrev hon att hon skulle hem till 
B:san. Och att Gustav kanske skulle 
komma också. Hon liksom erkände. 
Jag svarade inte. Ebba skrev att 
jag säkert gärna också fick vara 
med. Tyvärr kände jag mig plötsligt 
väldigt, väldigt sjuk, annars hade 
jag ju såklart jättegärna varit 
med. Ebba svarade “krya på dig”. 
Sen skrev hon att jag måste hjälpa 
henne med att få till pålsteken 
någon dag snart. “Jag är fett 
osäker på den, haha! Kommer typ 
faila med att få det märket om inte 
du hjälper mig”.
“Självklart” skrev jag. “Jag 
hjälper dig”.
Och hon fick det såklart. Både 
märket och ledaruppdraget för 
måndagsgrupperna.

OLIVER (CONT'D)

(MORE)
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OLIVER (CONT'D)

(MORE)

18.

Det kändes bittert först. Men det 
kändes inte i närheten av hur det 
kändes sen när hon kom fram till 
att scouterna inte var hennes grej.

Addi fattar ingenting.

ADDI
Va? Var det slut där? Jag trodde du 
skulle komma till att nån dog?

Wille däremot förstod metaforen.

WILLE
Jag ville ju bara testa lite. Se 
vad jag gillar.

OLIVER
Och jag vill inte vara barnvakt 
under tiden.

WILLE
Vi pratar om kläder nu, va?

OLIVER
Ska jag bara stå bredvid och stötta 
upp medan du försöker hitta dig 
själv?

Wille känner sig dum.

WILLE
Det här känns ju lagom kul nu.

OLIVER
Men nej, det är ju inte värre än 
att vi hämtar väskan bara?

WILLE
Men sen när helgen är slut då?

OLIVER
Då stryker vi ett streck över det 
här lilla sidospåret.

Oliver syftar på Willes nya stil.

WILLE
Pratar du bara om kläderna nu?

OLIVER
Jag behövde mina villovägar och gå 
vilse och sån här blev jag! Ta da! 

OLIVER (CONT'D)

(MORE)
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OLIVER (CONT'D)

19.

Men det betyder inte att du måste 
ut på dem. Du är ju du.

WILLE
Men det kanske är det jag behöver 
också?

Oliver skrattar.

OLIVER
Tro mig, det gör du inte!

WILLE
Jag fattar att jag inte kan tvinga 
med dig på det.

OLIVER
Nej? Eller vad menar du?

WILLE
Fan. Fan. Skit också.

OLIVER
Vad?

WILLE
Jag känner mig dum.

OLIVER
För kläderna?

WILLE
Nej, för att jag typ låtsas att det 
är vi som bor här ibland.

OLIVER
Naaw. Men det är väl fint?

WILLE
Och att jag typ ser oss som det där 
paret där.

Pekar mot sovrummet.

WILLE (CONT'D)
Men så kommer jag på att de ju vet 
precis vilka de är och då inser jag 
hur långt jag har kvar innan jag 
kan ge dig det.

OLIVER
Nej, fast vad säger du nu?

OLIVER (CONT'D)
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20.

Det gulliga paret som går runt och tittar i villan står nu 
bakom Wille. Har nog hört allt.

KVINNAN UR DET GULLIGA PARET
Ursäkta, vi undrade en sak om 
fönstrena i sovrummet?

WILLE
Åh, ja, självklart! Ska vi gå in 
och ta en titt?

KVINNAN UR DET GULLIGA PARET
Ja, vad snällt.

WILLE
Så ska vi se hur man kan stå till 
tjänst!

Wille försvinner med det gulliga paret.

Addi och Oliver står ensamma kvar.

Oliver stressad.

ADDI
Det känns typ som när jag var tio 
och råkade se mina föräldrar ha 
sex. Bara att det här är tusen 
gånger värre.

OLIVER
Buhu! Två vuxna människor som kan 
kommunicera om sin relation, jag 
fattar att det skrämmer dig.

ADDI
Men att han kallade Sebbe för Sebbe 
Bitch, ofta inte det var lite drygt 
när man inte ens träffat honom?

OLIVER
Vet du? Jag tar gärna dina råd om 
Instagramfilter men jag kan berätta 
för dig att den ynka procenten av 
en relation som syns på Instagram 
är så långt ifrån vad det innebär 
att vara med någon på riktigt. 
Hoppas du får uppleva det någon 
gång för det är vad som kallas 
kärlek.

20.



21.

ADDI
Men tack, vilket bra råd! Och du 
lever själv som du lär, förstår 
jag?

