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EXT. BUSSHÅLLPLATS - DAG

I utkanten av en storstad står en uppenbart höggravid kvinna 
vid namn EVA (35). Hon är välklädd och proper, stilmedveten 
trots den stora magen.

Hon ser något spänd ut där hon väntar vid busshållplatsen.

En stombuss närmar sig. 

Bakom Eva syns en liten parkering med ett fåtal bilar, alla 
av dyrare modell.

Eva pillar nervöst med ett par bilnycklar, och när stombussen 
stannar framför henne tar hon snabbt beslutet att lägga ner 
nycklarna i fickan. Hon tittar samtidigt mot bussen och får 
syn på någon där inne. 

Hon vinkar åt personen som kliver av. Det är ADA (45), tunn i 
kroppen, intensiva ögon, en mun som inte gör sig till för 
någon. 

Ada har en resväska med rullhjul med sig. DUNSEN som uppstår 
när väskan slår i asfalten vittnar om att den är tung.

En stel kram.

EVA
Hej Ada, vad kul att se dig.

ADA
Ja verkligen.

Kramen avslutas och de bara står där. Eva vet inte var hon 
ska göra av armarna. 

Ada ser sig omkring. Ser mest väg. En obemannad mack. 
Återvinningsstation.

ADA (CONT'D)
Vilket område.

EVA
Ja, förlåt. Kom så åker vi hem.

ADA
Jaha, är det långt?

EVA
Nej nej, jag menar går. Det är inte 
långt.

Ada tittar misstänksamt mot bilarna på parkeringen. Eva får 
henne på andra tankar genom att ta tag i rullväskan.



2.

ADA
Ser jag ut att gå på knäna kanske?

EVA
Förlåt. (släpper Adas väska) Jag är 
lite virrig. (paus) Ska vi?

Eva visar med handen åt vilket håll de ska. Ada börjar gå med 
ett hårt grepp om sin rullväska.

EXT. BOSTADSOMRÅDE - DAG

Solen skiner över ett villaområde. De stora husen står tätt, 
precis bredvid en liten väg som bara används av de som bor 
här. 

Alla husen är vita. Inspirerade av gamla semestrar i Grekland 
eller södra Spanien. Vissa har två bilar på uppfarterna. 

Ada drar sin väska i rask takt medan hon dömer området.

ADA
Här växer visst pengarna på träd.

Eva har lite svårt att hänga med i promenadtempot på grund av 
den överdimensionerade magen. Men hon visar inget, förutom 
ena handen som vilar under magen som stöd.

EVA
Nä det vet jag inte. Men det är 
väldigt tryggt här, och så ligger 
ju Karin och Axels skola på 
gångavstånd. (paus) Det underlättar 
en hel del. Särskilt nu. (syftar på 
magen)

ADA
Ja ja. (låtsas inte om magen)

EVA
Hon har precis fyllt tio.

ADA
Hmm.

När ingen säger nåt pressar Ada fram.

ADA (CONT'D)
Och...

EVA
Axel är åtta. Två år mellan.
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ADA
Ja ja, oj. Då råkas det i luven 
förstås?

Ada med blicken rakt fram. Eva med blicken i marken.

EVA
Nej, de håller faktiskt sams för 
det mesta. Karin brukar till och 
med läsa godnattsaga ibland, och 
häromdagen var så gulligt. Då 
hjälptes de åt med disken för att 
jag var så trött och blev tvungen 
att lägga mig ner på soffan en 
stund. Och sen när jag gick upp 
hade de gjort så fint. 

Eva kommer på sig själv med att ha varit lite för glad.

EVA (CONT'D)
Ja, eller så fint det nu kan bli 
när två barn slängt in allt i 
diskmaskinen.

Men Ada lyssnar inte längre. Hon har upptäckt två ungdomar 
som står med varsin cityscooter framför ett av husen. När de 
börjar hångla vänder Ada bort blicken.

ADA
Det är skamligt hur folk släpper ut 
avgaser idag.

