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EXT. SJUKHUSENTRÉ, KVÄLL, SOMMAR

Alldeles utanför en sjukhusentrés automatiska dörrar står 
ISABELLE, 27 och väntar. Hon är blek och ser trött ut, ett 
allvarligt uttryck i ansiktet. Hon är klädd i mjukisbyxor, 
linne och kofta, håller en påse i ena handen. Hon huttrar 
till trots att kvällen är ljum. Hon knyter armarna framför 
bröstet och får då se att hon har kvar sitt patientarmband. 
Hon försöker ta loss det, men det sitter för hårt.

En BIL kör in och stannar framför Isabelle. Hon går långsamt 
fram till den. Tvekar. Öppnar dörren till baksätet och kliver 
in.

EXT. SKOGSPARTI, KVÄLL, SOMMAR

I mossan under träden sitter LEONA, 5 på huk och petar med en 
pinne. Hon nynnar för sig själv, på melodin till poplåten 
HABIBI. Allt i skogen är så tydligt, ljuden, färgerna, 
insekterna. Leona ser en stor skalbagge, den försvinner in 
och ut mellan grenar och löv. Leona kryper efter krypet.

Långt bortifrån hörs en röst ropa.

JOSEFIN (O.S.)
Leona! Le-ooo-n-aaa!

EXT. LEKPLATS, KVÄLL, SOMMAR

På en lekplats uppe på en kulle står JOSEFIN, 35 och tittar 
efter Leona i skogen. Lekplatsen är tom på barn, det är bara 
Josefin där.

JOSEFIN
(ropar)
Ska vi inte leka här nu då? Titta 
vad kul här är!

Man ser skogspartiet och där i backen skymtar Leona, hon är 
inte långt borta. Leona vrålar från sitt ställe:

LEONA
Nä! Jag vill inte vara med dig 
mamma, för du bara skriker på mig 
hela tiden och det är inget roligt!

Josefin drar efter andan för att skrika tillbaka, kommer på 
sig själv och låter bli. Hon suckar.



2.

INT. BIL, KVÄLL, SOMMAR

Isabelle sitter i baksätet och sneglar på FATIMA, 26 som kör. 
De ger varandra ögonkast via backspegeln, när Fatima får 
tillfälle vänder hon på huvudet och ler mot Isabelle. 
Isabelle ger henne ett svagt leende tillbaka. Det är tyst och 
tystnaden är besvärande. Isabelle tittar ner.

FATIMA
Ska vi... lyssna på lite radio?

ISABELLE
Okej.

Fatima slår på radion. Ur högtalarna strömmar låten HABIBI 
med gruppen DOLLY STYLE. Fatima skrattar till.

FATIMA
Kanske inte den här då.

Fatima är på väg att byta kanal.

ISABELLE
Nej, men låt den vara.

FATIMA
Jaså?

ISABELLE
Ja, jag gillar den här.

FATIMA
(skrattar)
Vaddå, allvarligt?

ISABELLE
Mh-hm.

FATIMA
Jaha, okej. Det visste jag inte.

Isabelle tittar ut genom fönstret. Hon börjar hosta, lite 
försiktigt först, sedan värre. Hon får fram en flaska vatten 
ur sin påse och dricker.

FATIMA
Är du förkyld?

ISABELLE
(mumlar och tittar i golvet)
Nej, det är för...  Att jag var 
intuberad.

2.



3.

Hon pratar högt nog för att Fatima ändå ska höra henne. 
Fatima rycker till, flämtar hörbart och stirrar i 
backspegeln. Isabelle rodnar och pillar sig i ansiktet, 
fortsätter att titta i golvet.

ISABELLE (CONT’D)
(skruvar på sig under Fatimas 
blick, mumlar)
Det är vanligt då, tydligen, att 
rören blir irriterade.

De kör en stund under tystnad.

FATIMA
Varför var du intuberad?

ISABELLE
För att jag var sövd.

FATIMA
Åh. 
(letar märkbart efter ord)
När de liksom, vad heter det, 
opererade, eller vad säger man?

ISABELLE
Och efteråt. Ett par dagar.

Fatima öppnar munnen för att säga något, men ångrar sig och 
kniper ihop läpparna. Isabelle tycks ändå uppfatta frågan.

