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AKT 1
1

INT. LISAS OCH PATRIKS BIL - KVÄLL

1

Patrik kör. Wille sitter tyst med en påse thaimat i knät.
PATRIK
Du? Vad tror du om att hitta på
någonting mysigt i påsk?
WILLE.
Bara du och jag?
PATRIK
Nej, jag tänkte - Kommer du ihåg
stugan där vi var med farfar?
WILLE
Ja! Ska farfar med?
PATRIK
Nej, alltså, alla vi. Du, jag,
Eddie, Bianca. Hela stora familjen.
Wille sjunker besviket ihop, men Patrik missförstår.
PATRIK (CONT'D)
Jag vill också träffa farfar, men
det gör vi en annan gång.
Visst.

WILLE

PATRIK
Men det blir kul att åka skidor.
Det gillar du ju?
Mm.
2

WILLE

INT. LISAS OCH PATRIKS HUS, KÖK - KVÄLL

2

Patrik och Wille får kryssa mellan lådor och kassar.
PATRIK
Och här har ni gjort en hinderbana?
LISA
Förlåt. Det ska till en kund. Det
är borta imorgon, jag lovar.
Bianca och Eddie kommer in i köket och Patrik delar ut lådor.

2.
PATRIK
Vårrullar. Tofu. Ja - Och så har
jag en till grej.
EDDIE
Counterstrike!
PATRIK
Nej, men ett förslag. Vad säger ni
om en resa över påsklovet?
Eddie och Bianca jublar. Wille är snarare likgiltig.
EDDIE
Vart? Teneriffa?
LISA
Nämen det vore ju helgalet. Eller?
BIANCA
Jamen vart då?
PATRIK
Jag tänkte en skidresa. I Sverige.
Wille, tar du glasen?
Patrik försvinner mot matrummet med en hög tallrikar.
Lisa tittar häpet på Bianca, båda skrattar.
BIANCA
Ja Åre! Mamma du kan slappa i
hotelloungen. Och gå på spa.
EDDIE
Jag ska åka alla svarta backar. Och
äta hamburgare varje dag.
WILLE
Där finns inga svarta backar.
LISA
Vadå? Wille, vet du vart vi ska?
Wille rycker på axlarna och går ut i matrummet med glasen.
Patrik kommer tillbaka in i köket.
LISA (CONT'D)
Nu får du faktiskt berätta.
PATRIK
Okej ... Vi får låna en stuga i
Grövelsjön! Snö, frisk luft, brasa.
Patrik strålar mot Lisa, som ser förväntansfullt på barnen.
BIANCA
Men va? Kan man ens åka slalom där?

3.
PATRIK
Nej, men längdskidor.
Wille kommer tillbaka till köket.
Och pulka.

PATRIK (CONT'D)

EDDIE
Nej! Inga fucking längdskidor. Jag
ska köra snowboard.
Patrik blir irriterad men håller god min. Lisas glädje dalar.
LISA
Eller så gör vi nåt alla gillar?
PATRIK
Det blir kul. Wille älskar det.
Patrik söker bekräftelse hos Wille. Bianca och Eddie blänger
däremot på Wille som skruvar på sig. Lisa ser besviken ut.
3

INT. LISAS OCH PATRIKS HUS, VARDAGSRUM - KVÄLL
I soffan virkar Lisa en babymobil. Patrik sätter sig och
börjar massera hennes fötter, men hon drar undan dem.
LISA
Du pratar med Wille före mig? Sånt
här bestämmer man väl tillsammans?
PATRIK
Det var bara ett förslag.
LISA
På nåt som Wille gillar men inte
Bianca och Eddie?
Patrik ser ångerfull ut.
LISA (CONT'D)
Vi är en familj, Patrik. Alla är
lika viktiga.
PATRIK
Förlåt. Men jag hoppades Willes
entusiasm skulle smitta av sig.
Lisa ser frågande på honom.
PATRIK (CONT'D)
Ja du kanske inte märker det, men
jag jobbar i uppförsbacke här. Jag
kan behöva lite draghjälp.

3

4.
LISA
Då kanske du skulle ha föreslagit
nedförsbacke? Och lift? Dessutom...
PATRIK
Vadå vill du också bara åka utför?
Patrik böjer sig över magen och klappar den.
PATRIK (CONT'D)
Visst är du en liten längdskidåkare
där inne?
LISA
Nämen, Corona. Är det verkligen
smart att åka på skidresa nu?
PATRIK
Corona? Det finns bara i Italien.
Det här är Grövelsjön!
LISA
Jo, det är liksom del av problemet.
PATRIK
Vill inte du göra nåt med de stora
barnen? Innan bebisen kommer?
Han buffar kärleksfullt på Lisa som börjar mjukna.
PATRIK (CONT'D)
Du? Tillsammans. Som en familj.
Han tar hennes fötter. Lisa tvekar men han får massera dem.
LISA
Men då måste alla vara med på det.
PATRIK
Nämnde jag att stugan är gratis?
Lisa börjar dra bort fötterna.
PATRIK (CONT'D)
Okej. Jag lovar. Vi hittar nåt som
alla gillar.
4

INT. SÄNGBUTIKEN - DAG
Martin klistrar lappar på golvet om att hålla avstånd. Ett
par herrskor dyker upp på lappen han fortfarande håller i.
MARTIN
Kan du inte läsa?
KUND
“Stå - här - tack”.

4

5.
Martin ser vantroget upp på kunden vars mössa har texten "Val
D'Isere ski bum” och vänder sig till Sebbe.
MARTIN
Tar du hand om hjärntrusten här.
Jag har lite att fixa med.
Sebbe går iväg med kunden och Martin samlar ihop lapparna och
reser sig. Sebbe är tillbaka nästan direkt.
SEBBE
Han var i fel butik. Skulle ha en
sån där nackkudde för flygresor.
MARTIN
Vilken dåre. Han hade säkert alla
möjliga Covid och Corona och skit.
SEBBE
Äh, det var bara en kund.
MARTIN
Jaha, så du kan se vem som käkat
valpar eller halsat smittad Jäger?
Eller hånglat upp en förpestad
flygvärdinna på flygplanstoaletten?
Sebbe himlar med ögonen.
MARTIN (CONT'D)
Fan, varenda Alp-glidare borde
sättas i karantän. Utsätta folk för
livsfara bara för att få skryta på
lunchen om sitt häftiga sportlov.
SEBBE
Och hur ska vi sälja utan kunder?
MARTIN
Det är grejen, vi borde inte jobba.
En kvinna kollar en prislapp och söker ögonkontakt. Martin
backar hastigt. Sebbe ler, men hon himlar med ögonen och går.
MARTIN (CONT'D)
Kolla, folk köper ändå inte. De nya
sängarna kostar fyrtio papp! Ingen
vettig människa tjackar en sån.
SEBBE
Du skrämde ju bort henne!
MARTIN
Hon borde tacka mig. Vi har inte
ens munskydd eller handskar. Fan
knappt tvål på toa ens.