EVA
Jo, men många här kör faktiskt med 
el eller... hybrid eller vad det nu 
heter...

ADA
(avbryter) Vet du, när jag var på 
Kuba för att planera förnybara 
modeller inom kollektivtrafiken då 
slog det mig, hur människorna där 
verkligen vill vara med och 
förändra. De kan leva med sans och 
balans. Försök säga det till alla 
individualister här, att de ska... 
(söker rätt uttryck) se om sitt 
eget hus. Kan folket här leva utan 
två bilar? Eller ta bussen till 
landet? Jag tror inte det.

Bebisen i Evas mage sparkar plötsligt jävligt hårt.
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EVA
AOU!

Eva hukar sig av smärtor. Sätter ena handen rakt ner i 
asfalten.

Ada blir villrådig, stannar upp med rullväskan. Håller sedan 
ut en arm som Eva tar grepp om och stöttar sig på. Ada ser 
sig oroligt omkring.

Eva pustar ut i halvt stående position, med stöd av Adas arm. 
Ingen säger nåt.

EVA (CONT'D)
Så, nu är det bra.

Eva börjar gå igen. 

Ada följer efter med sin väska, och märker att 
förbipasserande stannat upp för att se så allt är ok. Till 
och med ungdomarna med sina cityscooters har klivit ut på 
gatan bakom för att titta.

ADA
(tyst men inte tillräckligt tyst) 
Alltid i händelsernas centrum...

Eva hör detta och biter ihop. Men kan inte hålla det inom 
sig.

EVA
Du kanske ska åka igen. Det här var 
en dum idé. Jag pallar inte det 
här.

Ada blir förvånad över utspelet.

ADA
Det var ju du som ville att jag 
skulle komma hit.

EVA
Ja men jag trodde det skulle kännas 
annorlunda kanske. Jag vet inte vad 
jag tänkte. (paus) Det är väl 
hormonerna eller nåt.

ADA
Som bjöd in mig, och tog upp 
telefonen och ringde?

EVA
Hormonerna gör vad fan de vill.
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Ada får fram ett leende. Av hela den här situationen. Eva är 
inte riktigt där än.

EVA (CONT'D)
Vad?

Ada bara skakar på huvudet men säger inget.

EVA (CONT'D)
VAD?

ADA
Jag tänkte på mamma.

Inte vad Eva hade räknat med.

EVA
Mamma?

Hon mjuknar.

ADA
Ja, hur hon hatade svordomar.

EVA
Gjorde hon?

ADA
Minns du inte det?

Eva försöker minnas medan de fortsätter promenera längs 
gatan. Alla åskådare har nu skingrats.

ADA (CONT'D)
(härmar mamman på ett övertygande 
sätt) “Svär inte i kyrkan!”

Eva skrattar till av igenkänning.

EVA
(härmar också mamman fast inte lika 
bra) “Det kan du slå dig i backen 
på.” (paus för skratt) Det var det 
värsta hon kunde säga.

Ada börjar plötsligt skratta, åt nånting hon kom att tänka 
på.

ADA
Åh, det här får mig att tänka på 
Ethan. 

EVA
Vem är det?
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ADA
En australiensare som jag träffade 
i Vietnam. Han var chef över ett 
sockerbruk där och vi blev 
presenterade av en kollega, som 
visste att jag precis som Ethan 
älskade kaffe. (skrattar åt minnet) 
Och när vi hälsade så sa jag mitt 
namn, fast på amerikansk brytning  
eftersom jag precis bott där några 
år. Då blev det EJDAH. Och Ethans 
svar. (skratt igen, Eva försöker le 
och verka intresserad) “Fuck me 
dead!”

EVA
Va, varför sa han så?

