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INT. VARDAGSRUM, LÄGENHET - DAG

LINA (16) sitter i soffan med några vänner och förfestar. 
I ögonvrån ser hon ALBIN (11) som går förbi dörröppningen 
på väg till sitt rum. I famnen har han en 2 liters flaska 
med coca cola, ett paket apelsinjuice och en flaska med 
oblandad jordgubbssaft.

LINA
Albin?

Albin stannar upp.

LINA (CON’T)
Vad håller du med?

ALBIN
Inget?

LINA
Vad ska du med all dricka till?

ALBIN
Om jag ska vara inlåst på mitt rum i 
sjuttio år kan jag väl iallafall få 
slippa dö av törst?

Linas vänner börjar skratta. Lina börjar också le. Albin 
rör inte på mungiporna. 

LINA
Kom. 

Albin tittar skeptiskt på Lina.

LINA (CONT’D)
Men kom. Sitt.

Albin går försiktigt mot gänget.

LINA
Detta är Albin allihopa, min ”lillebror”.  
(Lina låtsas viska till de andra) Han vet 
nämligen inte om att han är adopterad 
ännu.

ALBIN
Ha-ha, jättekul. 

Albin ställer ner all sin dricka på vardagsrumsbordet.

LINA
Albin, detta är Madde, Kalle, Jossie och 
Brölen. 

ALBIN
Tjo. 
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Gänget hälsar tillbaka.

LINA
Vi tänkte beställa pizza innan alla andra 
kommer. Vad ska du ha?

ALBIN
Du vet att jag inte äter pizza.

LINA
Men kom igen Albin, inte ikväll.

ALBIN
Vad?

LINA
  (till gänget)

Vem äter inte pizza liksom?

ALBIN
Jag.

LINA
Jo, jag vet det tönt.

ALBIN
Varför frågade du då idiot?

Gänget skrattar.

LINA
Snälla Albin jag orkar inte, vad ska du 
ha då? Kebabtallrik? 

ALBIN
Men usch är du äcklig eller?

LINA
     (trött)

Vad är så farligt med kebabtallrik nu då? 
Din spinkiga kropp behöver lite fett.

ALBIN
Seriöst?

LINA
Ja?

ALBIN
Skit samma, jag ska inte ha något.

Albin tar upp all dricka i famnen igen.

LINA
Albin, du måste äta något. 
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ALBIN
Jag är inte hungrig. 

Albin börjar gå mot sitt rum. Lina ställer sig upp och 
hinner ikapp honom.

LINA
(med en låg ton)

Snälla Albin sluta bete dig som en tre-
åring, vad ska jag köpa till dig?

ALBIN
Men jag vill inte ha någon äcklig flötig 
pizza vad är det som är så jävla svårt 
att förstå?

Lina försöker dämpa honom.

LINA
Men okej ta det lugnt, vad vill du ha då?

ALBIN
Ing-en-ting. Får jag gå nu?

LINA
Jag kan inte låta dig gå på tom mage hela 
helgen fattar du väl? Säg bara vad du 
vill ha så fixar jag det.

ALBIN
(med en lugn ton)

Okej. Jag vill ha tillbaka min syster som 
inte var helt jävla dum i huvudet. 

Lina blir chockad av orden som kom ut ur Albins mun.

LINA
Ursäkta vad sa du?

Albin inser att han gick över gränsen.

ALBIN
Förlåt.

LINA
Du är ju helt jävla störd.

Albin skäms, tittar ner i marken.

LINA
Hur kan du säga så? Vad fan har jag gjort 
dig? Va?

Albin vet inte vad han ska svara.
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LINA
Fy fan. Gå in på ditt rum, jag vill inte 
se dig. 

Albin står kvar.

LINA (CONT’D)
Men stick sa jag jävla bög!

Lina puttar till Albin. Han vänder sig om och springer 
upp för trappan till sitt rum gråtandes. Dörren smälls 
igen. Gänget kollar på Lina, tystnaden går att ta på. 
Lina försöker rädda situationen.

LINA
Småsyskon är så irriterande, eller hur?

Gänget nickar.

LINA (CONT’D)
Shit, jag älskar den här låten, Kalle höj 
volymen!

Kalle höjer och Lina går bort och sätter sig i soffan 
igen med en grogg i handen.
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