6.
SEBBE
Schysst att sabba min provision.
MARTIN
Vet du, vi borde strejka. Jag kan
liksom vara riskgrupp.
SEBBE
Ja nåt fel är det. Helt klart.
5

INT. SKOLAN, PATRIKS KLASSRUM - DAG

5

Det ringer ut och Patrik vänder sig från tavlan till klassen.
Flera bänkar är tomma. Eleverna som är där packar ihop.
PATRIK
Jaha tack för idag. Trevligt att
åtminstone några av er dök upp.
Eleverna går och Filip dyker upp i dörren.
FILIP
Är ni halvklass?
Patrik skrattar trött.
PATRIK
Föräldrarna håller friska barn
hemma. Det är väl sjukt om något?
Han plockar ihop. Filip ställer sig vid fönstret.
PATRIK (CONT'D)
Hur ska de lära sig saker om de
inte ens är här? Vi har skolplikt
av en anledning.
FILIP
De är väl rädda.
PATRIK
För ett virus i Kina och Italien?
Filip vänder sig mot honom.
FILIP
Virus känner inga gränser Patrik.
Det är ett osynligt hot. Naturens
straff för att vi förstör jorden.
Guds hämnd, om du vill.
PATRIK
Du är väl inte religiös?
FILIP
De säger att det kommer från en
orm. Det är ju nästan vackert.
(MORE)

7.
FILIP (CONT'D)
Lyssna, ormen i paradiset orsakade
människans fall. Och nu ormen i
Wuhan ...
Patrik tar upp en papperskorg för att ställa den på rätt
plats. Han verkar föga imponerad.
FILIP (CONT'D)
Har du hört vad som händer med dem
som smittas? Fruktansvärda
historier. Vedervärdiga.
Patrik ser blek ut.
PATRIK
Snälla, jag vill helst inte höra.
FILIP
En man fick själva lungsäcken ...
Allt löstes liksom upp och han ...
Patrik håller hårt i papperskorgen med äcklad min.
PATRIK
Tack! Det räcker.
FILIP
Visst. Så - ska du med och käka?
6

INT. ARKITEKTKONTORET, KONFERENSRUM - DAG

6

Mötet är på upphällningen. Henrik lyssnar noga, men Katja
pillar med sin mobil i smyg.
MICAEL
Projekt har redan skjutits upp och
vi tar det hela på stort allvar.
Henrik får ett sms men lägger mobilen åt sidan. Katja suckar.
MICAEL (CONT'D)
Från och med nu råder hemarbete,
hur friska ni än är. Undvik smitta.
Henriks mobil surrar igen.
MICAEL (CONT'D)
Det här gäller alla.
Micael spänner ögonen i Katja som skriver ännu ett sms. Efter
en stund inser hon att alla väntar och lägger ner mobilen.
Fortsätt.

KATJA

8.
MICAEL
Ni måste ta ansvar även hemma. Det
betyder att ni inte ska ha Micael tittar menande på Katja, rör sig genom rummet och
stannar som av en händelse vid Henrik.
MICAEL (CONT'D)
- intim - kontakt med personer
utanför familjen.
7

INT. ARKITEKTKONTORET, HENRIKS RUM - DAG
Henrik packar dator och papper. Katja har redan kappan på.
KATJA
Till dig eller mig? William är hos
Patrik så vi kan göra vad vi vill.
Katja ...

HENRIK

KATJA
Men den där restaurangen? Kan vi ta
den en annan dag?
HENRIK
Du? Jag tänkte att ...
KATJA
Va? Jag känner att jag hellre tar
hem nåt. Jag har ett nytt rödvin.
HENRIK
Förlåt, men jag borde nog gå hem
till mig. Utan dig.
Katja skrattar misstroget. Henrik ser besvärad ut.
KATJA
Men herregud! Micke kan inte
bestämma vad vi gör på fritiden.
HENRIK
Du, lyssna. Det blir inte kul för
någon om firman går omkull.
KATJA
Det blir inte kul så här heller.
HENRIK
Nej, men vi måste ta ansvar. Vi kan
höras på telefon. Eller via zoom.
KATJA
Ska jag mejla över rödvinet då?

7

9.
HENRIK
Det sista jag vill är att smitta
dig eller Wille med nåt. Du fattar?
KATJA
Nej Henrik, jag fattar inte.
HENRIK
Snälla Katja, det är bara just nu.
Du? Vi måste hålla i och hålla ut.
KATJA
Verkar just inte bli nåt "hålla i"
Katja håller upp handen och går, men vänder sig om.
KATJA (CONT'D)
Ring om du törs trotsa pappa Micke.
8

INT. LISAS OCH PATRIKS HUS, VARDAGSRUM - KVÄLL
Patrik flyttar Lisas kassar från soffan.
PATRIK
(ropar)
Kan alla komma ett tag.
Lisa kommer och ger honom en puss.
PATRIK (CONT'D)
Skulle inte det här till en kund?
LISA
Jo, mötet blev uppskjutet. Det är
borta snart, jag lovar. Men kolla!
Hon håller triumferande fram en påse.
PATRIK
Skojar du? Inte en grej till.
LISA
Handsprit! Det är slut i hela stan.
Jag tänkte att vi skulle prata med
barnen, om handtvätt och sådär.
Wille kommer in och hör det sista. Eddie är strax bakom.
WILLE
Om man sjunger Blinka lilla stjärna
när man tvättar händerna så blir
det lagom länge.
EDDIE
Blinka lilla stjärna? Är du tre år?
Killarna sätter sig i soffan och knuffas lite.

8

10.

Bianca!

LISA

Bianca kommer in och lutar sig mot väggen med armarna i kors.
Patrik börjar prat men Eddie hostar med handen för munnen.
WILLE
Man ska hosta i armvecket.
EDDIE
Men jag höll ju för.
LISA
Wille har faktiskt rätt, Eddie.
PATRIK
Jo. Jag vet att ni vill till Åre...
Alla jublar.
PATRIK (CONT'D)
... och jag är ledsen, men vi har
bara inte råd.
Bianca och Eddie stönar besviket.
PATRIK (CONT'D)
Men om ni säger era önskemål, så
hittar vi något för alla. Okej?
Lisa tittar uppskattande på honom.
PATRIK (CONT'D)
Jag åker gärna längdskidor. Bianca,
du vill åka utför eller hur?
Bianca rycker på axlarna.
LISA
Jag vill bara ha det mysigt. Eddie?
EDDIE
Jag kan följa med vartsomhelst.
Patrik blir häpen men glad. Lisa blir också hoppfull.
EDDIE (CONT'D)
OM jag får spela Counterstrike.
Patrik och Lisa ser på varandra.
LISA
Eddie vi har ju pratat om det här.
Det är femtonårsgräns.
PATRIK
Krigsspel är inte bra för barn.

11.
EDDIE
Men åk till pulkalandet med Wille
då, så kan ni sjunga "Blinka lilla
stjärna" och sånt som är för barn.
Eddie rusar därifrån.
LISA
Gubben! Du ville ju åka snowboard?
Biancas mobil ringer.
BIANCA
Jag måste ta det. Jossan väntar.
Bianca går också iväg. Patrik ser uppgiven ut.
LISA
Kom ihåg att tvätta händerna!
Patrik suckar. Wille sitter tvekande kvar.
WILLE
Är det okej om jag gör läxan?
Patrik nickar trött och Wille går.
Bianca kommer tillbaka med jackan på. Hon håller fram handen
och Lisa ger henne sitt betalkort.
LISA
Och tänk nu på att hålla distans.
BIANCA
Men ja! Hejdå.
Bianca går igen.
PATRIK
Så gick det med den delaktigheten.
LISA
Det var bara fel tillfälle.
PATRIK
Barn kanske ändå inte ska ta del i
beslut som rör familjens ekonomi?
LISA
Vadå? Alla måste få säga sitt.
PATRIK
Som Bianca med ditt kort?
LISA
Lägg av. Nu har du lovat barnen en
resa så nu får du fixa det här.

12.
Utanför fönstret kindpussar och kramar Bianca kompisar. De
tar selfies tätt ihop och skickar ett läppglans mellan sig.
9

EXT. BIGGES HUS - KVÄLL

9

Martin försöker gå in, men dörren är låst. Gugge öppnar
köksfönstret. Bakom henne rör sig Bigge oroligt.
GUGGE
Hej Martin.
BIGGE
Hej gulle! Var dagen bra?
Martin trevar efter nycklar, hittar dem och börjar låsa upp.
GUGGE
Stopp! Vi har isolerat oss.
BIGGE
DU har isolerat oss.
MARTIN
Men jag då?
BIGGE
Han kan väl få komma in?
Bigge tränger sig fram till fönstret.
BIGGE (CONT'D)
Du är väl inte sjuk Martin?
Titta, han är inte sjuk!
GUGGE
(Till Bigge)
Det är för att jag är rädd om dig.
(Till Martin)
Och det borde du också vara.
MARTIN
Klart som fan att jag är det. Det
är bara ... Jag bor ju här liksom.
BIGGE
Han kan ju inte sova ute!
GUGGE
Så då får han väl ta min lägenhet.
Gugge kastar ut sina nycklar. Martin tar dröjande upp dem.
Mamma?

MARTIN

BIGGE
Gugge, han bor ju faktiskt här.