ISABELLE
De tyckte att det blev lugnast så.

Fatima ger henne ett skyggt ögonkast i backspegeln. Nickar. 

Fatima kör på påfarten till motorvägen. Hon accelererar. En 
annan låt kommer på radion, något mer sorgset och finstämt.

Isabelle vevar ner fönstret på sin sida. Lutar huvudet mot 
fönsterkarmen, låter vinden smattra in över henne.

Sommarkvällen är skärande vacker, himlen ett ark av akvarell. 
Isabelle sluter ögonen.

EXT. LEKPLATS, KVÄLL, SOMMAR

Josefin går mot skogspartiet. Hon är nästan framme vid 
backen.

LEONA
Det här är MIN skog, mamma! Du får 
inte komma hit!
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4.

JOSEFIN
(för sig själv)
Nähä.
(högt)
Vad får jag göra då?

LEONA
Du får...
(paus)
Du kan få samla löv därborta mamma 
och lägga som säng till 
skalbaggarna, där på bänkarna. Det 
gillar dom.

JOSEFIN
Men jag vill ju leka med dig här på 
lekplatsen. Gunga och åka 
rutschkana.

Hon släntrar tillbaka till lekplatsen igen. Ser sig om över 
axeln.

På lekplatsen finns en plattform med en liten koja placerad 
på stora spiraler. Josefin hoppar upp på plattformen och står 
där och vinglar.

JOSEFIN
Kolla på mig, Leona! Ser du vad jag 
kan?

Hon tittar bort mot skogspartiet samtidigt som hon försöker 
hålla balansen. Inget svar.

EXT. BIL/PARKERINGSPLATS, KVÄLL, SOMMAR

Fatima svänger in på en parkering.

FATIMA
Är det säkert att jag inte ska köra 
dig till porten?

ISABELLE
Helt säkert.

FATIMA
(inte övertygad)
Okej.

ISABELLE
(fräser)
Jag vill gå, har jag sagt.
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(MORE)

5.

FATIMA
(nedslagen)
Ja, ja.

Isabelle märker reaktionen, korsar armarna, kniper ihop 
munnen och tittar bort. Fatima parkerar. De stiger tysta ur 
bilen. Isabelle smäller igen dörren efter sig.

EXT. GÅNGVÄG, KVÄLL, SOMMAR

Fatima går några meter framför Isabelle. Avståndet ökar, för 
Isabelle är svag och andfådd. 

Fatima märker att hon inte orkar med och försöker lite casual 
att sakta av på stegen. 

Gångstigen slingrar sig uppåt i en backe. Isabelle flåsar. 

Fatima sträcker ut en hand åt henne. Isabelle tar den inte.

Fatima försöker gå långsamt, men hinner ändå före upp på 
krönet och måste vänta där en stund för att Isabelle ska 
komma ikapp. 

EXT. LEKPLATS, KVÄLL, SOMMAR

Ovanför backen ligger lekplatsen, där Josefin nu hoppar på en 
nedsänkt studsmatta.

Isabelle flåsar som en gammal tant och har svårt att stå 
upprätt.

Det står ett par bänkar vid lekplatsen.

Fatima stegar fram och dimper ner på en av dem.

FATIMA
Vi pausar här en stund.

ISABELLE
Det behövs inte.

Det behövs verkligen.

Fatima spänner ögonen i henne.

FATIMA
Jo, jag behöver en paus.

ISABELLE
Jaså? 

(MORE)
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 (CONT'D)

6.

(med långsam, syrlig stämma)
Är det jobbigt för dig? Stackars. 
Skönt att pausa då.

FATIMA
(fräser)
Jag gör inte sport av att fortsätta 
in i kaklet i alla fall.

Isabelle sätter sig, fortfarande hukad. Händerna skakar.

De är båda lamslagna av vad som sagts. Tittar inte på 
varandra.

Josefin känner sig dum när Isabelle och Fatima kommer. Hon 
slutar hoppa och börjar resolut gå mot skogspartiet igen.

JOSEFIN
Leona gumman, nu får du komma. 
Mamma kan väl inte leka själv på 
lekplatsen heller.

