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INT. KONTORSRUM - DAG

HÅKAN ANDREASSON, sitter och förstör dokument i en 
pappersstrimlare.  

Han har en blå-vitrandig skjorta med mörkblå väst över och en 
gyllene klockkedja vid bröstfickan. 

Det KNACKAR på dörren.

Håkan skjutsar in strimlaren under skrivbordet och sätter sig 
till rätta.

HÅKAN
Kom in.

Dörren öppnas. PER, tanig med tunt, blekt hår och livlös 
blick kommer in. Han har en STOR SVART VÄSKA av slagtålig 
plast i ena handen. 

HÅKAN (CONT'D)
Ah, Per! Tjenare, tjenare. Slå dig 
ner. Kaffe?

Per skakar på huvudet. 

Håkan suger lite på orden, ser ut att fundera på hur exakt 
han ska ta sig an den kommande konversationen. 

HÅKAN (CONT'D)
Det finns... få saker... få saker 
som gör så ont för en chef som en 
lågkonjunktur. Jag har ju varit VD 
här i snart tio år och man blir som 
en jäkla pappa till slut. Helt 
tokigt, men så är det. Jag bryr 
mig, Per. Om företaget och er som 
jobbar här. Jag bryr mig så jävla 
mycket. Och därför gör det ont, så 
otroligt ont, med den här fördömda 
lågkonjunkturen. Den har verkligen 
tagit hårt på oss alla.

PER
Verkligen. Tydligen mycket skit som 
slipper igenom på produktionen nu 
med all outsourcing.

HÅKAN
Va?

PER
Ja.
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HÅKAN
Okej, det får jag nog ta med Yngve, 
det är han som har koll på bandet. 
Hur som he--

PER
Men inget slipper igenom på IT. IT 
står när annat faller.

Det blir tyst. Ansträngt tyst.

HÅKAN
Du har verkligen gjort ett jättebra 
jobb, Per. Brandväggarna är top no--

Per hejdar Håkan med handen. Han öppnar sin STORA VÄSKA. 
Håkan försöker se vad som finns däri. Per plockar ut en svart 
KUB. Han stänger väskan och ställer kuben på bordet.

Han nickar: Fortsätt.

HÅKAN (CONT'D)
(Sneglar osäkert på kuben)

Det här mötet, det har ingenting 
att göra med kvalitén på din 
arbetsinsats--

PER
Du vill säga upp mig.

HÅKAN
Nämen Per, det är ju ingenting jag 
vill. Vart har du fått det... 
hur... hur visste du det?

PER
Jag vet allt, Håkan.

Per trummar med fingrarna på den svarta kuben. 

Håkan ser obekväm ut.

HÅKAN
Vad, eh, är det i kuben?

PER
Jag älskar mitt jobb, Håkan. Jag 
skulle göra vad som helst för att 
få behålla det. 

Håkan nickar. Han vet.
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PER (CONT'D)
Så, i den här lådan finns något som 
kan förgöra dig.

HÅKAN
Ursäkta?

PER
Ingenting slipper igenom på IT. En 
bra brandvägg ser allt.

Håkan slickar sig om munnen.

HÅKAN
Vad är det i kuben, Per? 

PER
Du behöver bara ge mig sparken så 
får du reda på det.

Håkan svettas nu. 

HÅKAN
Per, för fan, såhär kan du väl inte 
hålla på. Jag gör ju bara mitt 
jobb.

PER
Och jag vill fortsätta göra mitt. 
Min lunchrast slutar nu om fem 
minuter. När jag gått ringer du din 
son och säger att han ska ge fan i 
att pilla på min skrivbordsstol och 
fråga vad jag tänker hitta på efter 
sommaren, okej?

Håkan stirrar på kuben. Hans reflektion stirrar tillbaka. 

HÅKAN
Det här är utpressning.

PER
Kalla det vad du vill.

HÅKAN
Berätta vad du har i kuben. Berätta 
vad du har i kuben, Per!

PER
Du svettas, Håkan. Så jag tror du 
vet. Jag tror du vet precis vad som 
är i kuben.

Håkan svettas ymnigt. Per ler.
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