13.
GUGGE
Jo, men vi är 70 plus och
lägenheter har högre smittrisk
MARTIN
Jaha, så där kan jag och barnen bo?
GUGGE
Men Martin. Det fixar väl du? Du
vill väl inte döda din mamma?
BIGGE
Döda mig? Det är väl klart att
Martin inte ska döda nån. Titta på
honom. Han är ju inte sjuk.
GUGGE
Nu är det såhär att virus syns
inte. Vi kan vara smittade allihop.
Martin hajar till. Det har han inte tänkt på.
BIGGE
Men usch så du pratar.
MARTIN
Fan, jag träffar ju massa kunder
också. Vem vet var de har varit?
BIGGE
Det är säkert ingen fara.
MARTIN
Jag behöver ändå mina prylar. Håll
er undan så jag kan packa.
Han gör en ansats att låsa upp dörren.
GUGGE
Näru. Det har jag redan fixat.
Gugge langar ut en storblommig väska som Martin får i famnen.
Han tvekar, men inser att det är för Bigges hälsas skull.
BIGGE
Vänta så får jag krama hejdå.
Nej!

MARTIN OCH GUGGE

Martin tvekar, rycker sedan på axlarna och börjar moloken gå.
BIGGE
Ta hand om dig gubben! Toj toj!
MARTIN
Visst. Jävligt toj toj.

14.
10

EXT. LISAS OCH PATRIKS HUS, TRÄDGÅRD - DAG

10

Familjen har roligt när de påskpyntar. På gatan utanför
spänner grannen fast en skoter på ett släp.
GRANNEN
Nu bär det av till snön.
EDDIE
Fan! Alla får ha kul utom jag.
PATRIK
Jo. Det är så att ibland får man
helt enkelt gilla läget ...
EDDIE
Det är så sjukt orättvist!
Eddie försöker riva ner dekorationen de just hängt upp. Lisa
går fram och kramar om honom.
PATRIK
Om jag kan få säga nåt här ...
LISA
Kan du inte bara låta honom vara
ett tag?
EDDIE
Jag får ju inte göra ett skit!
Snowboard? Nä. Counterstrike? Nä.
PATRIK
(Höjer rösten)
Jag har (Dämpar tonen)
- tänkt om lite.
EDDIE
Har du köpt Counterstrike?
Lisa ser misstroget på Patrik.
LISA
Vi var ju överens om ...
PATRIK
Nej, jag gillar läget. Vi har inte
råd med Åre, men med Grönklitt.
EDDIE
Vadå Grönklitt?
PATRIK
Där finns längdspår, men också en
skidbacke. Och en björnpark.
Lisa häpnar. Eddie blir genast i gasen.

15.
PATRIK (CONT'D)
De har visst fått avbokningar. Men
det blir ju dyrare än Grövelsjön.
Lisa kramar om honom.
LISA
Vi fixar det. Bara jag får betalt
för mina uppdrag.
EDDIE
Yes! Jag kommer flyga i guppen.
PATRIK
Vad säger ni? Det funkar va?
Wille ser glad ut. Bianca rycker på axlarna och ler.
BIANCA
Det blir väl okej.
PATRIK
Vad glad jag blir.
11

INT. LISAS OCH PATRIKS HUS, SOVRUM - NATT

11

Patrik ligger i sängen. Lisa kryper ner och pussar honom.
PATRIK
Ojdå, vad är det här?
LISA
Du fick med hela familjen.
Hon pussar honom igen.
LISA (CONT'D)
Eddie är supertaggad. Sa du att där
fanns en björnpark?
Lisa kryper närmare. Patrik makar sig också närmre.
LISA (CONT'D)
Vet du någon som vill leka lite
björnpark? Krypa in i björngrottan?
PATRIK
Jag vet var det finns en
jättebamsing till björn.
12

INT. GUGGES LÄGENHET - NATT

12

Martin vrider sig, ensam i Gugges rosabäddade säng. En bild
på Gugge och Bigge i Spanien står på sängbordet.

16.
13

INT. KATJAS LÄGENHET, VARDAGSRUM - NATT

13

Katja sitter i ett släckt rum med ett urdrucket vinglas. Det
ringer, hon tittar på mobilen, Henriks namn syns på
displayen, Katja stänger av och lägger den med skärmen nedåt.
Sitter kvar med tom blick.
AKT 2
14

INT. SKOLAN, KORRIDOR - DAG

14

Patrik bär flera mappar och en kopp. Rektorn kommer med ännu
en mapp. Patrik tar resignerat emot den och fortsätter trött.
15

INT. SKOLAN, FILIPS KONTOR - DAG

15

Patrik kliver in, släpper mapparna på Filips skrivbord och
ställer ifrån sig sitt kaffe. Där står redan en likadan kopp.
Filip ser frågande ut.
PATRIK
Lektioner jag måste ta över från
sjuka lärare. Men det är knappt
några elever här.
FILIP
Jo. Folk är känsligare än man tror.
PATRIK
Tror du att de verkligen är sjuka?
FILIP
Nja, men ... Jag kanske inte skulle
sagt det där om Wuhan.
PATRIK
Men du har väl inte skrämt upp folk
med din skräckhistoria?
FILIP
Jamen, det är en bra historia. Tänk
på det. Den säger någonting.
Patrik dricker trött kaffe och ställer ner koppen. Filip ser
ut att grubbla på någonting, men släpper det.
FILIP (CONT'D)
Det här är bara tillfälligt. Snart
är allt tillbaka till det normala.
PATRIK
Hoppas det. Du, jag måste vidare,
men det var skönt att snacka iite.

17.
FILIP
Hey. Det är det jag är till för.
16

INT. SÄNGBUTIKEN - DAG

16

Lisa kommer fullastad med otympliga kassar. Ur en sticker ett
påskris dekorerat med skor upp. Sebbe skyndar till hjälp.
LISA
Tack, det går bra. Var är Martin?
SEBBE
Han gömmer sig väl på lagret.
Martin dyker upp. Lisa gör en frågande gest mot lagret.
MARTIN
Äh, man vill ju inte bli smittad.
Okej?

LISA

Lisa ser sig om i den folktomma butiken.
MARTIN
Jaha, du laddar för påsk ser jag.
Martin ser på Lisas kassar med påskris.
LISA
Jaha? Nej, det ska till en kund.
Men du, på tal om påsk. Är det okej
om vi byter dag?
Martin låter tveksam.
MARTIN
Ska jag ta ungarna? För det ...
LISA
Nej om Eddie och Bianca kan vara
hos oss? Bara på själva påskafton.
MARTIN
Jaha! För jag har knölat in mig hos
Gugge och det är inte direkt stort.
LISA
Va? Men varför då?
MARTIN
Äh, tanterna vill isolera sig. Och
mamma vill inte lämna huset, så ...
LISA
Så då passar det bra att vi byter?

18.
MARTIN
Visst, det borde väl funka.
LISA
Vad schysst! Verkligen.
Lisa ler strålande mot Martin som blir glad och lite generad.
MARTIN
Kommer din syrra eller?
LISA
Jaha nej, vi ska åka skidor. Patrik
har bokat en stuga i Grönklitt.
Martin stelnar.
MARTIN
Vänta lite? Sa du påskafton?
LISA
Ja? Är det nåt problem?
MARTIN
Näe alltså, jag har ju faktiskt
lite planer. Så de kanske inte ...
LISA
I Gugges lägenhet?
MARTIN
Så man måste pynta för en flådig
resa för att träffa sina ungar nu?
LISA
Jag menade inte så.
MARTIN
Det räcker inte att jag har lämnat
mitt hem? Jag måste betala för att
få vara med mina egna barn?
LISA
Förlåt Martin. Det är klart att du
inte måste.
MARTIN
Fan, snart är jobbet allt jag har.
LISA
Du får dem en extra dag sen om du
vill. Snälla. Nu när alla ska åka.
Martins blick faller på en av lapparna på golvet.
MARTIN
Och Corona? Hur tänkte ni där?