LEONA
Måste du tjata om din dumma 
lekplats hela tiden?

JOSEFIN
(irriterad nu)
Men du sa ju att du ville leka på 
lekplatsen. Nu är vi här. Då får vi 
väl passa på att leka då, så nu får 
du faktiskt komma!

EXT. SKOGSPARTI, KVÄLL, SOMMAR

Skogsljuden igen, surr och fågelkvitter och sus. Det känns 
dunklare här också, här är en egen, hemlig värld. Leona 
sitter bakom en stubbe och petar frenetiskt med sin pinne.

JOSEFIN (O.S.)
Jag förstår inte varför du alltid 
gör såhär. Du kanske tycker att jag 
är dum, men det här är faktiskt 
inte heller okej. Man måste komma 
när ens mamma ropar, hör du det?

Den stora skalbaggen flyger plötsligt upp framför Leona. Den  
glöder till och surrar som en flygmaskin. 

Leona ger upp ett förtjust tjut. Skalbaggen ger sig iväg. 
Leona sätter efter den.

 (CONT'D)
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7.

Det knakar i vegetationen när Josefin snubblar uppför 
skogsbacken.

Skogspartiet är inte stort, men vegetationen är tät såhär 
mitt i sommaren. Man ser knappt framåt eller bakåt när man 
befinner sig i backen.

Framför sig ser Josefin en skymt av Leona, som springer 
uppåt.

JOSEFIN
Leona, vänta!

Men Leona springer vidare och Josefin tappar henne ur sikte.

JOSEFIN
(ropar)
Leona? Var är du?

LEONAS P.O.V: 

Leona rusar genom skogen, följer skalbaggen uppåt. Vinden i 
öronen, glädje som sprakar genom barnkroppen. Hon skrattar 
och tjoar. Skalbaggen gör en skarp sväng, det bär neråt igen 
och Leonas fötter nuddar nästan inte underlaget. 

Skalbaggen flyger framför henne som en liten lykta. De kommer 
ut på gräsmattan. Leona breder ut armarna och smattrar med 
läpparna, riktigt flygplansljud.

Hon följer skalbaggen förbi Isabelle och Fatima på bänkarna, 
vidare mot sandlådan, upp i tornet med rutschkanan som står 
där.

KLIPP TILL:

EXT. LEKPLATS, KVÄLL, SOMMAR

FATIMA
Herregud, vad hon skriker.

Josefin hörs vråla borta i backen.

JOSEFIN
LEONA KOM FRAM NU! DET ÄR INTE 
ROLIGT LEONA! NU ÄR MAMMA ARG PÅ 
DIG!

FATIMA
Stackarn, hon är ju orolig.

Isabelle sneglar på Fatima.
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LEONA
(med vanlig samtalston)
Men mamma, du sa ju att vi skulle 
leka på lekplatsen och nu leker jag 
på lekplatsen ju.

FATIMA
Vi borde nog säga att ungen är här.

Leona börjar sjunga högljutt i klättertornet.

LEONA
(sjunger)
Habibi, habibi, komma ennabanna, 
banna, dansa mii. Habibi, habibi, 
komma en dansa mii.

Isabelle reser sig och går bort till Leona.

Isabelle börjar sjunga och dansar samtidigt för Leona, en 
koreografi hon har lärt sig utantill.

ISABELLE
(sjunger)
Habibi, habibi, come on everybody, 
body dance with me. Habibi, habibi, 
come on and dance with me.

Leonas leende lyser uppe i tornet.

LEONA
Mera!

Isabelle upprepar hela numret.

LEONA
Det är min farvoritlåt. Är det din 
farvolitlåt också?

ISABELLE
Kanske det. Det känns bra i mig när 
jag lyssnar på den i alla fall.

LEONA
Vad heter du?

ISABELLE
Isabelle. Och du heter Leona.

LEONA
Hur vet du det?
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9.

ISABELLE
Det är någon som skriker efter dig.

Josefin hörs fortfarande gasta i bakgrunden.

JOSEFIN
NU FÅR DU KOMMA FRAM, HÖR DU DET?! 
VI SKULLE JU HA ROLIGT!

LEONA
(oberörd)
Ja, det är mamma.

