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FADE IN:

EXT. VASASTAN GÖTEBORG. MORGON

KASPER HOLGERSSON(33) cyklar genom Vasastan. En MAN(60) låser 
upp sin affär, han vinkar. Kasper fakear ett leende och 
vinkar tillbaka. Han suckar och trampar på.

En KVINNA(40) i halvgenomskinliga grå leggings cyklar framför 
honom. Kasper stirrar på kvinnans bak. Han kommer på sig 
själv, skakar huvudet, men blicken vandrar återigen till den 
guppande rumpan. Han försöker dölja ståndet i CYKELBYXORNA.

Kvinnan svänger. Kasper fortsätter mot ett TRAFIKLJUS. Det är 
grönt länge, Kasper cyklar fort. Han hinner över precis innan 
det slår om till rött, han gör segergest. En ATTRAKTIV 
TJEJ(25) rynkar pannan mot honom. Hans leende försvinner. 

Längre ner på gatan sitter JACQUELINE “JACKIE” OLSSON i en 
parkerad bil. Hon pratar i telefonen hon håller mellan axeln 
och örat. Händerna är fulla med tygpåsar, väska och en kaffe. 
Hon tar på sig en bohemisk sjal och flänger samtidigt upp 
dörren. 

PANG säger det när KASPER kör in i bildörren. Han faller. Han 
ger ifrån sig ett mesigt SKRI. Jackie märker inget, böjer sig 
ner och rotar i väskan. Kasper har fastnat med cykelskorna. 

KASPER 
Är du helt jävla blind eller? 
Hallå?! Gubbjävel!

Kasper försöker få loss skorna. Han ser en bar kvinnofot 
stickas ut under dörren. Han tittar på Jackie som har vilt 
hår och är slarvigt klädd. Hon är mycket söt och de vackra 
ögonen möter hans. Jackie springer fram till Kasper samtidigt 
som hon försöker få på sig skorna. 

JACKIE
Oh my God! Är du okej? 

(till telefonen)
No not you Steve, I have to go.

Hon borstar av grus från Kaspers ben. Han flyttar benet. Hon 
fortsätter att borsta hans rygg. Kasper njuter av beröringen 
men kommer på sig själv om situationen. 

JACKIE (CONT'D)
Well just call the gallery, they’re 
the ones that sent you the wrong 
painting in the first pla- I have 
to- just call them, yes call 
them... I just hit someone- WITH MY 
CAR- Wanker! 

(till Kasper)
Är du okej?! Ska jag ringa en 
ambulans? Jag är så så ledsen! 



2.

KASPER
Du kan faktiskt inte bara öppna-

JACKIE
Jag tittar alltid! Jag är verkligen 
handbroms-backspegel-dödavinkeln-
SEN-öppna-kind of girl! Du måste 
kommit i nån form av superspeed! 
Tränar du för nåt lopp eller?

Kasper nickar. 

KASPER
Vättenrunda-

 Men han börjar sedan skaka huvudet.

KASPER (CONT'D)
Du kan ju inte- eller jag har läst 
om cyklister som dött-

JACKIE
Jag veeet, förlåt. Jag är en idiot. 
Men du är okej? Pheew! Jag tänkte, 
han ligger bara där! Nu har han 
brutit nacken eller nåt! BÖRJAR 
dagen med att göra någon förlamad! 
Bra Jackie!

Han nickar mot sitt ben. Jackie sitter gränsle över det.

JACKIE (CONT'D)
Åh sorry. 

KASPER
Det gör inget. Säkert. Jag är okej. 

JACKIE
Men jag känner mig så dum, kan jag 
inte få... eh kaffe?

Jackie sträcker fram sin MUGG, den har ett lite rött 
läppstiftsmärke på locket som hon torkar av med sin tröjärm. 

KASPER
Det är verkligen okej. Allt verkar 
helt.  

JACKIE
Okej. Du är säker att du inte har 
ont då? Jag ska upp till 
tandläkaren så kan ju alltid kolla 
om jag kan sno med lite bedövning 
annars.

KASPER
Jag tror jag klarar mig.  
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De nickar mot varandra. Jackie går in i närmsta PORT. Kasper 
låser fast cykeln utanför, han ler för sig själv. 

INT. TRAPPHUS. MORGON.