19.
LISA
Det är bara Dalarna. Vi ska inte
träffa några andra, jag lovar.
Lisa tindrar vädjande mot Martin som smälter.
LISA (CONT'D)
Det är vår sista chans innan
bebisen kommer. Please!
MARTIN
Vafan, okej då. OM Eddie och Bianca
är med på det.
LISA
Gud vad gullig du är! Superschysst!
MARTIN
Jag menar det är ju inte säkert. De
brukar uppskatta att fira påsk med
mig. Och sådär.
LISA
Absolut. De får välja. Tack Martin!
Lisa gör en ansats till kram, Martin lyser upp men de kommer
på att man inte ska och det blir ett lite konstigt hejdå.
Så snart Lisa gått kollar Martin Grönklitt på butikens dator.
MARTIN
Helt sjukt. En stuga kostar liksom
mer än jag köper mat för på ett år.
Sebbe tittar över axeln på honom.
SEBBE
Aha Grönklitt! Det är sjukt mysigt
med den där lilla backen.
Lilla?

MARTIN

SEBBE
Jag var där en gång med en tjej som
har barn. Perfekt för ungarna.
MARTIN
Vadå, men det finns väl stora
backar också eller?
SEBBE
Nänä. Men där är skitmysigt.
En dam närmar sig bakifrån. Martin reagerar starkt.

20.
MARTIN
Två meters avstånd! Ska du göra
mina barn faderslösa?
DAMEN
Förlåt. Jag vill bara köpa en säng.
MARTIN
Du får köpa en kista om du sprider
smitta på det där viset.
17

INT. SKOBUTIK - DAG

17

Lisa krånglar in mage och kassar. Det ringer och hon ställer
ner allt, svarar bortvänd med låg röst.
LISA
Okej... Ring om ni ändrar er. Jo,
men jag tänkte jobba lite under
föräldraledigheten också så - Nähä?
Visst. Glad påsk...
Lisa knäpper trött av mobilen, klistrar på ett leende och
vänder sig mot personen i kassan.
LISA (CONT'D)
Jag hade bokat ett möte?
Butikschefen kommer ut.
BUTIKSCHEFEN
Men gud, Lisa! Glömde jag ringa
dig? Jag är SÅ ledsen men vi har
inköpsstopp på allt. Corona du vet.
LISA
Tro mig, jag vet. - Men vi var ju
överens?
Butikschefen ler beklagande. Lisa rotar i kassarna.
BUTIKSHEFEN
Du kan ju ha det nån annanstans?
Lisa håller skeptiskt två jätteskor målade som kycklingar.
BUTIKSCHEFEN
Så HIMLA synd att det blev såhär.
LISA
Ja, det var ju - Verkligen synd.
BUTIKSCHEFEN
Vänta! Som plåster på såren.
Butikschefen räcker fram ett stort påskägg. Lisa ler men är
besviken. Det var inte vad hon tänkt sig.

21.
18

EXT. SKOLGÅRDEN - DAG
Skolporten öppnas av Eddie. Han ser Martin och vinkar
förvånat. Martin vill kramas, Eddie tillåter en axeldunk.
EDDIE
Hej! Vad gör du?
MARTIN
Tja. Jo, Lisa undrar om Bianca och
du kan vara med dem på påskafton?
Ja.

EDDIE

MARTIN
Bra för att ... Jag menar påskafton
är ju egentligen vår dag och sådär.
EDDIE
Mamma vet redan att jag vill byta.
MARTIN
Okej. För självklart får ni vara
med mig. Om ni vill. Vi kan hitta
på nåt kul, käka godis.
EDDIE
Men det blir askul att åka skidor!
MARTIN
Jo. Bara inte Lisa blir för trött.
Eddies blick vandrar. Martin ler nostalgiskt.
MARTIN (CONT'D)
Alltså när du var på väg. Man kunde
knappt prata med henne på slutet.
Eddie vinkar åt någon.
MARTIN (CONT'D)
Var det Grönklitt ni skulle till?
EDDIE
Ja! Där finns björnar också.
MARTIN
Mm, jo. Jag har hört att det finns
de som gillar det stället.
Vadå?

EDDIE

MARTIN
Näe, men kanske lite synd att det
bara finns barnbackar.
(MORE)
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22.
MARTIN (CONT'D)
Vi brukar ju köra svarta. Patrik
vill väl ta det lite lugnare.
EDDIE
Vafan! Vadå för fucking barnbackar?
19

INT. LISAS OCH PATRIKS HUS - KVÄLL
Lisa lastar deppad av sig påskägget och alla kassar.
PATRIK
Skojar du med mig?
Lisa gör en uppgiven gest. Patrik tar godis ur påskägget.
PATRIK (CONT'D)
Blä. Jag hatar marsipan.
LISA
Men det är gratis. Min kassa är
snart tom. Kunden hoppade av.
Patrik spottar ut marsipanen i soppåsen.
LISA (CONT'D)
Två kunder faktiskt. Hoppas vi ändå
har råd med resan?
Patrik ser tveksam ut men rycker på axlarna.
PATRIK
Den är bokad och betald. Vi får se
det som en investering i oss.
Lisa ler tacksamt.
PATRIK (CONT'D)
Men ni hade väl ett avtal?
Lisa ger honom en blick som säger att han bör vara tyst.
PATRIK (CONT'D)
Det är kanske bra att trappa ner?
Han smyger intill och klappar henne på magen.
LISA
Jo. Det är bara ... Allt är så lätt
för dig med ditt säkra lärarjobb.
PATRIK
Du kommer klara dig fint. Du är
jätteduktig på det du gör. Bäst.
De kramas och pussas. Men avbryts av Eddie som klampar in.
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23.
EDDIE
Varför sade ni inte att Grönklitt
bara har bebisbackar?
Va?

LISA

EDDIE
Det säger pappa. Jag åker inte med.
PATRIK
Det är lite sent påtänkt.
EDDIE
Du bestämmer inte över mig!
PATRIK
Jo, just i det här fallet gör jag
faktiskt det.
EDDIE
Bebisen är inte ens här, ändå måste
jag åka i bebisbacken? Världens
sämsta påsklov!
Eddie tar en näve ur påskägget och klampar ut igen.
EDDIE (O.S.) (CONT'D)
Godiset smakar bajs!
Patrik ser ut som om han håller på att få huvudvärk.
PATRIK
Det här funkar inte. Du måste prata
med Martin.
LISA
Vad menar han med barnbackar?
PATRIK
Fattar du inte? Martin vill sabba
för oss. Han har inte släppt dig.
LISA
Så det finns stora backar?
PATRIK
Ja, eller. Inte jättestora kanske.
LISA
Så ditt sätt att ta hänsyn till
familjen är att ljuga för barnen?
PATRIK
Det är ingen som ljuger. Du gillade
ju också Grönklitt?

24.
LISA
Det här känns helt fel. Ser du ens
Eddies och Biancas behov?
PATRIK
Behov? Snälla Lisa, det är
skidåkning!
LISA
Nej Patrik. Det är mer än så.
Hon ser tyst på honom tills han förstår vad hon är ute efter.
PATRIK
Glöm det. Vi betalar inte terapi
för att jag vill ge er ett mysigt
påsklov.
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INT. JANS OCH YLVAS HUS - KVÄLL
Ylva klädd i kavaj har videosamtal med Lisa.
LISA
Det känns som om han inte lyssnar.
YLVA
Du upplever att Patrik inte vill
kompromissa?
LISA
Jo. Eller. Det gör han väl, men ...
YLVA
Den här resan, varför tänker du att
han vill göra den?
LISA
För att familjen ska få ha det bra
tillsammans. Men Eddie tycker det
är roligare med ...
YLVA
Vet du Lisa, fundera på det där
sista du sade.
LISA
Om Eddie? - Jaha. Att Patrik vill
att familjen ska ha det bra ...
YLVA
Ni vill samma sak. Men det kräver
arbete. Alla måste kompromissa,
inte bara Patrik. Är du med mig?
De avslutar samtalet och Ylva lägger på.

20

25.
YLVA (CONT'D)
Du, de här videosamtalen känns
överdrivna.
På en soffa intill ligger Jan i morgonrock.
JAN
Tänk på att vi är riskgrupp.
YLVA
Att du är rädd för allt gör dig
inte till riskgrupp. Du skulle bli
en usel sjuttioplussare.
Vadå?

