
Alla är vi dödliga



TEXT PÅ SVART BAKGRUND:

"HADES - konung över dödsriket"

"Vänta en minut"

EXT. UTANFÖR HANNES HUS - MORGON

HANNES, 19 år, är klädd i en smått smutsig kostymjacka och 
svarta jeans. Hans krage är rätt öppen och hans bruna hår är 
ruffsigt. Han går långsamt över gräsmattan och släpar lätt på 
sina fötter. Han verkar ledsen och trött. Lutandes mot husets 
terrass trappsteg ligger ARWIN, 19 år. Han har bakom sitt 
huvud en fin soffdyna. Det är dimmigt och man ser honom 
knappt. Hannes ser en del tomma flaskor på gården och märker 
att ytterdörren är lätt öppen.

Hannes sparkar till Arwins fot och han vaknar till. Arwin 
verkar både full och trött.

HANNES
Arwin, e du ännu här?

ARWIN
Du nämnde ingen stängningstid i din 
inbjudan så jepp. Sätt dig ner - 
tyvärr har jag bara en dyna.

HANNES
Aa Du har en dyna, is that so?

Hannes sätter sig ner bredvid honom och knuffar lätt hans 
axel. Arwin faller överdrivet mycket till sidan och Hannes 
skrattar.

HANNES (CONT'D)
Ja hoppas du ha haft en bra kväll-

ARWIN
- jo int illa, int illa, ja to nåra 
shots me Ada o Fredrik, prata lite 
me Hilda före du stack iväg me 
henne o nu e ja i ett såndänt 
sinnestillstånd då man mår helt 
fint. Kanske också lite ledsen på 
samma, vet du.

HANNES
Jo, i know the feeling.

ARWIN
Liksom, int e de ofta som ja
blir till mig eller sådä

(MORE)
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ARWIN (CONT'D)
upprörd, ja e en ganska lugn
kille sku ja våga påstå. Men de
e någo me att kolla på en bar
himmel, som ba hmm, de e ba en
annorlunda känsla tycker ja.

Hannes lyssnar frånvarande medan Arwin stirrar upp mot 
himlen. Hannes ögonbryn är höjda och hans ansikte är 
avslappnat.

ARWIN (CONT'D)
Liksom de e så vackert. Ja kollar 
upp o så e himlen ba där. O de e så 
vackert, o så e ja ba denhä lilla 
saken som stirrar upp i ansiktet på 
universum. De e lugnande o stressit 
på samma gång. 

Hannes gnuggar smått nervöst sina händer mot sina lår och 
kollar ner i gräset.

HANNES
Due no en komplex kille du, lite 
hybris vibe på gång.

ARWIN
Jaa men ja e ju de, paradoxal som 
fan. O de e du också, om vi ska va 
ärliga.

Arwin skrattar och Hannes lägger sig ner bredvid honom. 
Hannes biter sig i ena läppen och sätter armarna bakom nacken 
som stöd.

ARWIN (CONT'D)
Int vet ja, de känns ba som att de 
typ allti e stora saker som får oss 
att känna oss små ha ja märkt. De e 
allti nån stor sak i livet som man 
tycker att definierar en, de e 
allti - int vet ja, ja känner på nå 
sätt att de e synd att ja har så 
dålit minne, helt som, som dendä 
blåa fisken i nemo, liksom de känns 
som att ja minns så lite av min 
barndom, av mitt liv. Ja ha levt 
knappa 19 år o ändå ha ja glömt så, 
så mycke - hu händer de?

Hannes blick vandrar över himlen, hans ögonbryn är nu 
ihoprynkade. Då Arwin sätter sig upp och vänder sig för att 
kolla på Hannes så sväljer Hannes snabbt. Han försöker verka 
avslappnad. Han sträcker på sig lite före han svarar.
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HANNES
(suckar ut)

I don't know, de känns som att ja 
har helt motsatta probleme… int vet 
ja, som att ja minns fö mycke, helt 
enkelt.

ARWIN
Sant, så kan man också göra. Men 
minne e så vilseledande, like man 
minns allti de bra sakerna, aldri 
de dåliga, de e väll kanske ba så 
som de blir, dom e ba mer … 
färggranna.

