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EXT. STRAND VID HAV - KVÄLL

ANDERS håller fram ett litet paket i sammet. När han öppnar 
det ser SONJA en glittrande förlovningsring där i.

ANDERS
Sonja. Universum är fullt av 
mysterier och jag...

(Sonja avbryter)

SONJA
Ja för helvete ja! Självklart! 
Såklart jag vill gifta mig med dig!

ANDERS
Oj. Snabba ryck.

SONJA
Ge mig den där.

Sonja rycker åt sig ringen och sätter den på fingret.

ANDERS
Va kul!

Anders skrattar lite nervöst.

Sonja ler tillbaka. Stel paus. Sonja kastar sig över Anders 
och ger honom en blöt kyss. 

ANDERS (CONT'D)
Det här gick ju bra.

SONJA
Förlåt, du skulle säga något.

ANDERS
Jag tror jag har glömt vad det var. 
Ingen fara. Mission complete, hehe.

SONJA
Wow. Det känns så mycket bättre. 
Jag hade en sån klump i magen förut 
men nu är det borta.

ANDERS
Jaså? Varför då?

Sonja pustar lättat ut.



2.

SONJA
Jag skulle berätta att jag måste 
lämna den här planeten och jag 
tänkte att du skulle behöva stanna 
kvar, usch vilken hemsk tanke, men 
nu när vi ska gifta oss.

ANDERS
Lämna den här planeten?!

SONJA
Allt klaffar så bra nu, åh, du 
kommer få träffa min klan, mina 
föräldrar, mina barn.

ANDERS
Barn?!

SONJA
Ja inte alla åttiotusen på en gång 
kanske, men allteftersom, så mycket 
som era hjärnor klarar av. Jag 
trodde verkligen detta var slutet, 
jag tänkte liksom om han inte friar 
nu så är det hejdå.

ANDERS
Snälla sluta! Du yrar! Tar du 
något?

SONJA
Min älskling. Så länge vi har 
varandra spelar inget av det där 
någon roll. Vi kan till och med ta 
varannan helg här på jorden om det 
blir lite för mycket.

Anders skakar på huvudet. Han stirrar på Sonja som om hon 
vore ett spöke.

Plötsligt kastar han sig mot henne och rycker loss ringen 
från hennes finger. Han tar sig upp på benen och börjar 
springa bort från Sonja.

ANDERS
(ropar tillbaka mot Sonja)

Jag tror jag behöver tänka över det 
här lite grann!

Anders tar sig över en sandkulle, snubblar på en gren och 
rullar ner.

Han landar med ansiktet ner i sanden. När han tittar upp ser 
han Sonja.
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SONJA
Anders. Universum är fullt av 
mysterier. Du kommer gilla det.

Sonja tar ringen ur Anders hand.

SONJA (CONT'D)
Du är ju alltid så rastlös och 
uttråkad. Att gifta sig är det 
ultimata äventyret.

Anders börjar gråta och snora ner sitt sandiga ansikte.

Sonja plockar upp honom.

ANDERS
Jag vill hem.

SONJA
Ja min älskade. Vi ska hem.