JAN

YLVA
Dagens seniorer är både digitala
och sexuellt aktiva. Det är mer än
man kan säga om dig.
JAN
Jag kan väl inte hjälpa att jag har
erektionsproblem?
YLVA
Nej, men du är för feg för att göra
nåt åt dem. Jag tror rentav du är
rädd för själva sexakten.
JAN
Vad säger du? Att jag är någon
slags neurotisk erotofob?
Ylva reser sig. Hon har bara trosor under kavajen
YLVA
Ja. Det är precis det jag säger.
Hade du gjort kaffe?
21

INT. SNABBKÖP - KVÄLL

21

Martin står vid en hylla. Någon passerar för nära och han
skjuter stressat vagnen emellan som barriär. Sedan ser någon
annan en bit bort och stramar upp sig.
Men tja!
Tja!

MARTIN
TESSAN

Tessan sneglar på hans kundvagn.
TESSAN (CONT'D)
Är du dålig i magen?

26.
Martin tittar ner i vagnen som är proppfull med toapapper.
MARTIN
Nä, eller alltså jag handlar åt
morsan och ...
TESSAN
Jaha, är hon dålig i magen?
MARTIN
Äh, du vet, Gugge ville bunkra, de
har sett nån skit på tv ...
TESSAN
Jag skämtar bara med dig. Fint att
du handlar åt din mamma.
Martin rätar på sig.
TESSAN (CONT'D)
Så ni är sams nu? Du var ju inte så
nöjd med hennes privatliv?
MARTIN
Jo. Jag blev bara ... Det blev dumt
det där.
TESSAN
Det blev ju det. - Men bra att du
fixade det.
Martin växer.
MARTIN
Man får ju ställa upp när man kan.
Jag har sett till att flytta ut
också, så de kan isolera sig.
Tessan ser imponerad ut.
MARTIN (CONT'D)
Lite obekvämt, men vad gör man
inte.
TESSAN
Corona är verkligen skit. Har ni
haft besök av distriktschefen än?
MARTIN
Va? Nej, det tror jag inte.
TESSAN
Min kompis sa att de kollar
butikerna. Väljer vilka som får
stanna och vilka som ska få kicken.
Åh fan.

MARTIN

27.
Någon vill komma åt hyllan där Martin står. Han valsar runt
för att hålla avstånd men försöker spela cool för Tessan.
MARTIN (CONT'D)
Nej, men jag har faktiskt lite
idéer för hur vi ska locka fler
kunder. Och så. Så att ...
Martin får valsa åt andra hållet.
MARTIN (CONT'D)
(Byter fokus)
Jaha? Och du handlar ...
Han tittar i Tessans korg som rymmer bindor och tamponger.
MARTIN (CONT'D)
Du handlar också.
TESSAN
Mm. Hördudu vi ses.
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INT. SÄNGBUTIKEN - DAG

22

Sebbe säljer nästan den dyra specialsängen till ett par som
ska fundera och återkomma.
SEBBE
Fråga efter mig så får ni rabatt.
(Vänder sig mot Martin.)
Men shit mannen, du skrämmer ju
kunderna.
Martin har lite för tjocka handskar och ett taffligt visir
gjort av overhead-papper och ful, färgglad tejp.
MARTIN
Skrämmer? De borde vara tacksamma.
Jag kanske räddar deras liv.
SEBBE
(Måttar med fingarna)
Aja. Jag är i alla fall så här nära
att sälja en fyrtiotusenkronorssäng. Försök göra om det i den där
outfiten.
MARTIN
Du kan glömma att de kommer
tillbaka. Jag tänkte ta lite rast.
Är det okej eller?
23

INT. SÄNGBUTIKEN - DAG
Martin kommer tillbaka med en kaffe i handen.

23

28.
En stram kvinna med portfölj kommer in i butiken, hajar till
åt hans hemgjorda skyddsklädsel men hälsar.
Martin inser att det är distriktschefen och räcker snabbt
kaffet åt Sebbe.
SEBBE
Tack mannen. Ska inte du ha?
MARTIN
Näe, jag har redan druckit.
Martin ser sig om över axeln. Han är överdrivet peppad.
SEBBE
Är allt under kontroll?
MARTIN
Ja, för fan. Fina fisken.
Portföljen går runt och inspekterar, rättar till något
överkast och tittar närmare på skyltar. Martin höjer rösten.
MARTIN (CONT'D)
Drick kaffe du, så jobbar jag. Jag
älskar att sälja sängar.
Portföljen knuffas nästan omkull av Lisa som stormar in. Lisa
reagerar på Martins utstyrsel men bara med en snabb blick.
LISA
Vad menar du med att sabba för oss?
MARTIN
Vadå? Jag sabbar inget.
(Högt)
Välkommen till sängbutiken!
(Lågt)
Kan du dämpa dig? Det är mitt jobb
det här.
Medan de pratar visar Martin kuddar och pekar på sängar för
att inte portföljen ska se att det är en privat situation.
MARTIN (CONT'D)
Om ni inte kan hitta resmål som
passar alla så är det ert problem.
Lisa sliter en kudde ifrån honom och slänger tillbaka den.
LISA
Du sade ju att det gick bra?
MARTIN
(Högt åt Portföljens håll)
Helt rätt den kudden är för mjuk!
(Sänker rösten)
(MORE)

29.
MARTIN (CONT'D)
Jag trodde ni skulle göra nåt för
ungarna?
LISA
Det är ju det vi gör.
MARTIN
Ni lurar iväg dem till nåt
skitställe.
LISA
Skitställe? Om vi fick en chans att
åka dit skulle de älska det.
MARTIN
Okej, så Patrik har inte lovat nåt
han inte kan hålla?
Lisa får samla sig. Hon har trots allt också anklagat Patrik
för att lura barnen. Men hon är solidarisk med Patrik.
LISA
Du vet lika väl som jag att man
måste ta hänsyn till ekonomin. Det
kallas kompromiss.
MARTIN
Luras är förstås din grej.
Lisa vet vad han far efter och skäms för att ha sårat honom.
LISA
Snälla Martin. Jag är också ledsen
att det blev som det blev.
MARTIN
Vad var det du sa nu igen? I nöd
och lust?
LISA
Man kan inte tvinga ett förhållande
att fungera.
MARTIN
Vänta. Tills döden skiljer oss åt
var det va?
Martin stirrar sårat på henne. Hon ser lika sårat tillbaka.
LISA
Fan för dig Martin.
Lisa stormar ut. Martin påminns om att portföljen fortfarande
är där och att hon har förmodligen sett allt.
MARTIN
Jag hör av mig så snart vi fått in
de nya kuddarna!

30.
Martin möter portföljens blick och ler och nickar ansträngt.
Hon antecknar någonting, tar upp mobilen och ringer. Går.
24

INT. KATJAS LÄGENHET - DAG

24

Katja jobbar när det ringer på dörren. Utanför står Henrik.
Han ler ängsligt. Katja blir glad, gladare än hon visar.
KATJA
Jag visste väl att du skulle lägga
av med det där hålla distansentramset.
Hon går in i lägenheten och lyfter frågande en kaffekopp mot
Henrik, men han står kvar vid dörren.
HENRIK
Fast nu blev det nog en miss här.
KATJA
Jag förstår inte riktigt?
HENRIK
Jag tänker inte komma in.
Nähä?

KATJA

Katja ställer ner kaffekoppen och lägger armarna i kors.
HENRIK
(Vädjande)
Jag tänkte ... att vi kan vara
tillsammans ändå. Vi skulle kunna
testa lite ...
Henrik kontrollerar så inte Wille hör och sänker rösten.
HENRIK (CONT'D)
... Facetime-sex.
KATJA
Men Henrik, nu skojar du med mig?
Menar du att jag skulle sätta mig
framför en kamera och HENRIK
Katja. - Jag saknar dig.
KATJA
Det verkar inte vara det enda du
saknar. Gå och ha lite Facetimesex
med dig själv tycker jag. Hejdå.