HANNES
Färggrant e int allti bra though.

INT. HANNES FÖRÄLDRARS SOVRUM - NATT

Hannes och HILDA, en 19-årig flicka med blondt hår, sitter på 
en säng och kysser varandra. Man hör musik i bakgrunden. 
Hilda kysser honom, han kysser hennes öra och rör lätt hennes 
midja. Hildas händer är runt Hannes axlar och smeker hans 
hår. Hannes blick fastnar mitt i allt på en bild som är på 
väggen bakom Hilda. Bilden föreställer Hannes föräldrar som 
ser lyckliga ut.

Hannes lutar sig ifrån Hilda men hans hand är fortfarande på 
hennes lår.

HANNES
I’m sorry. de känns ba lite konstit 
att vara i mina föräldrars rum. Ja 
ha int vari här på...

Hannes pausar en stund för att tänka och rör frånvarat sin 
egna hand. 

HANNES (CONT'D)
...well, på länge. 

HILDA
Ja förstår.

Hildas ögon är rätt öppna och hon verkar rätt full. Hon 
verkar inte heller förstå sig på Hannes oro. Slutligen märker 
hon att Hannes kollar på bilden av hans föräldrar på väggen. 
Hon ställer sig upp och plockar ner den.

HILDA (CONT'D)
Hjälpte det där?
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Hilda skrattar till och sätter sig ner på sängen igen och 
fortsätter kyssa Hannes nacke. Hannes ser fortfarande obekväm 
ut. Han kollar på bilden som ligger på golvet medan Hilda 
kysser honom.

HANNES
I guess.

Hilda lutar ifrån honom men håller fortfarande i med båda 
händerna kragen på hans skjorta. 

HILDA
O de hjälper också att ändra på hu 
man tänker på de. Liksom de känns 
int weird de känns naughty, you 
know?

Dom fortsätter att kyssas. Mitt i allt hörs en smäll 
nerifrån. De hoppar båda till och Hannes flyttar sig ifrån 
Hilda. Han blir till sig och kollar inte Hilda i ögonen. För 
att lugna honom rör Hilda hans hår. 

FLASHBACK:

Hannes ser hur hans mamma brukade röra hans hår på samma 
sätt.

FLASHBACK SLUTAR.

Han rycker ifrån Hilda och hans ögon är smått uppspärrade.

HANNES
Vänta, ge mig en sekund.

HILDA
Det var säkert inget, nån kanske ba 
flytta nån stol eller någo.

Hannes ställer sig snabbt upp.

HANNES
Förlåt ja klarar int av dehä-

HILDA
Hannes, klarar av vad-

HANNES
I’m sorry ja måst gå -

Hannes lämnar rummet.
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INT. HANNES TRAPPA - NATT

HILDA
Gå vart?

Hilda följer efter honom ner för trapporna.

HILDA (CONT'D)
Hannes dehä e ditt hus vart e du 
påväg?

Hannes springer ut genom dörren. Hilda blir vid foten av 
trappan och ser honom springa iväg en stund före hon vänder 
sig om. Då hon vänder sig om ser man hur Hannes snubblar och 
faller ner på alla fyra på gräsmattan genom ytterdörrens 
fönster.

EXT. UTANFÖR HANNES HUS - NATT

Hannes andas väldigt ansträngt på marken och faller ner på 
sin sida. Han har en panikattack på gräsmattan.

EXT. UTANFÖR HANNES HUS - MORGON

ARWIN
Ibland e bra stunderna o ba fö 
mycke, ja fattar.

Arwin tar en paus och tar ett andetag. 

ARWIN (CONT'D)
Gör du de igen? Ha du igen börja 
tänka på din mamma?