ADA
Jo för han hörde A. I. D. A. AIDA, 
vilket är en organisation i 
Australien som stöttar urinvånare 
som läser till läkare. Och det var 
väl något i hans australienska 
hjärta som började bulta, när han 
för ett ögonblick trodde sig ha 
funnit en landsman, en engagerad 
sådan också. Ja så vi blev goda 
vänner och han bjöd in mig till 
sockerplantagen, glad över att 
konversera med någon annan väl 
bevandrad inom det engelska 
språket. Första mötet var jag 
artig, och tackade och log när han 
la i en brun sockerbit i kaffet. Vi 
drack. Och pratade. Länge, eftersom 
jag inte klarar av kaffe med socker 
i och var tvungen att sippa små små 
klunkar. Andra gången jag kom dit, 
samma upplägg, verandan utomhus, 
kvalmigt förstås trots att vi satt 
på skuggsidan. Men kaffe säger man 
ju inte nej till. Och återigen fick 
jag socker i koppen. Denna gången 
lägger han ner två bitar, och jag 
tänker nej det här går inte. Men 
härdar ut, under ännu längre tid 
med ännu mindre klunkar. Man ska ta 
seden dit man kommer eller hur?

EVA
Mm.
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ADA
Det var först under vårt tredje 
möte, när han var på väg att lägga 
ner ytterligare en sockerbit som 
jag satte ner foten. Jag sa att jag 
inte gillade socker. “I don’t like 
sugar.” Du skulle ha sett hans min. 
Det var som om jag precis hade gett 
honom ett dödsbesked. Socker var ju 
hans liv. Min kollega berättade 
sedan att Ethan hade hoppats på att 
gifta sig.

Nu vaknar Eva till liv igen, när denna intressanta detaljen 
kom upp.

ADA (CONT'D)
Så det hela var bara ett sockersött 
frieri. (Eva ler lite) Så löjligt 
alltså. (Eva slutar le) Jag vet att 
du är gift Eva, men allvarligt 
talat, äktenskapet är faktiskt 
ingenting annat än en förlegad 
samlevnadsinstitution. (paus) 
Patriarkatets sista knähund.

Eva tröttnar.

EVA
Ska vi gena?

Eva pekar mot en lång utomhustrappa som syns på andra sidan 
vägen.

EXT. UTOMHUSTRAPPA - DAG

Trappan är lång, särskilt eftersom Adas väska är så tung, för 
att inte tala om Evas mage.

De kämpar sig upp. Händerna greppar det kalla vita räcket som 
har samma nyans som de stora villorna som syns nedanför. Men 
till skillnad från villornas alltid nymålade ytor har färgen 
på räcket flagnat.

Eva grymtar ofrivilligt för varje steg. Det stör Ada som går 
strax bakom. Hon ser sammanbiten och nästan arg ut när hon 
tvingas ta i för att dra upp resväskan för den steniga 
trappan.

ADA
Måste du låta sådär?
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EVA
Va?

Eva vänder sig inte om, men känner ändå Adas blick i nacken. 

Ada härmar flåset och gör sig ful som en gris där bakom. 

Eva svarar inte.

KLIPP TILL:

En bit längre upp i trappan. Fortfarande tyst. Eva tittar upp 
och ser toppen där, en platå bestående av en liten 
skogsdunge.

EVA (CONT'D)
Jag har tänkt på en sak.

ADA
(ironiskt) Mycket ska man höra...

EVA
Sluta.

Ada gör så, lyssnar istället på vad som komma skall med en 
allvarlig nyfikenhet.

Det är svårt för Eva att få fram orden. Hon känner på dem en 
stund innan hon bestämmer sig.

EVA (CONT'D)
Jag vet att en del saker är mitt 
fel. Eller att vissa saker hade 
kunnat se annorlunda ut. Eller 
liksom... fan då. Jag ångrar hur 
jag betedde mig förr. Mot dig. Jag 
fattar ju verkligen att det tog 
hårt på dig då, och att du kanske 
hade blivit någon annan om jag bara 
hade varit lite schysstare och 
sådär.

ADA
Vad pratar du om?

EVA
Jag försöker säga förlåt.

Eva drar upp sin tunga kropp med ett fast grepp om räcket. 
Hon når toppen. Ett promenadstråk finns här uppe, så att man 
kan vandra och se ner på de fina villorna.