31.
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INT. LISAS OCH PATRIKS HUS, UTANFÖR BADRUMMET - KVÄLL

25

Wille tvättar händerna med dörren öppen. Nynnar tyst "Blinka
lilla stjärna". När han kommer ut hostar Eddie rakt ut.
WILLE
Men håll för!
EDDIE
Jag hostade okej? Det var inte
planerat. Du frågar väl din morsa
om lov innan du hostar.
LISA
(slätar över)
Du gör rätt nästa gång, visst?
PATRIK
Ja men det kanske finns nån gräns
på hur många "nästa gång" det får
bli innan man lär sig?
EDDIE
Dra åt helvete.
Eddie klampar iväg. Lisa ser oförstående på Patrik.
LISA
Jag har pratat med Martin och
stöttar dig med resan. Kan du nu
snälla försöka hålla sams med
Eddie?
Patrik gör en gest som att det var Eddie som började.
26

INT. LISAS OCH PATRIKS HUS, NEDERVÅNINGEN - MORGON
Lisa står med en tekopp i handen. Eddie i pyjamas ser
överdrivet risig ut och hostar konstlat.
EDDIE
Jag har ont i halsen.
LISA
(Med handen på hans panna)
Du är inte varm. Har du ont i
huvudet? I kroppen? Magen också?
Eddie nickar åt alla symptom.
EDDIE
Jag tror att det är Corona.
LISA
Men lilla gubben.
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32.
PATRIK
(Lågt till Lisa)
Corona? Han vill bara slippa
skidresan, det är väl uppenbart?
(Till Eddie)
Hörrdu, klä på dig nu så åker vi
till skolan.
EDDIE
Då åker jag till pappa istället!
Patrik gör en gest som kan tolkas som “inte mig emot”. Den
undgår inte Lisa.
LISA
Men det är klart att du får vara
här när du är sjuk.
Hon ser irriterat på Patrik och Eddie rusar upp för trappan.
PATRIK
Verkar han sjuk? Han sprintar ju
som Usain Bolt.
LISA
Det var ju du som gnällde för att
han hostade och kunde smitta?
PATRIK
Nu har Martin gjort alla till
hypokondriker också. Katja håller
sig åtminstone på sin kant.
Dörrklockan ringer.
27

INT. LISAS OCH PATRIKS HUS, HALL - MORGON
Patrik sliter upp dörren. Utanför står Katja med mobilen i
handen. Wille kommer ned för trappan. De har uppenbarligen
pratat med varandra. Patrik sansar sig.
Hej?

PATRIK

KATJA
Jag ska hämta hem min son. Det här
huset är tydligen en smitthärd.
PATRIK
Nej, det är bara Eddie som ...
Wille hälsar glatt.
KATJA
Har du allt?
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33.
WILLE
Ja, jag ska bara hämta en grej till
redovisningen.
KATJA
Men William, det är nog ändå bäst
att du stannar hemma ett tag.
PATRIK
Vadå? Det är väl klart att han ska
gå i skolan.
KATJA
Det tycker du. Är du klar William?
PATRIK
Men hur ska jag kunna uppmana alla
andra att närvara, om min egen son
är hemma? Sverige har skolplikt.
KATJA
Det är ditt problem.
Patrik skrattar misstroget.
PATRIK
Nej, skolplikten är faktiskt inte
mitt problem. Det är lag.
KATJA
Så. - Vi får prata mer om det sen.
Taxin väntar. Hej.
28

EXT. SKOLGÅRDEN - MORGON

28

Wille springer in medan Katja väntar. Hon hejdar en förälder
som går förbi med sina barn. Patrik närmar sig på håll.
KATJA
Jag skulle hålla dem hemma om jag
var du. Det finns smitta på skolan.
Patrik hör Katja och blir irriterad. Han vänder sig till
föräldern och till andra som nu stannat för att lyssna.
PATRIK
Jag försäkrar att skolan är helt
riskfri.
KATJA
Lyssna inte på honom. Hans egen
styvson är sjuk, ändå är han här.
Patrik blänger på Katja. Halsen krånglar och han harklar sig.

34.
PATRIK
Det är inte Corona, han är bara
lite trött. Och vill ni inte lyssna
på mig så borde ni åtminstone ...
Han harklar sig igen
PATRIK (CONT'D)
... följa FHM. Och skollagen.
Patrik hostar till. Alla runt omkring tar förfärade ett steg
bakåt. Patrik vinkar avvärjande.
PATRIK (CONT'D)
Det är bara lite damm.
Patrik fortsätter mot skolan. När han vänder sig ser han
uppgivet hur föräldrarna tar med sina barn därifrån igen.
29

INT. SÄNGBUTIKEN - DAG

29

Sebbe står i kassan och pratar med en leverantör i telefon.
Kunderna som tittat på de dyra sängarna kommer in. Martin,
klädd i visir och handskar, sneglar på Sebbee och skyndar
sedan fram till kunderna.
MARTIN
Välkomna, välkomna. Kan jag hjälpa
till med något?
KUND 1
Är Sebastian här?
MARTIN
Han är liksom upptagen, Men jag kan
hjälpa er.
KUND 2
(Tvekar)
Vi blev lovade rabatt
MARTIN
Visst, men det fixar jag. Var det
de här godingarna ni tittat på?
Han pekar på de dyra, exklusivaste sängarna. Kunderna nickar,
men med tvekan.
Sebbe som avslutat ssmtalet kommer fram. Kunderna lyser upp.
MARTIN (CONT'D)
(Till Sebbe)
Det är lugnt, jag kan ta det här.

35.
KUND 1
Men hej, Sebastian. Så bra att du
kommer! Vi tänkte slå till på
sängarna du visade oss.
MARTIN
Alltså, jag fixar gärna rabatt.
Sebbe går förbi Martin, som försöker hålla avstånd, utan att
titta på honom. Sebbe bryr sig bara om kunderna
I bakgrunden närmar sig damen med portföljen tillsammans med
butikschefen.
SEBBE
Så trevligt! Jag garanterar att ni
kommer sova gott i de sängarna. Och
jag ska ordna så ni inte behöver
ligga sömnlösa över priset.
Kund 2 ler beklagande mot Martin och de båda kunderna går
iväg med Sebbe som pekar ut kuddar och bäddmaddrasser som
kunderna plockar åt sig på väg till kassan.
Martin står snopen kvar.
Chefen och portföljen kommer. Portföljen lämnar en inbjudan.
Martin sträcker sig för att ta emot den utan att gå nära.
Han läser med förvåning.
MARTIN
After work? Mitt i smittan?
PORTFÖLJEN
Det är helt coronasäkert. Alla
Stockholmsbutiker bjuds in.
Sebbe och kunderna är klara i kassan.
SEBBE
Sov gott nu! Och välkomna åter.
Sebbe kommer fram till Martin och cheferna.
SEBBE (CONT'D)
Sådär, då sålde vi två
premiumsängar, inklusive
bäddmadrasser och kuddar.
Cheferna ser imponerade ut.
BUTIKSCHEFEN
Och du Martin? Hur går det för dig?
Portföljen ger Sebbe en inbjudan som han entusiastiskt tar
emot.

36.
MARTIN
Äh, du vet. Man vill ju inte vara
för på. Nu med corona och allt.
SEBBE
After work! Vad trevligt. Det ser
jag fram emot!
30

INT. KATJAS LÄGENHET - DAG

30

Katja jobbar vid köksbordet. Wille hoovrar omkring henne.
WILLE
Mamma är du rädd för Corona?
KATJA
Nej, gubben.
WILLE
Men varför ska jag vara hemma då?
KATJA
För att ... Ja, för att det är
säkrast att inte träffa någon.
WILLE
Är det därför Henrik inte är här?
Katja svarar inte, men hon hajar till. Nu inser hon att hon
är rädd om Wille på samma sätt som Henrik var rädd om henne.
Hon nickar.
WILLE (CONT'D)
Under pesten dog flera miljoner
KATJA
Men då fanns det inga mediciner.
WILLE
Det finns inget vaccin nu heller.
KATJA
Jag förstår att det är mycket att
tänka på men jag är mitt uppe i
någonting här. Har du inga läxor?
WILLE
Jag är klar med dem.
KATJA
Men redovisningen då?
WILLE
Den är också klar.