Hannes öppnar inte ögonen. Han bara blundar hårdare där var 
han ligger på terrassen.
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TEXT PÅ SVART BAKGRUND:

"AFRODITE - kärleksgudinnan"

"Kalla mig inte älskling"

INT. ADAS HALL - DAG

ADA, 20 år, kommer hem från en fest. Hon har på sig en 
silvrig klänning och på det en för stor, svart T-skjorta och 
en jacka. Hennes mascara har runnit lite på hennes kind och 
hon plockar ut sina hörlurar ur öronen. Hennes ögon är lite 
röda och hon klär av sig sina svarta högklackade skor. ADAS 
MAMMA, ca. 50 år, ungdomligt klädd och energisk, möter Ada i 
hallen som kämpar med sin andra sko på ett ben.

ADAS MAMMA
Hej på dig, vännen.

ADA
Tjena.

ADAS MAMMA
Okej, så va int arg -

ADA
Fö de första terrible sätt o börja 
en konversation, fö de andra va e 
de som ja ska va arg på?

Ada får äntligen av sig sin sko och tar upp sin väska från 
golvet och börjar rota efter en burana burk.

ADAS MAMMA
Ja vet att du ha sagt åt mig att ja 
int ska blanda mig i o ja lovar att 
de verkar som att ja ha blanda mig 
i, men ja lovar att han kom hit på 
egen hand o-

ADA
Mamma vem? Va menar du?

Adas mamma drar i hennes arm och man ser hur MATEO, 21 år med 
blont hår och en keps, står i köket och skär upp appelsiner. 
Han visslar lätt och stampar i takt med foten.

ADA (CONT'D)
Mamma vafan gör Mateo i vårt kök? 
Ja så en bil som likna hans utanför 
men så tänkte “nää int sku mamma 
lägga sig i såhä mycke efter att 
hon specifikt sa att hon int sku”.

(MORE)
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ADA (CONT'D)
E dehä verkligen ditt “ja lägger 
mig int i”?

ADAS MAMMA
Ja lovar han dök upp helt 
självmant! Han sa att ni had kommi 
överens om att träffas o ja höll på 
o fixa vår brunch så ja tänkte att 
han lika gärna kund hjälpa medan vi 
vänta på dig.

ADA
Tre gånger! Vi har träffats tre 
gånger! Du släpper basically in en 
främling i vårt hus, va om han sku 
va en serial killer? O vi had int 
alls kommi överens om att träffas 
ida, vi had kommi överens om att 
träffas i någo skede - tid 
obestämd, okej? Dessutom vill ja 
duscha o chilla o i don’t know, int 
behöva underhålla honom.

Adas mamma suckar och kollar mot köket.

ADAS MAMMA
Okej men ja tycker du lite 
överreagerar, han e igen en helt 
trevli kille, han verkar charmig 
Ada! Han verkar söööt o snäll o ha 
fråga en hel del frågor om dig!

ADA
Frågor som va e Adas weakness o 
vilka tider e hon ensam på dygne?

ADAS MAMMA
Haha, jätteroligt. O underhålla 
honom behöver du int oroa dig om, 
jae helt kär i honom.

ADA
Mamma gud seriöst! En månad! Han 
har lite mansplaining o 
kontrollerande vibes också ibland, 
exempelvis dyker han upp vi mitt 
hus unannounced o börjar bonda me 
min mamma! Hu creepy e int de??

ADAS MAMMA
Jätteromantiskt ja håller me, kom 
nu.
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Adas mamma tar henne i armen och drar henne mot köket, Ada 
följer motvilligt med och stönar till.

INT. ADAS KÖK - DAG

Ada och hennes mamma kommer in i köket och Mateo sitter vid 
bänken vid fönstret och håller på att fixa något med några 
vindruvor.

MATEO
Hej babe.

Mateo kysser Ada på kinden när hon sätter sig bredvid honom.

ADA
(mumlandes)

Babe? okej, that’s happening.

Adas mamma tar en skål från köksbänken och ger den till 
Mateo.

ADAS MAMMA
Här, du kan sätta vinddruvorna hit. 
Som ja höll på o säga så bruka hon 
här (pekar med en spatel mot Ada)
som barn tjata helt oändligt mycke 
om att ha en hund o så när hon had 
arbeta på att hitta på ett namn i 
säkert nån vecka - de va en hel 
process o massa kandidater - så vi 
förvänta oss - oh hej Ada hu många 
ägg vill du ha?

