
INT. FÖRHÖRSRUM - DAG

PETER
Jag var väl på väg hem. 

THOMAS
Klockan fyra på natten? 

PETER
Ja. Bussen hade slutat gå, och det 
var varmt ute. Tänkte att det var 
skönt med en promenad. 

THOMAS
Var hade du varit? 

PETER
På Hörnet.

THOMAS
Med vem?

PETER
Rille och Freddan. Vi tog några 
bärs. Inge mer än så.

THOMAS
Kan dom styrka din berättelse? 

PETER
Ja.

THOMAS
Så ni tog sällskap hem?

PETER
Nej.

THOMAS
Så dom kan inte styrka den?

PETER
Jo! Eller nej! (Paus) Dom kan 
styrka att jag var där.

THOMAS
Engelbreckshörnet stänger vid 02. 
Det är knappt en timmes promenad 
därifrån hem till dig. 

PETER
Jaha. Då var jag väl redan hemma?



2.

THOMAS
Du sa ju nyss att du var ute och 
promenerade?

PETER
Jag kollar inte på klockan när jag 
druckit bärs.

THOMAS
Nej, men du har en tendens att gå 
in i andras trädgårdar då.

PETER
Du, det där var längesen.

THOMAS
På två timmar fanns det gott om tid 
för dig att hinna förbi Andvägen. 

PETER
Jag vet inte vad du snackar om. 

THOMAS
Visste du att familjen var 
bortrest?

PETER
Vilken familj? 

THOMAS
Den du stal från.

PETER
Jag har inte stulit något.

THOMAS
Var är då deras pengar? Och fruns 
smycken?

PETER
I hennes röv kanske. 

THOMAS
Vad sa du?

PETER
I hennes feta borgarröv. 

THOMAS
Passa dig! Du säger inte så om 
henne!
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PETER
Vadå? Om överklasshoran på 
Andvägen?

Thomas smäller till Peter över munnen. 

THOMAS
Erkänn!

Dörren öppnas och en KOLLEGA till Thomas kommer in. 

KOLLEGA
Thomas, ta det lugnt nu.

THOMAS
Erkänn! 

Peter spottar blod ur munnen. 

PETER
Jag erkänner. 

THOMAS
Bra! Berätta.

PETER
Jag tog pengarna. Och smyckena.

Thomas ger kollegan en nöjd blick.

PETER (CONT'D)
Och knarket.

THOMAS
Vad sa du?!

PETER
Knarket. Jag tog knarket från 
huset.

Thomas slänger en panikartad blick mot kollegan och sen 
tillbaka på Peter. 

THOMAS
Det fanns inget knark i huset. 

Peter ler ett blodigt leende.

PETER
Hur kan du vara så säker på det?

3.