FATIMA
Ska du inte ropa på mamma att du är 
här?

LEONA
Nä.

FATIMA
Då gör jag det.

Fatima reser sig och går bort mot skogspartiet.

LEONA
Vad heter hon?

ISABELLE
Fatima.

LEONA
Vem är hon?

ISABELLE
Hon är viktig. Jätteviktig.

LEONA
Är ni bästisar?

Isabelle skruvar på sig. Hon rycker på axlarna.

ISABELLE
Hoppas det.

LEONA
Vet du inte det?

ISABELLE
Nej, för... Jag skrämde henne. Och 
nu är det konstigt.
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10.

LEONA
Skrek du?

ISABELLE
Ehm...

LEONA
Såhär?

Hon håller upp händerna med fingrarna som klor.

LEONA (CONT’D)
ROOOAAAAAAOOOOR!

ISABELLE
Typ så.

LEONA
Man får faktiskt inte skrämmas. 
Bara om den andra tycker att det är 
kul.

ISABELLE
Det var inte meningen. Jag mådde 
inte bra, förstår du.

LEONA
Var du sjuk?

ISABELLE
Mmh.

LEONA
Vad hade du för sjukdom?

ISABELLE
Jag hade... 
(tänker efter)
Jag hade monstersjukan.

Leona blir allvarlig. Hon bligar på Isabelle som skruvar på 
sig igen.

ISABELLE
Jag trodde att jag var ett monster. 

LEONA
Varför trodde du det?

ISABELLE
Det blir så när man har 
monstersjukan.

10.



11.

LEONA
Jaha.
(paus)
Men nu är du bättre.

Isabelle gnider händerna mot låren, flackar med blicken.

ISABELLE
Jag vet inte, jag... Tänk om jag 
faktiskt är ett monster.

Leona ser misstänksam ut, rädsla far över hennes ansikte, men 
sedan lägger hon huvudet på sned och ler.

LEONA
Näää!

Leona skrattar. Hon tar sats och åker med schvung nerför 
rutschkanan.

ISABELLE
Är du säker?

LEONA
Ja!

ISABELLE
Hur kan du vara säker på det?

Leona klättrar tillbaka upp i tornet igen. Hon funderar.

LEONA
Monster finns ju inte på riktigt.

ISABELLE
Hur vet du det?

LEONA
För monster, dom är som spöken. Och 
spöken, dom, dom finns bara om man 
tror på dom.

Isabelle slappnar av. Hon ler mot Leona.

ISABELLE
Får jag komma upp i ditt fort?

Leona nickar.

Isabelle klättrar upp i tornet.

LEONA
Kan du göra mer Habibi?

11.



12.

EXT. SKOGSPARTI, KVÄLL, SOMMAR

Fatima står vid randen till skogspartiet och tittar efter 
Josefin.

FATIMA
Hallå? Hallå, mamman?

Josefin kommer brakandes fram ur skogen.

JOSEFIN
Hallå?

FATIMA
Din tjej är här på lekplatsen.

Josefin är på väg ner för backen. Hon tappar fotfästet i 
slänten och rasar ner, rätt in i ett riktigt slaskigt 
lerparti, där hon sätter sig pladask. Hon försöker resa sig. 
Halkar igen. Hon blir sittande. Börjar gråta.

Fatima närmar sig försiktigt. Sträcker fram handen. Josefin 
försöker samla sig, men fortsätter att gråta.

Fatima tar ytterligare ett steg närmare.

FATIMA
Vet du, jag var faktiskt med om 
precis en sådan här grej en gång.

JOSEFIN
(viskar)
Jaså?

KLIPP TILL: 

EXT. GÅNGVÄG, KVÄLL, VINTER

Vinternatt. Allt man ser är djupblå himmel och små snöflingor 
som sakta dalar ner.

Fatima går på gångvägen, iförd mössa och halsduk, men med 
sina vanliga sneakers. Hon ser sig omkring i det vackra 
vinterlandskapet, som är sådär idylliskt gnistrande, tyst och 
vitt.

Fatima tar fram sin telefon och ska ta en selfie med denna 
fantastiska fond.

Då skriker hon till, för hon faller handlöst.