ADA
Två.

MATEO
Actually - så ha ja föreslagit ti 
Ada här att vi ska testa vara 
veganer i en vecka, så inga ägg.

Adas mamma ser förvirrad ut men är bestämd att fortsätta med 
berättelsen.

ADAS MAMMA
Ah! Okej. Anywho, sen så va de -

Ada vänder sig mot Mateo.

ADA
Väntas nu, ja trodd du mena de mer 
hypotetiskt sådä “sku du villa 
testa vara vegan i en "vecka". 
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MATEO
De va de ja mena, men ain’t no time 
like the present.

Mateo ler och rör hennes hår. Han försöker mata henne en 
vindruva men hon knuffar undan hans hand.

ADA
Nåja men ja mena sådä att ja har en 
personal chef i framtiden som ba 
gör veganska saker ti mig - 
actually skit i de. Mateo, ja tror 
vi borde-

MATEO
Hej sov du annars okej? Ja anto att 
du blev hos Hannes, right? Ja trodd 
de va ganska mycke mänskor där. Men 
ni fick plats o sova sen?

FLASHBACK:

Ada hånglar med Arwin mot en vägg.

De hånglar också i en säng intensivt.

FLASHBACK SLUTAR.

ADA
Jo vi lite öm squeeza, de va fine.

FLASHBACK:

Ada och Arwin ligger bredvid varandra i sängen men han har 
somnat och har bara en armen löst om henne. 

PÅ Adas andra sida ligger någon annan i sängen och han kysser 
Ada passionerat. 

FLASHBACK SLUTAR.

MATEO
Ja somna typ genast då vi int mer 
snappa, ble helt jättetrött av 
matchen ja kolla på. De va 
spännande match, men inga av mina 
favoritspelare e mer i lage så de 
känns liksom lite opersonligt o 
kolla på -

Ada ställer sig abrupt upp.
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ADA
Mamma jae kind of hungover, såå
ja tänkte gå o duscha o sådä,
har int helt aptit.

MATEO
Hey kom ihåg o ta Burana.

Mateo kastar en burk burana från bordet till henne. Hon gör 
en stel gest tillbaka, håller upp båda tummarna med ett 
tvingat leende.

INT. ADAS SOVRUM - DAG

Ada kommer in och kastar Burana burken mot sängen och svär 
tyst och slår omkring i luften en stund. Då hon fäller sig på 
sängen föreställer hon sig gårdagens scen då hon föll med 
Arwin på sängen. När hon öppnar ögonen faller hon bara ensam. 
Hon kollar upp i taket och viskar högt.

ADA
FUCK.
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TEXT PÅ SVART BAKGRUND:

"ATHENA - krigsgudinnan"

"Förlåt är ett för långt ord"

INT. HANNES VARDAGSRUM - NATT

ATHINA, 19 år har brunt hår, rätt breda axlar och en svart 
klänning på sig. Hon går genom en hall och nickar till 
Hannes, som nickar tillbaka. Hannes håller i Hildas hand. Dom 
två går upp för trappan.

Athina ser att Ada i köket sitter och pratar med Arwin. Också 
deras blickar möts och Ada lyfter sin dricka som för att 
skåla mot Athina. Athinas sätter sig på soffan i 
vardagsrummet.

Bredvid henne sitter människor som har en konversation. Hon 
lyssnar frånvarande medan hon tar fram en dricka ur sin kass 
och kollar halvtrött istället emellanåt på sin telefon.

FLASHBACK:

Athina och hennes syster ELLA grälar. De gestikulerar mycket 
med armarna och skriker åt varandra. Man hör inte orden dom 
säger.

FLAHSBACK SLUTAR.

Mitt i allt dyker FREDRIK, 20 år, upp i vardagsrummet. Han 
håller i en cider och kommer genast över till Athina då han 
märker henne. Fredrik sätter sig bredvid henne på soffkanten 
och rör vänligt hennes axel.

FREDRIK
Hey stranger. Hur går det? Du ser 
ut o va riktigt the life of the 
party. 

Hannes kollar omkring. Han pratar överdrivet sarkastiskt men 
Athina finner det underhållande. 