Hon pustar ut och väntar på att Ada ska säga nånting. Svara 
nånting. Vad som helst. 
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Ada låtsas inte om det Eva sagt. Istället fokuserar hon på 
att släpa upp rullväskan, och når toppen hon också. Det 
första hon ser är en likadan trappa på andra sidan platån, 
som leder ner till likadana vita villor.

ADA
Första generationen skapar 
förmögenheten, andra spenderar den. 

EVA
Men för helvete Ada kan du inte 
bara va tyst nån gång. Du är precis 
som mamma. Babblar om allt och 
dömer andra och tror att du själv 
är så himla perfekt.

Ada pustar ut, kanske för att vila upp sig efter trapporna, 
kanske för att ladda för kommande argumentation.

ADA
Jag tror inte att jag är perfekt på 
något sätt men jag vet att jag gör 
bra saker för den här planeten. 
Till skillnad från dig som bara 
slösar och föder barn hit och dit. 
Vet du hur mycket utsläpp ett barn 
utsätter den här världen för varje 
år?

EVA
Passa dig asså.

Ada är redo att fortsätta rabbla argument men Eva låter henne 
inte.

EVA (CONT'D)
Och du ska väl inte säga nåt som 
bara flyger kors och tvärs helt 
utan nån flygskam alls. Du... du är 
ju... du är en hycklare!

Ada ler sarkastiskt, hon vet att hon har övertaget.

ADA
Jag kan flyga varje dag för resten 
av livet och ända släppa ut mindre 
koldioxid än den där sladdisen 
kommer göra, bara genom att finnas 
till. (pekar på Evas mage)

EVA
Jaha, tack för det. Nej på riktigt 
tack. Det är fint att du äntligen 
ser att jag är med barn.

9.



10.

ADA
Var inte så dramatisk.

EVA
Jag bjöd hit dig för att jag lovade 
mamma att försöka bli sams med dig. 
Men det går inte. Det är omöjligt. 
Du är faktiskt helt omöjlig.

Barnet sparkar igen, så där hårt.

EVA (CONT'D)
AJJE!

Eva sätter båda händerna om magen.

Ada står mitt emot med stolt rak rygg, lägger sina händer på 
rullväskan. 

Tystnad. 

Eva hinner ta ett djupt andetag och hämta sig.

ADA
Bara så du vet, så lovade jag mamma 
samma sak.

Eva är inte säker på att hon tror på detta.

ADA (CONT'D)
Du får tro vad du vill.

EVA
Nej men förlåt, jag trodde bara 
inte ni brukade höras så ofta.

ADA
Vi hördes. Jag stod ut med hennes 
tjat om att “Eva har gift sig. Eva 
har fått barn. Eva bakar tårtor 
till hela svenska folket.” (härmar 
sådär övertygande igen)

Eva ler inte denna gången.

ADA (CONT'D)
Man tror ju att föräldrar ska gilla 
det första barnet mer. Man tror det 
i tio år.

EVA
Föräldrar älskar alla barn lika 
mycket.
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ADA
Såklart. Absolut. Du vet bäst. Du 
vet alltid bäst.

Eva försöker behärska sig själv.

EVA
Att be om ursäkt till dig är typ 
som att spotta sig själv i 
ansiktet.

ADA
Överdriv inte. (paus) Be om ursäkt 
då, men jag begriper inte för vad.

En stunds tystnad. Eva funderar på formulering igen.

EVA
Jag har tänkt mycket på dig, och 
ditt liv, och varför det blev som 
det blev.

ADA
Vad menar du med det?

EVA
Låt mig bara få säga det jag ska 
säga. (paus, Ada låter henne) Jag 
sa en hel del saker till dig.  
Oförlåtliga saker. Jag sa att du 
var... (svårt att få fram) ful. Jag 
sa att du var töntig. Att du inte 
visste hur man va normal. Att du 
aldrig skulle få några vänner, 
eller pojkvänner, så länge du 
pratade som en gammal gubbe.