Fatima har klivit rakt upp på en rejäl isgata. Lång och tjock 
är den, sträcker sig ända ner för backen.
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13.

Hon kollar telefonen, som klarat sig, och stoppar den i 
fickan. Ska ställa sig upp, men halkar som en clown på isen. 
Hon försöker igen. Och igen. Svär. 

FATIMA (V.O.)
Och precis då...

Precis då kommer det en liten tant åkandes på isen, alldeles 
bredvid Fatima. 

Det är världens mest perfekt tantiga tant. Hon har 
permanentat hår som sticker fram under pälsmössan, 
tweedkavaj, bruna, tjocka strumpbyxor och gammeldags skor med 
rejäl träklack. Samma sorts handväska som Muminmamman.

Där kommer hon glidandes över isen, sittandes på rumpan med 
handväskan i knäet, som om det vore den naturligaste saken i 
världen.

TANTEN
(vinkar till Fatima)
Hoo-hoo!

FATIMA (V.O)
Var kom hon ens ifrån?

JOSEFIN (V.O.)
Vänta nu.

KLIPP TILL:

EXT. SKOGSPARTI, KVÄLL, SOMMAR

I det somriga skogspartiet har Josefin slutat gråta.

JOSEFIN
Allvarligt?

FATIMA
Jag lovar, på heders. 

JOSEFIN
Som pingvingen i Fight Club.

FATIMA
Exakt! Fast i tantskepnad.

De skrattar i samförstånd.

Josefin tar Fatimas utsträckta hand. Fatima försöker dra upp 
henne, men leran är för hal och Josefin blir kvar på rumpan.

Fatima får en snilleblixt. Hon släpper Josefins hand och går 
iväg.
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14.

Josefin tittar efter henne.

Fatima stånkar och stönar och kommer dragandes med en tjock 
gren. Hon dumpar den i lergropen.

FATIMA
Ta tag här.

Josefin börjar klättra upp på grenen.

JOSEFIN
Men vad hände sedan då?

FATIMA
Sedan...

KLIPP TILL:

EXT. GÅNGVÄG, KVÄLL, VINTER

Fatima och tanten tittar på varandra. Tanten med ett glatt 
ansiktsuttryck, Fatima bara gapar som en fisk.

TANTEN
Så lilla vän, nu måste vi åka ner, 
förstår du.

Med bibehållen värdighet börjar sedan tanten att åka ner för 
sen isiga backen. Rak i ryggen och med väskan i knäet, medan 
hon ser sig om som om hon vore på semester. 

Fatima har lyckats sätta sig och hasar efter, inte alls med 
bibehållen värdighet, men hon håller åtminstone balansen 
tills de kommit ner för backen.

Vid foten av backen tar isen slut.

Tanten reser sig nätt på sina klackskor.

Fatima som kommer strax efter snubblar upp på sina sneakers.

Hon ler stort mot tanten, som ler tillbaka.

FATIMA
Wow, alltså, det var... Tack för 
hjälpen! Jag fattar inte att de 
låtit isen vara sådär bara, någon 
kunde ju dö.
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15.

TANTEN
Förvisso. (paus, lägger huvudet på 
sned)
Men vet du, när jag var barn i 
koncentrationslägret, i Auschwitz, 
så brukade vi de där riktigt kalla 
vinterdagarna slå hål på isen över 
pölarna, så fort vakterna tittade 
bort. Sedan stoppade vi isen i 
munnen och sög. Vi fick lite extra 
vätska och kylan gjorde att vi inte 
kände oss så hungriga.

Fatima stirrar med uppspärrade ögon. Tanten ler.

TANTEN
Så vet du, jag tycker om is. Också 
sådan här hel is, och att vi inte 
måste slå sönder den.

Hon sträcker sig upp för att klappa Fatima på kinden.

JOSEFIN (V.O.)
NÄE!

KLIPP TILL:

EXT. SKOGSPARTI, KVÄLL, SOMMAR

Josefin är halvvägs upp på grenen.

JOSEFIN
NÄE! 

Fatima nickar med höjda ögonbryn.

Josefin gnider sig om armarna och visar gåshuden för Fatima.

Med hjälp av grenen och Fatima kan Josefin äntligen komma på 
fötter.