FREDRIK (CONT'D)
Hoppades att ja kunde få lite VIP 
tid me dig, men fattar om due fö 
busy.

ATHINA
Oh yeah, you know me, riktig 
partypingla, always on the move.

(gör en zick-zack rörelse 
med axlarna)

(MORE)
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ATHINA (CONT'D)
Tror no ja kan få dig in i mitt 
fulla schedule somehow.

Athina ler och flyttar sig lite inåt på soffan, Fredrik 
flyttar sig ner bredvid henne, han skålar med hennes dricka.

INT. HANNES WC - NATT

Athina sitter på WC:n med byxorna nere och tar fram sin 
telefon. Hon ser att Ella har skickat en massa meddelanden. 
Dom tre senaste läser:

Ella, 23:22

'du är aldrig den som säger förlåt, jae så trött på de'

'du vet att du såra både mig o mamma'

'men fine fa o festa iställe'

Athina sätter tvärt bort telefonen, stiger upp och tvättar 
snabbt och frustrerat händerna.

INT. HANNES TRAPPA - NATT

Fredrik och Athina sitter på trappan och talar.

FREDRIK
Så jo ja ha insett att ja int e 
helt made fö att bo på egen hand, 
matlagning e int min starka sida.

ATHINA
Mmm, samma. Ja kan laga en mean 
paj, doe.

FREDRIK
En mean paj?

ATHINA
Yeah, you know, en riktigt bra paj, 
that’s what i bring to the table-

Dom båda skrattar till.

ATHINA (CONT'D)
-jo o bra att Hannes pappa allti 
reser så ja kan vara här o laga 
mina mikromåltider utan att dömas.

Konversationen verkar bli lite mer seriös. Fredrik orkar inte 
mera med bara småprat.
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FREDRIK
Hu går de där hemma då?

ATHINA
(suckar ut)

You know - lika störd som vanlit på 
att mänskor kommer in i mitt rum 
utan orsak o skrapar stolarna mot 
marken o sånt dum skit ... Ja o 
Ella bråka en hel del också igår om 
hennes Hanken-framtid vs min o de - 
well de sluta int heller alls bra. 

Athina tar en paus o andas, samlar sig lite.

ATHINA (CONT'D)
Ibland önskar ja att ja sku va arg 
på patriarkatet eller polisen eller 
någo viktit men iställe e de ba 
kind of riktat mot allt och alla o 
så känns de som att ja int kan 
stoppa de.

Fredrik pausar en stund före han svarar och leker med sin 
flasköppnare.

FREDRIK
Yeah, fattar ... Hoppas du int e fö 
hård mot dom though.

ATHINA
Va ska de betyda?

FREDRIK
Inge men liksom let’s be honest, 
efter vår breakup så e de ändå 
säkert ja som känner dig bäst, ja 
vet hu du o din syster o mamma 
talar ti varandra, hu du o din 
familj kind of funkar. O ja vet att 
du har en tendens att emellanåt ha 
en lite kort stubin, eller jaa i 
mean ganska jätte kort stubin.

Fredrik skrattar lätt till men Athina tycker inte det här är 
roligt. Athina tar hans dricka från hans hand och tar en 
klunk.

ATHINA
(smått irriterat)

Bara fö att du vet hu ja beter mig 
behöver du int sätta dig i, allt 
snurrar int runt Fredrik mera.
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FREDRIK
(förolämpat)

Men kanske ja måst sätta mig i om 
ja märker att inget ha ändra.

ATHINA
(upprört)

Inget ha ändra fö att hon vägrar 
ändra sig! Hon tror att allt hon 
gör är så bra o rätt o de gör mig 
så otroligt störd! O du va aldri 
bättre än henne! Du borde ha lugna 
mig, fått mig att tänka logiskt - 
men iställe så ba to du hennes sida 
o gjorde saker värre tills ja int 
klara av o va runt nåndera av er.