Ada står tyst, med händerna slappt på rullväskan. 

Eva tystnar också, med händerna klappandes den stora magen. 

Ada har ryggen mot trappan de kommit ifrån, och Eva har 
ryggen mot trappan de ska gå ner för.

ADA
Ja jag vet att du aldrig gillade 
att jag och mamma talade samma 
språk. (paus) Vi var på samma 
våglängd sa hon en gång.

Ada blir rörd av det förflutna. Eva får något sympatiskt över 
sig.

11.



(MORE)

12.

EVA
Du har fått hennes kropp.

Ada ler ansträngt, osäker på om det var en komplimang.

EVA (CONT'D)
Kan du förlåta mig?

ADA
För vad?

EVA
Ja men! För att jag sa allt det 
där.

ADA
Det var så längesen, jag kommer 
knappt ihåg det.

EVA
Sluta nu. Jag vet hur mycket det 
sårade dig... Du blev ju helt 
inbunden efter mina attacker. Och 
jag...

Eva börjar plötsligt gråta, lite väl mycket om man frågar 
Ada.

EVA (CONT'D)
(storgråter förtvivlat) Jag är så 
ledsen! Jag är så ledsen för att 
jag sa så, för att du aldrig fick 
nån, för att om jag inte sagt så 
kanske du skulle ha haft en egen 
familj nu, med man och barn och 
alltihop! Och allt är mitt fel. 
(bölar) Jag känner mig så dålig. 
Jag känner mig så otroligt dålig!

ADA
Du tror verkligen fortfarande att 
hela världen kretsar kring dig.

Eva hulkar fortfarande, och torkar bort snor med hela handen, 
som ett barn.

ADA (CONT'D)
Precis som när vi var barn. Vet du 
vad jag minns? (paus) Jag minns när 
du, lite för gammal, på riktigt 
trodde att ingenting hände när du 
sov. (paus, Eva ser frågande ut) 
Jo, du trodde verkligen det. 

(MORE)
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ADA (CONT'D)

13.

Att alla andra människor slutade 
existera så fort du blundade. 
(paus) Och du är fortfarande 
likadan.

Eva får bort alla tårar i ansiktet. Gråten är slut.

ADA (CONT'D)
Jag har VALT att inte skaffa familj 
och vet du varför? (paus) För att 
jag inte VILL ha nån familj. (paus) 
Jag gillar min frihet. (paus) Den 
åker runt jorden, medan du ligger 
här och blundar i ditt stora hus.

Nu har Eva blivit förnärmad. Och hon förvandlas till en 
lillasyster.

EVA
Förlåt så jävla mycket då.

Tystnad. Ada kramar hårt handtaget på sin rullväska. 

Eva ser det med sitt sura anlete.

EVA (CONT'D)
Ska vi gå då? Till mitt FÄNGELSE. 
Det är väl mitt straff det.

Eva sträcker sig fram för att ta Adas rullväska.

ADA
Vad gör du?

EVA
Låt mig bära den. Så du kan vara 
FRI.

Ada håller hårt i väskan, men Eva försöker verkligen ta den 
ifrån henne.

ADA
Släpp den!

Men Eva kan inte ge sig, hon rycker. Och det gör Ada också, 
men med ett lite hårdare ryck, vilket gör att Eva plötsligt 
tar i med hela kroppen utan att hålla fast sig i någonting. 
Hon faller därför baklänges. Ut för den branta långa 
stentrappan. 

Den tunga kroppen hörs falla och slå sig gång på gång. Tills 
tystnad.

ADA (CONT'D)
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Ada släpper förskräckt väskan och sätter händerna för munnen. 
Hon stirrar ner mot Evas fall. Skräck i blicken. 

Inte ett ljud hörs. 

Ada blir stel. Hon kan inte röra sig alls.

Hon står i mitten av platån, bredvid sin väska, och stirrar 
ner för en trappa.

Några skruttiga tallar står omkring henne, nedanför syns 
villornas tak. Det är allt.
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