Hon ger Fatima en high five.

Josefin undersöker sina byxor. De är fullkomligt nersölade 
och Josefin bara suckar och ger upp om dem.

Leona skrikskrattar borta från lekplatsen.

JOSEFIN
Jag brukar inte tappa bort henne 
sådär.

15.
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FATIMA
Fast hon var inte riktigt 
borttappad, hon var ju här.

JOSEFIN
Ja, jo... Men du vet, den där 
känslan man hinner få. När man inte 
kan se henne och får för sig att 
hon är borta. 

Fatima säger ingenting. Tittar bort mot Isabelle i 
klättertornet.

Josefin sträcker fram handen.

JOSEFIN
Josefin, förresten.

FATIMA
Fatima.

De skakar hand och börjar gå mot lekplatsen.

Leona och Isabelle vinkar genom klättertornets fönster.

LEONA
(ropar)
Vi leker, mamma!

JOSEFIN
(ropar tillbaka)
Jag ser det!
(till Fatima)
Är det din kompis?

Fatima nickar.

JOSEFIN (CONT’D)
Vad blek hon är.

FATIMA
Jo, hon är... Medtagen.

Fatima tittar på Josefin. Josefin tittar tillbaka, med så 
snälla ögon att Fatima vågar fortsätta.

FATIMA
Hon blev utskriven idag. Jag 
hämtade henne precis.

JOSEFIN
Oj, inget allvarligt hoppas jag?

Fatima slår ner blicken.
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Josefin uppfattar situationens känslighet.

JOSEFIN
Fint att ha en kompis som du i alla 
fall, som hämtar och så.

Fatima stannar tvärt.

Josefin hinner gå ett par steg till innan hon också stannar 
och vänder sig om. 

FATIMA
Fast när det verkligen gällde så 
bangade jag.
(paus)
Jag tappade bort henne.

Fatima rodnar. Hon tittar i marken och pillar på sina 
nagelband.

JOSEFIN
Ah.
(paus)
Men var hon verkligen borttappad på 
riktigt?

Fatima biter sig i läppen. Blundar och nickar.

Josefin tittar på Fatima, sedan på Isabelle och Leona i 
klättertornet.

JOSEFIN
Vet du... En sak som jag lärde mig 
när jag blev mamma är hur mycket 
man måste kämpa hela tiden. Med sig 
själv. Alla känslor som kastar sig 
över en, allt som kommer kokande 
underifrån, från God knows where. 
Det trodde jag inte. Jag trodde att 
det skulle vara praktiska saker och 
barnets behov och sådär. Och det är 
det ju också, men djävlar alltså, 
ibland känns det som att hela min 
person är i spillror, som att allt 
jag håller på med är att försöka 
plocka ihop mig själv till en 
någorlunda vettig person. Man 
hinner knappt be om ursäkt för att 
man skrek innan man skriker igen. 

Josefin drar efter andan och tar en titt på Fatima som bara 
står och gapar.
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JOSEFIN
Herregud, förlåt. Jag vet inte 
varför jag... Det är klart att du 
inte vill höra det här.

FATIMA
Jo. Faktiskt.

JOSEFIN
(skrattar till)
Säkert?

FATIMA
Säkert.

JOSEFIN
Okej. Alltså, såhär. Man gör sitt 
bästa. Ibland räcker det inte alls. 
Man får förlåta sig själv för det. 
Vad annat kan man göra annat än 
sitt bästa? Jo, man kan försöka 
igen. Och försöka igen.
Det är det som är kärlek, tror jag. 
Det där fortsättandet.

De tittar på varandra.

Fatima nickar sakta.

De fortsätter gå, är nästan framme vid klättertornet.

JOSEFIN
Och, och, en sak till kom jag på 
nu.

FATIMA
You go, mama guru.

De flinar mot varandra.

JOSEFIN
Man får bara ge upp att ha snygga 
skor. Man får omfamna fula, 
fotriktiga skor. Annars går det 
såhär.

Josefin visar upp sin leriga rumpa. Fatima skrattar.

Josefin och Fatima stannar nedanför klättertornet.

Isabelle och Leona betraktar dem ovanifrån.