37.
KATJA
Okej, då får du hitta på någonting
annat. Så kan vi prata sen när JAG
har jobbat klart?
WILLE
(Hoppfullt)
Får jag köpa Counterstrike?
KATJA
Nej, vet du vad. Varken jag eller
pappa tycker om det där skjutandet.
WILLE
Men du struntar i vad pappa tycker?
KATJA
Självklart bryr jag mig om vad
Patrik tycker. Bara inte alltid.
WILLE
Pappa tycker jag ska vara i skolan.
KATJA
Ja, men när det gäller spelet är vi
helt överens. Du har väl andra
spel? Så pratar vi mer när jag
jobbat klart.
WILLE
Du jobbar ju aldrig klart.
31

INT. BIGGES HUS - DAG
Bigge sitter uttråkad i soffan och tittar mot fönstret.
BIGGE
Du. Ska vi inte bjuda Martin och
ungarna på middag?
Gugge dyker upp.
GUGGE
Nämen det går ju inte. Vi måste
hålla avstånd vet du väl.
BIGGE
Jamen en fika då? Det gör väl
inget? De är ju inte sjuka.
Gugge spänner ögonen i henne.
GUGGE
Lyssna på mig! Du bjuder inte hit
Martin eller ungarna på varken
middag eller fika. Ni får träffas
sen, när det här är över. Lovar du?
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38.
BIGGE
Ja ja. Jag lovar.
32

INT. LISAS OCH PATRIKS HUS, VARDAGSRUM - DAG

32

Patrik sitter utslagen i soffan. På bordet ligger en hög med
godisapper från påskägget. Lisa kommer in och är glad.
LISA
Gissa vem som just fakturerade? Och
fick en till bokning! Så nu har vi
pengar igen.
PATRIK
Så bra då ...
LISA
Jag tänkte att vi kan hyra skoter?
Om Eddie blir frisk.
Mm.

PATRIK

LISA
Det har han alltid velat testa. Då
kommer han garanterat vilja åka.
Visst.

PATRIK

Lisa noterar godispappret och den bristande entusiasmen.
LISA
Men du hatar ju marsipan?
PATRIK
Va? Jag var lite darrig så jag tog
några. Jag kände ingen ...
Patrik nyser. Lisa backar några steg.
Oj.

PATRIK (CONT'D)

LISA
Hur mår du?
PATRIK
Eh ... Det är nog inget.
Lisa ställer sig ändå en bit längre ifrån honom.
LISA
Vad gör vi nu? Borde du testa dig?
Patrik känner på sin panna och inser hur varm den är.

39.
PATRIK
Att Eddie har så svårt att tvätta
händerna?
LISA
Du skyller inte det här på honom?
PATRIK
Har någon mer gått här och
snörvlat? Han måste lära sig att
följa regler.
LISA
Enligt dig är han inte ens sjuk?
PATRIK
Nej. Men. Barn kan ju smitta ändå.
Patrik nyser igen.
LISA
Ljuger han eller smittas han? Han
är ett barn Patrik! Din bonusson,
inte din fiende.
Patrik ser lidande ut och blundar.
LISA (CONT'D)
(Tyst)
Ibland undrar jag om du verkligen
vill det här.
PATRIK
Va? Snälla. Någon slår in spikar i
mitt huvud. Jag måste vila.
Han reser sig, håglös och svag. Lisa ser oroligt på honom,
men det märker inte Patrik.
LISA
Lägg dig i Willes rum. Orkar du
avboka av resan eller ska jag?
PATRIK
Fint. Skilda sovrum och ingen resa.
Martin måste verkligen jubla nu.
AKT 3
33

INT. LISAS OCH PATRIKS HUS, KÖK - DAG
Lisa blundar med pannan mot ett skåp. Eddie kommer in.
EDDIE
Vad gör du?
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40.
LISA
Men hej, Eddie. Hur mår du?
Eddie sjunker genast ihop lite och hostar tillgjort.
EDDIE
Sådär. Kanske lite bättre. Du då?
LISA
Jag blev bara lite trött.
EDDIE
Av bebisen?
LISA
Bland annat. Du, Eddie det har hänt
en grej. Patrik är sjuk. Så det
blir tyvärr inte någon skidåkning.
EDDIE
(Omedelbart pigg)
Får jag gå på spelmässan då? De kör
CS-turnering!
LISA
Men? Du är ju också sjuk?
EDDIE
Fast jag mår mycket bättre nu.
(Ropar)
Bianca! Vi ska inte till Grönklitt!
Lisa lutar pannan mot skåpet igen.
34

EXT. LISAS OCH PATRIKS HUS - DAG

34

Martin hämtar Eddie och Bianca. Han ger Lisa en orolig blick.
Hon skakar på huvudet. Står kvar och ser kärleksfullt efter
dem när de går, och stänger sedan trött dörren.
35

EXT. GATA - DAG
Martin tar med sig barnen en annan väg än vanligt.
BIANCA
Vänta, ska vi inte hem till farmor?
MARTIN
Nej, jag tänkte att vi kunde testa
att bo hos Gugge ett tag.
BIANCA
Men va? Ska vi klämma ihop oss där
allihop?

35

41.
EDDIE
Som en semester?
MARTIN
Corona och distans ni vet. Så
farmor och Gugge håller sig friska.
BIANCA
Men det finns ju inte ens sängar?
Bianca söker stöd i hur orimligt detta är, men ingen svarar.
BIANCA (CONT'D)
Varför får inte jag hålla distans?
36

INT. RESTAURANG / SÄNGFIRMANS AW - KVÄLL
Regionchefen (Portföljen) håller tal. Martin har skippat
visiret, men håller noga distans till alla utom Sebbe.
PORTFÖLJEN
... är stolt över er alla. Skål!
Alla närvarande skålar nöjt och pratar glatt med varandra.
MARTIN
Det hade man inte trott, att jobbet
skulle bjuda på bärs.
Portföljen tar till orda igen, höjer rösten för att höras.
PORTFÖLJEN
Påsken - handlar om att lida och
återuppstå. Det gäller även oss och
vårt företag.
MARTIN
Vad snackar hon om?
PORTFÖLJEN
Vi ser möjligheter. Pandemin blir
ett tillfälle att sålla agnarna
från vetet och återuppstå starkare.
Hon tar fram ett papper. Stämningen är avvaktande.
PORTFÖLJEN (CONT'D)
Normalt skulle vi ta detta enskilt,
men ingenting är ju normalt. Så för
att hindra skvaller och osäkerhet
går jag igenom det här och nu.
Hon ler mot de samlade, viss om att det här är det bästa.
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42.
PORTFÖLJEN (CONT'D)
Hör du ditt namn ska du ha tack för
den här tiden och stort lycka till
i framtiden. Okej?
Runt omkring bryter ett oroligt sorl ut.
Dåså.

PORTFÖLJEN (CONT'D)

Det blir omedelbart knäpptyst.
PORTFÖLJEN (CONT'D)
Skärholmen. Agnes, bra jobbat. Du
får säkert inga problem att hitta
en ny anställning. - Allihopa, vi
tackar Agnes med en applåd!
Ingen utom Portföljen applåderar. Alla är i chock.
SEBBE
Det här är så fucking sjukt. Snart
sjunger hon We shall overcome.
Martin trampar nervöst.
SEBBE (CONT'D)
Du kommer få stanna.
MARTIN
Näej, men ... Säger de upp dig så
slutar jag också.
Turen kommer till deras butik. Martin och Sebbe skålar tyst.
PORTFÖLJEN
Den som får lämna oss är - Martin.
Martin stegar ilsket fram till Portföljen.
MARTIN
Vet du hur länge jag har jobbat i
den där skitbutiken? Sjukt mycket
längre än den där killen.
Martin pekar på Sebbe.
PORTFÖLJEN
Reglerna tillåter undantag. Och du
verkar inte brinna särskilt mycket
för "skitbutiken".
Portföljen vänder sig till församlingen.
PORTFÖLJEN (CONT'D)
Så. Då slipper vi leva i ovisshet.
Skål igen och ha en trevlig kväll.

