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INT -- HEMMAFEST -- KVÄLL 

Ungdomar dansar i ett mörkt vardagsrum. Ölburkar står på bord 
och stolar. Någon står och snackar i ett hörn. På verandan 
drar folk munbloss och skriker. 

TINA (15) står med en ölburk i handen och gungar till 
musiken. Hon tittar mot tre tjejer som vinkar till henne på 
dansgolvet, de vill att hon ska komma dit. Hon skakar på 
huvudet och kollar ner på sina fötter. 

Vid en köksö intill står TIM (17) och håller på med sin 
mobil. Tina kikar på honom. Hon går fram. 

TINA
Tim! Tjena. 

TIM
Hej ..?

TINA
Tina. Jag är Kalles syster. 

TIM
Ah. 

Tim tittar på Tina men fortsätter sedan skrolla på sin mobil. 
Tina dricker en klunk öl. 

TINA
Vill du hänga?

TIM
Jag har tjej. 

TINA
Mhm? Najs. Jag hade det en gång. 

Tim kollar på Tina. 

TINA (CONT'D)
Eller min kompis hade det. Jag 
hjälpte till med tips och sånt. 

Tim lägger ner sin mobil i fickan och kollar runt i rummet. 

TINA (CONT'D)
Typ sjukt svårt egentligen att ha 
det?

TIM
Att ha flickvän?
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TINA
Ja? Krävande?

TIM
Nä.

TINA
Kanske kvävande?

Tim blir road. 

TIM
Nä. 

TINA
Om man inte vill ha en då asså, då 
kanske det är det. 

TIM
Jag vill ha en.

TINA
Klart! Annars hade du inte haft en?

TIM
Nej?

TINA
Eller?

Det blir tyst. Tina dricker ur sin öl. 

TINA (CONT'D)
Såå. Du jobbar här?

TIM
Nej?

TINA
Aha. Alright. 

Det blir tyst igen. 

TINA (CONT'D)
Jobbar nån här? Jag skulle behöva 
lite vatten. 

TIM
Du kan ta vatten. I kranen. 

TINA
Ah! Du vet det. Jag.. visste det 
också egentligen. I kranen. Vill du 
ha vatten?
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Tim betraktar Tina. 

TIM
Nej tack. 

TINA
Vill du ha något annat?

Tina börjar dra ut en låda och kolla vad som finns. 

TIM
Nej tack. 

Tina slutar leta. 

TINA
Inte en flickvän?

TIM
Jag har en flickvän. 

TINA
Juste. Du har det. (beat) Jag är 
inte lesbisk så du vet. 

Tim är nu vänd mot Tina. Han står lutad över köksön. 

TIM
Okej. Du är inte lesbisk. 

TINA
För jag sa att jag hade haft en 
flickvän, menade ju min kompis. 

TIM
Yes. 

TINA
Hon är lesbisk. 

Det blir tyst igen. Tina dricker ur sin öl. 

TINA (CONT'D)
Var är hon då? Din tjej?

TIM
Ja.. hemma. 

Tina tittar runt sig på festen. 

TINA
Inte här?
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TIM
Nej, hemma. 

TINA
Varför?

Tim tar sin kofta som ligger på köksön. 

TIM
Trött. Jag med. Ska nog sticka.

TINA
Ja? Jag är sjukt trött också. 

TIM
Då har vi nått gemensamt. 

TINA
Ja! Viktigt! Att ha. 

Tim börjar gå ut. 

TIM
Vi ses!

TINA
(tystare och tystare)

Ja kanske! Eller asså, om vi ser 
varann nån gång. Det är lugnt. 

Tim är ute. Tina dricker ur sin öl. Hon tittar mot sina 
vänner som dansar. Någon gör tummen upp till henne. Tina 
dricker en klunk till. 
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