Josefin vänder rumpan mot Leona.
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JOSEFIN
Kolla på mig, jag är värsta 
lerrumpan!

Leona skrattar så hon nästan kiknar. Hon vill ivrigt fram och 
tittar närmre, men ser sig inte för och slår huvudet i 
klättertornets tak så att det riktigt tjongar. Leona börjar 
skrika och gråta.

JOSEFIN
Åh, älskling! Kom får mamma titta!

Men Leona rör sig inte ur fläcken och Josefin måste klättra 
upp i tornet och ta henne i famn. Leona kurar ihop sig och 
Josefin kramar henne med hela sig.

Isabelle blir instängd bakom dem. Hon tittar ner på Fatima 
genom tornets enda glugg.

De betraktar varandra intensivt genom Leonas gråt.

FATIMA
Får jag också komma upp?

Isabelle nickar svagt.

FATIMA
Är det säkert?

Isabelle nickar tydligare.

Fatima klättrar upp.

EXT. LEKPLATS, KVÄLL, SOMMAR

Inklämda i det lilla tornet sitter alla fyra. I öppningen 
längst ut sitter Leona och Josefin. Innanför dem sitter 
Fatima och Isabelle, mitt emot varandra med ryggen mot 
varsinn vägg. Deras böjda ben vilar mot varandra.

Leona har slutat gråta och är glad och ivrig igen.

LEONA
Nu ska jag berätta en saga. Det var 
en gång ett monster som var rädd 
för mörkret. Det fanns inga 
ficklampor där. Men sedan kom 
monstrets kompis och öppnade, för 
monstret satt fast i en låda fast 
det visste inte monstret. 

Fatima fumlar efter Isabelles hand.
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LEONA (CONT’D)
Och så öppnade kompisen lådan och 
monstret kom ut och där var det 
inte mörkt mer. Och monstret var 
inget monster utan vanlig för hon 
hade bara haft monstersjukan. Slut!

ISABELLE
(tittar på Fatima)
Vilken bra saga.

JOSEFIN
Ja, vilken bra saga. Kom du på den 
alldeles själv?

Leona nickar.

Fatima börjar gråta. Isabelle och hon håller hårt i varandras 
händer.

JOSEFIN
Leona, förlåt att jag skrek på dig 
förut. Det var dumt. 

FATIMA
(viskar)
Jag ville komma. Direkt när de 
ringde.

Isabelle tittar på henne.

LEONA
Sedan skrämde jag dig och du tyckte 
inte att det var skoj. Fast det var 
inte meningen faktiskt.

JOSEFIN
Nä, jag vet.

FATIMA
(viskar)
Men det var som att jag blev helt 
förlamad. 

Fatima håller Isabelles hand i båda sina.

FATIMA (CONT’D)
När jag trodde att du hade... Den 
skräcken...

ISABELLE
Det är okej.
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FATIMA
Nej, det är inte okej. Jag borde ha 
kommit. Bara skitit i hur det 
kändes och kommit ändå.

ISABELLE
Jag skrämde dig.

FATIMA
Det kunde du inte hjälpa. Du var 
vilse. Och jag skulle ha hittat 
dig.
(drar efter andan)
Förlåt mig.

Isabelle lägger sin hand på Fatimas ben. Lutar sig mot.

LEONA
Visst var min saga bra?

JOSEFIN
Jättebra. Hände det något mer i 
sagan sedan då?

LEONA
Dom blev prinsessor och var med i 
Melodifestivalen. Och vann! Dom 
startade ett muffinscafé. Med 
regnbågar! 

Leona blir mer och mer entusiastisk. Hon får de andra med 
sig.

LEONA
Dom startade en enhörningsskola! 
Dom gjorde världens största slime! 
Dom tämjde björnar!
(håller upp fingrarna som klor)
ROOAAAOOR!

Nu kan Leona omöjligt vara still längre. Hon stampar på 
stället.

LEONA
Mamma, mamma! Du kan inte ta mig!

Hon ylar och kastar sig nerför rutschkanan. Börjar springa.

Josefin försöker åka efter, fastnar i kanan med sina tröga 
byxor och måste hasa sig ner, mycket långsamt.

Alla skrattar.