FREDRIK
Men hör du int dig själv? Du 
behöver clearly nån som int e du 
som navigerar dina relationer fö du 
vill ba riva ner o förstöra-

ATHINA
(Skriker först till och 
lugnar sig efter halva 
meningen)

Kanske mina relationer i så fall 
ska rivas ner?! Ha du nånsin tänkt 
på de? Att kanske så som ja redan 
beter mig me mänskor måst helt 
rivas ner ti grunden o sen byggas 
upp pånytt?

FREDRIK
(skriker till men försöker 
också hålla sig lugn)

Men lyssna på va du säger! Ingen 
vetti relation funkar sådä.

INT. HANNES KÖK - NATT

Athina ställer sig snabbt upp från trappan och går raskt för 
att hämta mer att dricka från köket. Fredrik följer efter 
henne.

ATHINA
(skriker då hon går iväg)

Kanske ja int e vetti i så fall, 
kanske ja e fucking insane, va 
spelar de fö roll??
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FREDRIK
(skriker också)

Insane, jaha e de där vie nu?! Du e 
int insane ba fö att du blir störd 
på småsaker, du sku int skada en 
själ! Du e ba i en livskris right 
now o hanterar den poorly-

Athina försöker få upp sin dricka och ignorera honom. Dock 
får hon inte upp flaskan med flasköppnaren och ger till sist 
upp.

ATHINA
(skriker)

- guess what asshole? En liten 
fucking myra i min hjärna 
kontrollerar min anger o håller mig 
från att kasta saker på mänskor on 
the daily you know, så här e vi, 
vitun livskris eller ej så e ja en 
arg mänska-

FREDRIK
(skriker)

Men så arg e du int! Du sku aldri 
gö de! Ja känner dig, du e int en 
såhä arg mänska!!

ATHINA
(skriker)

Kanske ja e!

Athina håller upp flasköppnaren och är påväg att kasta den på 
honom. Fredrik tar snabbt ett steg emot henne och tar tag i 
hennes arm som redan är i luften.

FREDRIK
(skriker i hennes ansikte)

Va i helvete gör du?

ATHINA
(skriker tillbaka)

Ja vet int!

Fredrik håller i hennes arm. Athina sätter sakta ner den 
medan Fredrik kramar om henne.

ATHINA (CONT'D)
(viskar in i hans skjorta)

Ja vet int.
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TEXT PÅ SVART BAKGRUND:

"Förändring är blygt och mänskligt"

EXT. ADAS BIL - DAG

Ada sätter sig i sin bil och kollar in genom köksfönstret var 
hon ser Mateo och hennes mamma tala.

Hon grimaserar mot fönstret och kör frustrerat iväg.

INT. FREDRIKS SOVRUM - DAG

Athina vaknar och märker att hon ligger i Fredriks säng. Hon 
ligger på sidan och har hans arm runt henne. De är båda 
nakna. Hon klär snabbt på sig och kontrollerar att han ännu 
sover då hon går. Hon stänger försiktigt ytterdörren.

EXT. ATHINAS BIL - DAG

Hon sätter sig i sin bil och lutar trött på ratten före hon 
kör iväg.

INT. HANNES FÖRÄLDRARS SOVRUM - DAG

Hannes vaknar och ser väldigt ledsen ut. Han hänger upp 
tillbaka bilden på sina föräldrar på väggen.

INT. HANNES KÖK - DAG

Hannes öppnar ett skåp, tar fram ett glas och fyller det från 
kranen. Han dricker upp glaset och andas tungt. Han står 
ensam i det stora köket och kollar sig omkring. Det är helt 
och hållet tomt på folk.

INT. UTANFÖR HANNES HUS - KVÄLL

Hannes håller i en svart plastpåse och samtidigt stiger både 
Athina och Ada ut ur sina bilar på gården. De alla kollar på 
varandra förvirrat en stund.

INT. HANNES VARDAGSRUM - KVÄLL

Athina, Ada och Hannes sitter på olika random stolar i ett 
stökigt vardagsrum och talar lugnt medan de dricker 
smoothies. Hannes kastar en burana burk till Athina.
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ATHINA
(med en konstig accent)

Krapula?

ADA
Yeah, ganska plenty, du får gärna 
kasta dendä vidare.