Wille kommer tillbaka från sovrummet.
Börjar direkt ordna med papper. Allt annat än att prata om 
elefanten i rummet.

OLIVER
Wille! Jag satsar!

WILLE
Ok?

OLIVER
Jag sa att jag satsar!

Wille ser sig om så att inte paret hör.

Addi suckar.

WILLE
Det blir inte mer övertygande för 
att du skriker.

Oliver börjar leka hemmafru i köket av villan.

OLIVER
Jag ser oss här! Om fem, kanske 
tio, år. Sånt här fint kök. Finare 
till och med. Och vi ska ha de 
bästa kastrullerna. Perfekt pasta 
varje gång. Jag diskar dem för hand 
och sen hänger jag upp dem på 
diskstället här i fönstret.

Oliver börjar visa på krokarna i fönstret.

WILLE
De är för krukor.

OLIVER
I vanliga fall, ja. Men inte hos 
oss. För vi är en sån familj som 
hamnar i inredningsreportage tack 
vare våra innovativa lösningar.

Addi ger upp.

ADDI
Får man röka här nånstans?

21.



22.

WILLE
Det finns skyltat.

Addi flyr illa kvickt.

OLIVER
Sen när maten är klar kommer du hem 
och det är precis i tid till att 
det är varsågoda. Jag kysser dig 
välkommen hem, tar emot din 
portfölj och sen ropar jag till 
barnen.

Oliver blinkar till Wille. Tänk att de har barn.

OLIVER (CONT'D)
Yeah, you heard me! 
(Beat) “Leon, Miranda! Pappa är 
hemma!” och de kommer springandes 
“Pappa, pappa! Titta på min 
teckning”. Du tittar på den och så 
ramar vi in den. Vi äter middagen 
som jag har lagat och sen umgås vi 
allihopa som en enda stor familj. 
För det är precis vad vi är. En 
familj.

Wow. Oliver bryr sig verkligen!

WILLE
Ok.

OLIVER
Alltså, allt det ser jag för oss!

WILLE
Ok.

OLIVER
Jag skulle till och med kunna säga 
vilka lakan vi har!
(Beat). Marinblå.

WILLE
Ok.

OLIVER
Vi kan visst vara det där paret 
där. Vi kan va bättre än dem till 
och med. De har säkert svinmycket 
mer problem än oss.

Det gulliga paret smyger förbi dem för att ta sig ut ur 
villan. Vill inte störa när killarna pratar om dem.
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OLIVER (CONT'D)
(Till paret) Hej! Hej!

WILLE
(Efter paret) Hoppas ni fick svar 
på era funderingar!

Paret är ute.

Får Wille sparken nu?

OLIVER
 Ser du inte hur jag comittar?

Wille är trött nu.

WILLE
Men jag sa ju ok? 
(Beat) Ska jag packa ihop så vi 
hinner förbi min lägenhet, eller?

Oliver blir paff av att Wille ger med sig.

OLIVER
Ja, ok? 

Stämningen blir mjuk igen.

Wille packar ihop sina grejer.

WILLE
“Rama in teckningen”. Kommer vi bli 
en Grumme-reklam eller vadå?

Oliver skrattar.

OLIVER
Du vet att jag älskar att 
romantisera, det är en del av min 
karaktär.

WILLE
Jag har förstått det.

OLIVER
Jag vill typ leva i en sån reklam. 
Jag hade vart fabulous i ett sånt 
liv.

Wille känner obehag igen.

Oliver försöker hjälpa till.
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Oliver hämtar Willes stiliga arbetskavaj som hänger på en 
stol och klär på kavajen på Wille.

Oliver fixar till Willes hår. 
Wille ser genast mer macho-hunkig ut.

Oliver tittar på Wille drömskt.

OLIVER (CONT'D)
Älskar ju dig.

Wille svarar på rutin.

WILLE
Love you too.

OLIVER
Tyckte du om mitt tal?

WILLE
Vilket av dem?

OLIVER
Jag vet att du hade älskat att leva 
så med mig.

WILLE
Jag vet att jag hade ätit pastan 
även om den inte blev perfekt varje 
gång.

Oliver lämnas med den bollen i några sekunder.

Wille tar upp en informationsskylt och går in med den i ett 
arbetsrum.

Addi kommer tillbaka in i huset.

ADDI
Alltså, så snygg pappa där ute. 
Började prata med honom men så 
börjar han berätta om sig själv och 
man ba: nej, där försvann det helt 
för mig. Liksom: Ssssh! Bara va 
snygg!
(Beat) Ska vi sticka då?
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