Josefin springer efter Leona. Ryter. Leona skriker förtjust.
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Isabelle viftar på ögonbrynen åt Fatima. Kryper fram till 
rutschbanan och åker ner. Fatima följer efter.

EXT.GRÄSSLÄNT, KVÄLL, SOMMAR

Alla fyra rusar nerför slänten och tjoar. 

Isabelle kommer inte så långt innan benen viker sig och hon 
faller omkull.

Fatima uppfattar det i ögonvrån, girar tillbaka och slänger 
sig ner bredvid Isabelle.

Leona ser att tjejerna ligger på marken. Hon är på väg dit 
när Josefin skopar upp henne i famnen.

JOSEFIN
Tog dig!

LEONA
Nej, men jag vill där!

Hon pekar på Isabelle och Fatima.

JOSEFIN
Jag förstår det, men dom behöver 
vara lite själva nu.

Leona sprattlar och gnäller i hennes famn.

LEONA
Du är dum! Släpp!

JOSEFIN
Ska vi gå hem och mysa lite, du och 
jag? Kolla på My Little Pony 
kanske?

Leona slutar att sprattla och skiner upp.

LEONA
Ja, musa med My Little Pony!

Josefin tar Leona på axlarna.

LEONA
(vinkar och skriker)
Hejdå Habibi!

Isabelle och Fatima höjer på huvudena och vinkar tillbaka.

LEONAS P.O.V: 
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Leona skumpar lätt på axlarna. Det är skönt och tryggt. Mamma 
håller sina händer på hennes ben, Leona klappar mammas 
händer.

Ett brummande hörs, alldeles nära Leonas öra. Det är den 
stora skalbaggen igen, som flyger förbi vid hennes ansikte. 
Leona fnissar och vinkar till den.

KLIPP TILL: 

Vi följer skalbaggens flykt. Den mullrar vidare, den flyger 
över Isabelle och Fatima.

KLIPP TILL: 

Isabelle tittar efter skalbaggen, som syns som en liten 
ljusglimt. Den flyger bort mot skogen, glimmar till och 
försvinner.

Isabelle och Fatima ligger bredvid varandra och tittar upp i 
himlen.

FATIMA
Tänk vad ljust det är.

Någonstans längre bort hör de Leona SJUNGA på HABIBI igen.

FATIMA
Den sätter sig snabbt, den där.

ISABELLE
Den är kass egentligen.

Fatima vrider på huvudet och tittar på Isabelle. Isabelle 
fortsätter att titta upp i himlen. Hon drar efter andan.

ISABELLE
När jag vaknade så var allting så 
tyst. Sådär så att det gjorde ont, 
ända in i skelettet gjorde det ont. 
Jag stod inte ut på avdelningen. Då 
kom de med en radio. En sådan där 
riktigt gammal, du vet, som man 
måste vrida på ratt och grejer. Och 
sköterskan vred och vred och det 
sprakade och så hittade han en 
kanal och där spelade dom Habibi. 
“Den här är väl en klämmig bit!” sa 
han.

Fatima skrattar. 

Isabelle börjar peta och rycka i sitt patientarmband.
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ISABELLE (CONT’D)
Just i den stunden kändes det som 
att jag kunde hålla mig stilla. Som 
att jag inte bara halkade omkring. 
Som det har känts för mig, nästan 
hela tiden det sista. Som att jag 
bara halkar på allt, som att jag 
halkar förbi allt.

Fatima lägger en hand på Isabelles handled. Isabelles händer 
stillar sig.

FATIMA
Du glider inte för evigt. Till slut 
får du fast mark under fötterna 
igen.

Fatima lutar sig över och tar loss patientarmbandet. Stoppar 
det i fickan.

Isabelle börjar gråta. Gråten väller upp, som vatten som 
kommer upp genom hål i is.

Fatima börjar sjunga. Stilla, som en vaggvisa.

FATIMA
(sjunger)
Habibi, habibi, come on everybody, 
body, dance with me.

Medan hon sjunger pular hon in en arm under Isabelles nacke.

FATIMA (CONT’D)
(sjunger)
Habibi, habibi, come on and dance 
with me.

Fatima stryker Isabelle över kinden med sin lediga hand.
De ligger kvar under den höga himlen.

SLUT
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