Kasper går in i SAMMA PORT. Jackie vänder sig om, ser honom.

JACKIE
Så du ska också... Du tjallar inte 
va? 

Hon skakar menande sin kopp. 

JACKIE (CONT'D)
Sköljer man med lite vatten så 
märker de ingenting.

KASPER
Jag är tyst som en mus. 

Han är road över sitt “skämt”. Hon fattar inte. Han blir 
generad. 

INT. TANDLÄKARAVDELNINGEN. MORGON. 

Jackie sitter i väntrummet, hon skissar en målning i ett 
anteckningsblock. Kasper, klädd i tandläkarkläder kommer in. 

KASPER 
Jackie, var det väl? 

JACKIE
Jacquline... Men, eh, jag... ska 
till Holgersson...vad han nu heter.

KASPER
Anders? 

JACKIE 
Ja just det! Han! 

KASPER
Pappa har gått i pension. Jag har 
tagit över praktiken.

Jackie följer med till undersökningsrummet. Kasper haltar 
överdrivet. Jackie är både generad och lite road. Kasper 
puttar upp dörren lite för hårt, Jackie går in först och 
dörren studsar tillbaka och träffar hennes huvud. KLONK.

INT. UNDERSÖKNINGSRUM. MORGON. 

KASPER
Jösses förlåt! Är du okej?
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JACKIE 
Jadå. Vi kan väl säga att vi är 
kvitt nu då.  

KASPER
Det är ju tur att vi blev det innan 
du sätter dig i stolen. 

Jackie uppfattar inte den skämtsamma tonen. Han märker det. 

KASPER (CONT'D)
Skämt åsido heh, varsågod och sitt. 

Han vänder sig om, torkar sig diskret i pannan med 
läkarrocken och tar fram lite dokument. Han harklar sig. 

KASPER (CONT'D)
Ålder? 

JACKIE
27.

KASPER
Röker/snusar?

JACKIE
Nope. 

KASPER
Yrke?

JACKIE
Va?

KASPER
Heh det kan faktiskt ha stor bety- 
du skulle bli förundrad över hur 
många hål rörmockare har. Men du är 
förstås inte rörmockare, nej...

Det är tyst ett tag. Kasper ser på Jackies rödmålade läppar. 
Hon ler lite och höjer ögonbrynet. Han samlar mod. 

KASPER (CONT'D)
Förlåt mig, jag är inte så 
bra på att fråga, men skulle 
du vilj- nej, börja du.

JACKIE
Inga hål tror jag inte, men 
kanske en aning-
Åh förlåt, säg du först.

JACKIE (CONT'D)
Jag har nog inga hål, men Marcus 
klagar ofta på mitt tandgnisslande. 

KASPER 
Marcus. Han klagar på ditt... Okej, 
Marcus är han din andra tandläkare? 

JACKIE 
Min man. 
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KASPER 
Åh, din man, ah okej jag fattar. 

Jackie har ingen ring på fingret, Kasper pillar på sin.

JACKIE
Du är också gift ser jag.

KASPER
Inte längre.

Kasper petar på verktygen. Han stirrar på hennes läppar och 
fipplar med VATTENSPRUTAN.

JACKIE
Ska du inte få mig att ligga? 

Kaspers tappar kontroll så vattensprutan sprutar runt.

KASPER 
Ursäkta! Ursäkta mig! Ja, jo. 

Han fäller ner stolen supersnabbt. Hon hinner knappt med. Hon 
skrattar. Kasper jobbar i tystnad. Han råkar smeta ut lite av 
läppstiftet. Han torkar varsamt bort det. Deras blickar möts. 

JACKIE
Koolnstär.

KASPER
Vad? 

Han slutar jobba. 

JACKIE
Jag är konstnär. 

Kasper fortsätter jobba. 

INT. UNDERSÖKNINGSRUMMET. DAG. 

KASPER 
Okej allt verkar bra, finfint. 

JACKIE
Då vill jag inte träffa dig på 
länge nu då. 

Hon klappar honom på axeln.

KASPER
Va? Jaha. MEN det kanske inte vore 
så dumt att ta en extra titt på det 
där gnisslandet ändå! Det är nog 
bäst faktiskt. Jag ringer dig. 

Han skakar hennes hand. Hon ler.
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