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INT. KONTORSRUM, DAG, VÅR

Vid ett skrivbord sitter BING, man i OBESTÄMBAR ÅLDER.

In kommer BÅNG, kvinna i OBESTÄMBAR ÅLDER. Hon sätter sig vid 
skrivbordet bredvid Bång.

BING
Tjena.

BÅNG
Hej, hej.

BING
Annars då?

BÅNG
Fint. Mycket att hinna med bara.

Bing nickar.

BÅNG (CONT'D)
Förresten... Betydde våra 
hälsningsfraser något särskilt?

BING
De betydde hej. Och... hej.

BÅNG
Vi gick in för tidigt.

BING
Jag satt faktiskt redan här.

BÅNG
I scenen. Gå in sent, gå ut tidigt. 
Tumregeln. Om hälsningsfraserna 
inte betyder något ska de inte vara 
med.

BING
Du vill att vi ska börja om. Fine.

BÅNG
Du har blivit bättre på att läsa 
undertext.

EXT. PARKBÄNK PÅ MÅNEN, STANDARD RYMDTID

Bing och Bång studsar fram till bänken iförda rymddräkter.

BÅNG
Schysst ställe.
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BING
En plats bidrar också till en 
dialog. Ger undertext.

BÅNG
För det som sägs på en plats...

INT. SIMHALL, DAG

Bing och Bång sitter på kanten av en simbassäng.

BÅNG
... kan betyda något annat på en 
annan plats.

BING
Det finns annat man kan byta också.

Bing och Bång byter kön med varandra; Bing är nu kvinna, Bång 
är man.

Bing dyker ner i vattnet och börjar crawla. Bång följer henne 
gåendes längs med bassängkanten.

BÅNG
Inget mesande med bensparkarna - ta 
i!

BING
Kan du säga det på ett annat sätt?

BÅNG
När du sparkar hårdare kommer du 
snabbare fram.

BING
På ett annat sätt?

BÅNG
Skulle du vilja vara vänlig att 
sparka hårdare?

BING
Och ytterligare ett sätt?

BÅNG
Om gör några riktigt fina 
bensparkar nu så lovar jag att 
massera dig sedan.

BING
Jag vill hellre ha en latte 
macchiato faktiskt. En dubbel.
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Det blir tyst en lång stund.

BÅNG
Både talande tystnad och en 
demonstration i hur man kan säga 
samma replik på olika sätt. Nailed 
it!

BING
Det är inget fel på mina 
bensparkar.

INT. VIND, KVÄLL, SOMMAR

Bing och Bång har bytt tillbaka till sina tidigare kön.

Bing kastar en handduk till Bing så att hon kan torka sitt 
blöta hår.

Vinden är dammig och belamrad med bråte.

BÅNG
Vad handlar det här om nu då?

BING
Jag har samlat alla våra minnen 
här. Minns du när vi träffades? Du 
kom till mig en sommardag för exakt 
fjorton år sedan. Jag mådde dåligt 
och du fick mig att må bättre. När 
jag var liten drömde jag alltid om 
att göra stordåd, jag ville bli 
äventyrare och arkeolog och lägra 
många kvinnor, men min styvfar sa 
att jag inte dög till annat än att 
bli revisor. När jag mötte dig fick 
jag kraften åter och nu är jag redo 
att hämnas –

Bång sätter upp en hand i luften för att stoppa Bings svada.

BÅNG
Förutom att alltihopa är ljug–

BING
Men visst var det bra ljug?

BÅNG
Förutom att alltihop är ljug, så är 
det riktigt usel exposition.

Bing gapar som en fisk.
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BÅNG (CONT'D)
Värsta sorten. Du bara dumpar en 
massa fakta i en replik, 
återberättar istället för att visa.

Bång plockar upp ett foto.

BÅNG (CONT'D)
Det bästa sättet är att smyga in 
expositionen, så att den inte 
märks. Och tänk visuellt, för 
bövelen. Det är ett framför allt 
visuellt medie vi jobbar med.

Bång ställer upp fotot. Det föreställer Bing och Bång som 
unga. De står framför en strand full med havssköldpaddor.

BING
Ett foto. En sådan djävla kliché. 
Nu skiter jag i det här. Jag vill 
ha kaffe.

Bing går nerför vindstrappan.

BÅNG
Men vi har ju inte kommit till 
vilka projekt vi driver i den här 
scenen än.

BING
Mitt projekt är att dricka kaffe.

BÅNG
Du går ut tidigt i alla fall.

BING
Käften.

SLUT
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