Ada tar i burana burken som Athina kastar till henne och 
skrapar sitt huvud. Hannes blundar och lutar sig bak i sin 
fåtölj medan han tar en klunk av sin smoothie. 

HANNES
Mmm, ja mår helt okej, drack int 
ens så mycke, e mest ba trött.

Athina tar en klunk av sin smoothie.

ATHINA
Yeah ja har lite samma situation. 
Banging smoothie though Hannes.

Hannes gör en gest som att han skulle tippa på hatten. Han 
tar en till klunk av smoothien. Sedan kollar han lätt omkring 
i vardagsrummet.

HANNES
Int fö att ja int uppskattar ert 
besök o er Massiva hjälp med 
städande, men va gör ni här?

Hannes kollar på både Athina och Ada men ingendera vill säga 
någonting. Hannes märker stelheten och försöker lätta på 
stämningen.

HANNES (CONT'D)
E de liksom en jätte exklusiv o sen 
efterfest going on eller en väldigt 
tidig överraskningsfest fö min 
födis - fö ni vet att de e först om 
typ tre månader -

ADA
(snabbt och blygt)

Orka int riktigt va hemma bara -

Athina avbryter henne utan att kolla upp från sina händer, 
vars naglar hon petar med.

ATHINA
- Fö att Mateo va där, eller hur? 
Så på din mammas ig story.

(Gör en härmande röst)
"Brunch Saturday @mateolindén"
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Athina fake spyr och Ada skrattar till lite. Efter en stund 
blir Ada dock tyst och seriös igen. Hon kollar ner i golvet.

ATHINA (CONT'D)
Hu går de då me -

ADA
-me controllfreaken? fråga min 
mamma, i guess.

Athina himlar med ögonen åt Adas svar.

ATHINA
Ada seriöst. Whats up? Ja har int 
någo o säga om saken, jae också här 
fö att ja int vill va hemma.

ADA
Yeah, kan vi hellre tala om de,
ja vill int tala om mig.

Ada stönar lite trött och gömmer sig i sin huppare.

ATHINA
Nä fö de finns int mycket att prata 
om, ja e en arg, elak människa o 
min familj blir ba allti offre ti 
min millimeter korta stubin, there? 
Case closed. Din tur.

Athina försöker säga det skämtsamt men det låter inte som ett 
skämt. Hannes rör Athinas axel. Hon möter inte hans blick och 
reagerar inte på hans berörning.

HANNES
Athina, though, kolla på mig. De e 
du int, de vet du väl - due ba en 
tonåring me en bad case av breakups 
+ identitetskris + ångest för 
framtiden. Men de som du verkligen 
int är e din ilska, due int ba en 
känsla dumbass ... de e int du, 
alright?

Athina möter äntligen hans blick.

ATHINA
Men va om de e ja?!

HANNES
De e int! Du e Athina en snäll o 
vänli o god person. Okej?? De e int 
du.
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Athina blundar, kollar ner på golvet mellan dom en stund. Då 
hon öppnar ögonen nickar hon. Hannes sparkar vänligt hennes 
ben igen och den här gången sparkar hon också väldigt 
försiktigt och snällt honom tillbaka.

HANNES (CONT'D)
There? case actually closed.

Hannes ler och vänder blicken mot Ada på soffan.

HANNES (CONT'D)
Så vafö vill int du prata om 
Mateo/Arwin/vem de nu än e? Vie int 
som sagt så judgeing.

Ada kollar upp från sitt lilla huppare hål och sätter sig 
lite rakare upp från soffan. Hon talar väldigt långsamt.

ADA
Ja vet int, ja ba - de ba öähduhdd 
- de ba känns som att alla e så 
säkra. Så säkra på va de känner. 
Tvivel hör helt o hålle enligt dom 
int hemma i kärlek o de ba känns 
som - som att de e allt ja känner 
när ja tänker på dom.

Ada tar en paus o andas. Hon har samlat till sig lite mod 
genom att börja prata. Hon kollar ner på smoothien i hennes 
hand. Hon blir sakta mer och mer upprörd då hon talar.

