
INT. GUNILLAS KÖK - DAG

GUNILLA står och kokar te i morgonrock. KENT sitter fullt 
påklädd vid köksbordet. 

GUNILLA
Jag minns inte när jag sov så här 
gott senast. 

KENT
Vad härligt för dig, jag är rätt 
trött faktiskt. 

Gunilla tar fram teet till Kent. Morgonrocken öppnas lite 
medan hon bär så man ser rätt mycket. 

GUNILLA
Vi kan ju gå tillbaka till sängen 
sen? 

Kent tar på sig sin keps. 

KENT
Jag tror inte det är en så bra idé.

GUNILLA
Vi har ju skiljt oss. 

KENT
Men man kan inte göra vad som 
helst. 

GUNILLA
Jag går in i sovrummet nu och du 
följer med. 

Gunilla stormar ut genom dörren mot sovrummet och droppar 
morgonrocken i dörröppningen så Kent ser. 

OJ!

Kent tar av sig kepsen igen och tar av sig vindjackan. 

INT. GUNILLAS SOVRUM - DAG

Kent lägger sig tillrätta under täcket och väntar. 

Gunilla sätter på en Enrique Iglesias-skiva på boomboxen och 
bläddrar fram till “I can be you Hero Baby”. Hon börjar dansa 
så sensuellt hon kan. 

Gunilla hör en KÖR som SJUNGER också, se på fan, “I Can Be 
You Hero baby”. Hon tittar ut genom fönstret.  



2.

Där står STEFAN med en GOSSKÖR! Hon slutar dansa. 

GUNILLA
(till sig själv)

Kuken också. 

KENT
Den är på gång.

GUNILLA
Är den inte uppe kan den stanna 
nere. 

KENT
Det var ju du som ville?

Gosskören sjunger högt och fint. Kent hör kören nu med, 
kliver upp ur sängen och bort mot fönstret.

Gunilla försöker putta ned honom i sängen igen.

GUNILLA
Kan inte du bara vänta där lite.

Kent går inte att putta ned.

KENT
Jag ska se minsann se vad som 
händer.

GUNILLA
Snälla rara du är så fin där du 
ligger.

Kent lägger sig tillrätta.

KENT
Nämen tack du med.

Ett rop hörs utifrån:

STEFAN (O.S.)
GUNILLA! Jag är här nu!

KENT
Stefan? 

GUNILLA
Nä det är frälsningsarmen. 

STEFAN (O.S.)
Om du ger mig en andra chans så 
lovar jag dig äventyr. 
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Gunilla vet inte hur hon ska hantera det här med två bröder 
på en gång. 

KENT
Sluta ljug för mig! Varför står 
Stefan därute?

Gunilla öppna fönstret och ropar:

GUNILLA
Bort från min uppfart din otrogna 
odåga!

STEFAN
Men vi älskar ju varandra jag har 
med mig brunchen som vi pratade om.

Kent ställer sig nu i fönstret bar överkropp och allt:

KENT
(skriker)

Vilken jävla brunch?

Stefan tappar äggen på marken.

STEFAN
Kent? (faller ned på knä och 
skriker mot himlen) Min egen 
bror????
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