ADA (CONT'D)
Liksom ja tycker att älska e ett 
Alldeles för stort ord - de borde 
finnas en åldersgräns på när man 
får använda det. Det är så stort 
och de betyder så mycke. Liksom ja 
ba - ja ha bestämt mig fö att jag 
ska aldrig mer låta någon bli kär i 
mig. Varför tror Mateo, eller Arwin 
fö den delen, att någo av det här 
kommer hålla, varför kan dom int ba 
låta mig vara i fred, nä, varför 
kan ja int låta dom vara i fred, 
varför lockar jag åt mig dom fastän 
jag inte vill ha dom, vad för 
helvetisk narcissist gör så, jag 
förtjänar ingen av dom, jag vill 
bara vara i fred, men-

ATHINA
(skriker åt Ada)

Ada! Sluta.
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Ada slutar tala och kollar upp på Athina som nu flyttar sig 
till soffan, tar smoothien ur hennes hans och lägger den på 
soffbordet. Athina sätter sig bredvid Ada. De delar en stund 
av ögonkontakt före Athina sätter sin hand på Adas axel men 
Ada knuffar undan den för att istället luta sig helt och 
hållet mot Athinas axel. Ada är nära på att börja gråta men 
verkar samtidigt störd.

ATHINA (CONT'D)
Vännen sluta. Du kan int bestämma 
hu mänskor mår. Du kan int bestämma 
att ingen mer kommer bli kär i dig. 
De ba kan du int. Men du kan lägga 
gränser. Du kan säga att du inte 
vill ha en relation just nu. 

Hannes kommer o lägger sig med huvudet i Adas famn och 
fötterna upp på soffans armstöd. Hans ansikte är utslätat och 
han ser tveksam och tankfull ut.

HANNES
Yeah, man kan inte styra känslor. 
Eller andra för den delen. 

Ada pajar lätt Hannes hår och nickar. De sitter så en stund.

ADA
Jag vet, jag ska tala me dom ... på 
samma sätt som du ska tala me 
Hilda.

Hannes knycker lätt till och sätter sig halvt upp på armbågen 
och kollar på Ada.

FLASHBACK:

Han ser hur hans mamma brukade paja hans hår på samma sätt 
som Ada gör nu.

FLASHBACK SLUTAR.

Han blundar och tar denna gång ett djupt andetag. Han öppnar 
ögonen.

HANNES
Jo, de ska ja.

Hannes sätter sig upp i soffan och ger Ada en längre kram. De 
sitter så i några sekunder. Ada andas ut. Hannes telefon 
plingar till och han stiger upp för att gå till köket, han 
knuffar lätt till Ada.
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HANNES (CONT'D)
Tror vi behöver nån mat i oss.

ATHINA
Håller absolut med. Ska på vessa.

Athina ställer sig också upp och ger Ada en puss på huvudet. 
Ada slår lätt till Athinas arm för att få hennes 
uppmärksamhet.

ADA
Se? Snäll.

Ada lutar sig fram för att ta sin telefon och smoothien från 
soffbordet. Hon tar en klunk och skriver meddelandet:

Ada, 13:44

'jag tycker vi borde tala'.

INT. HANNES WC - DAG

Athina går på WC igen hos Hannes och sätter sig ner på WC:n. 
Medan hon kissar skriver hon meddelandet: 

Athina, 13:45

'förlåt. lovar ja ska börja säga de oftare.'

INT. HANNES KÖK - KVÄLL

Hannes plockar fram en brödpåse från en kökslåda. Han kollar 
samtidigt sin telefon och ser att hans pappa har skickat 
meddelandet:

Pappa, 13:42

'gick festen bra igår?

Hannes ler och skickar tillbaka:

Hannes, 13:46

'jo, super vilt, huse e nerbrunnet, hoppas du int va för 
känslomässigt knuten ti de'

och sätter ner telefonen. Han går till kylskåpet och tillbaka 
för att hämta pålägg till brödet. Då han kommer tillbaka 
plockar han en gång till upp telefonen med en mer fundersam 
blick och skriver meddelandet:

Hannes, 13:46
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'Skall vi äta någon god middag ikväll, tänkte att jag kan 
laga'.

Han ler.