43.
Stämningen är död. Martin går stukad tillbaka till Sebbe.
MARTIN
Jaha. Säg upp dig bara, så drar vi.
SEBBE
Är du galen? Jag har lån och
grejer. Alla bor inte hos morsan.
MARTIN
Men kom igen. Vi sa ju att om en
slutar så slutar den andra.
SEBBE
Nej, DU sa att du skulle sluta om
jag fick kicken. Och sen försökte
du sälja ut mig. Tack, verkligen.
Martin lämnar AW:n, ensam.
37

INT. KATJAS LÄGENHET - KVÄLL

37

Katja försöker mäta upp ingredinser men Wille bollar störande
med en pingisracket. I bakgrunden rapporterar tv om Corona.
KATJA
Snälla William?
WILLE
Jag har fått det av pappa.
Wille fortsätter bolla närmast demonstrativt.
KATJA.
Är det nåt som är fel?
WILLE
Pappa har Corona. Tänk om han ...
Tv:n rapporterar antal smittade och döda.
KATJA
Men älskling. Patrik är ganska ung.
Och han joggar.
Tv:n säger att män är mest utsatta. Även medelålders män.
WILLE
Kan vi hälsa på honom?
KATJA
Tyvärr gubben. Man ska inte träffa
någon med Corona. Det smittar.
Tv:n fortsätter katastrofrapporteringen. Katja stänger av.

44.
WILLE
Jag vill krama pappa.
Katja omfamnar honom. Wille börjar snyfta.
WILLE (CONT'D)
Jag vill inte att han ska dö.
KATJA
Men älskade vän, det vill förstås
inte jag heller.
Katja klappar och tröstar och vaggar. Försöker finna på råd.
Tittar nervöst mot spisen där det nu ryker oroväckande.
KATJA (CONT'D)
William. - Gubben. Vad hette det
där spelet? Var det Counterstrike?
38

INT. GUGGES LÄGENHET - KVÄLL

38

Martin öppnar dörren. Lägenheten är mörkt och tyst.
MARTIN
Hallå? Jag har köpt pizza. Vesuvio,
Eddie. Bianca?
Han tar upp mobilen och ringer.
MARTIN (CONT'D)
Var är ni? Pizzan blir ju kall här.
Hos farmor? Vafan? Vadå godis?
39

EXT. BIGGES HUS - KVÄLL

39

Martin sliter upp dörren som nu är olåst. Eddie hälsar som om
inget har hänt och Bigge lyser upp. Men Martin är inte glad.
MARTIN
Vad håller ni på med? Ut med er.
BIGGE
Hej Martin! Ska du inte komma in?
MARTIN
Vad snackar du om? Det är väl klart
som fan att jag inte ska komma in.
BIGGE
Bara en liten stund?
MARTIN
DU ska gå in.
(Sjasar åt henne.)
Akta, du får inte stå så nära.

45.
BIGGE
Men Martin, jag har städat. Se! Här
finns inga basilusker.
Martin samlar kraft ett tag och brister sedan.
MARTIN
Men du fattar väl att viruset inte
syns! För helvete.
Bigge ryggar en aning. Det här var hon inte beredd på.
MARTIN (CONT'D)
Här lämnar man sitt hem för att
rädda ditt liv. Men du skiter i det
och utsätter dig för livsfara?
BIGGE
Så du tar i. Det var ju bara lite
godis.
MARTIN
Packa er ut härifrån. Direkt. Nej
för fan, inga kramar. Ut bara. Ut!
(Till Bigge)
Lite godis? Vad i rekommendationen
är det du inte förstår?
Gugge dyker upp på tomten med sina gåstavar.
GUGGE
Men vad gör ni här?
MARTIN
Fråga morsan.
Gugge blir också upprörd. Bigge försöker försvara sig.
BIGGE
Jag bjöd faktiskt inte på fika.
Inte middag heller.
MARTIN
Du är ju helt blåst.
Martin drar med sig barnen därifrån.
40

INT. KATJAS LÄGENHET - NATT

40

Katja, klädd i nattkläder och morgonrock knackar på dörren
till Willes rum.
KATJA
Nu är det dags att släcka William.
Wille sover redan, med racketen intill sig. Katja betraktar
honom ömt en stund, pussar honom och smyger ut.

46.
På väg in i sitt eget sovrum går hon förbi sin mobil. Hon
dröjer ett tag, så tar hon upp den och går vidare mot
sovrummet.
41

INT. HENRIKS LÄGENHET, SOVRUM - NATT

41

En telefon ringer i mörkret. Henrik tänder, tar på sig
glasögonen och svarar på videosamtalet.
HENRIK
Katja hej! Jag har saknat dig.
KATJA
Åh jag har saknat dig också. Förlåt
mig. Du hade rätt i att man ska
vara försiktig. Men jag önskar att
jag kunde krama dig.
Och mer?

HENRIK

KATJA
Jag vill pussa dig.
Och mer?

HENRIK

KATJA
Men Henrik!
HENRIK
Jo men, säg. Jag önskar att du låg
här bredvid mig.
KATJA
Det önskar jag med.
HENRIK
Så, vad har du på dig?
KATJA
Du menar vad jag nyss hade på mig?
42

INT. KATJAS LÄGENHET, UTANFÖR KATJAS SOVRUM - NATT

42

Andfådda och känslosamma röster hörs. Henriks är lite burkig.
HENRIK
Katja du är helt fantastisk.
KATJA
Du också. Helt fantastisk. Henrik?
Ja?

HENRIK

47.
KATJA
Åh, Henrik.
(skratt)
Det är så bra!
43

INT. PATRIKS OCH LISAS HUS, UTANFÖR BADRUMSDÖRREN - NATT

43

Lisa står orolig utanför badrumsdörren. Patrik stönar där
infirån.
PATRIK (O.S)
Det är inte bra!
LISA
Ska jag hämta nåt?
PATRIK (O.S.)
Nej. Håll dig bara undan.
LISA
Säkert? Du? Säg till om det är nåt.
44

INT. LISAS OCH PATRIKS HUS, BADRUMMET - NATT

44

En ämlig Patrik tar handsprit vid handfatet. Den sprutar
snett och träffar i ansiktet. Han torkar lidande av sig.
Han drar en sjal över näsan och tar på sig diskhandskar,
trycker upp dörren med armbågen och går mot ett barnrum. På
dörren en tejpad lapp: “Karantän”.
45

INT. KATJAS LÄGENHET - MORGON
Katja är avslappnad och pigg när Wille slår sig ner vid
påskfrukosten. Men Wille är dämpad.
KATJA
God morgon William! Glad påsk.
WILLE
Glad påsk ...
KATJA
Är du fortfarande orolig för pappa?
Ska vi ringa honom på Facetime?
Ja. Gärna.

WILLE

KATJA
Det är inte som på riktigt, men
bättre än man tror. Mycket bättre.
WILLE
Pratade du med Henrik?
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48.
KATJA
Du kanske kan träffa någon kompis
“online” och spela med? Gör det!
Wille tuggar frukost, så lyser han upp och tar fram mobilen.
46

INT. GUGGES LÄGENHET - DAG
Martin och barnen äter kall pizza.
BIANCA
Men typiskt, min surf är slut. Vad
är det för inlogg till Wifi?
MARTIN
Jag vet inte om Gugge har wifi.
EDDIE
Ska vi äta påskmiddag hos farmor
sen?
MARTIN
Nej, vi kan ju inte träffas.
EDDIE
För att du skrek åt henne?
MARTIN
Nej, för Corona.
BIANCA
Ska du inte be farmor om ursäkt?
MARTIN
Hon borde be mig om ursäkt. Vi
måste liksom bo här, medan hon
struntar i rekommendationerna.
BIANCA
Hon vill ju bara väl.
MARTIN
Så du tycker det här är kul?
BIANCA
Nej, men du kunde ju ha ansträngt
dig mer. Köpt påskris åtminstone?
MARTIN
Fan, hela stället är ju som ett
påskris. Här!
Martin ställer en mugg med dunprydda pennor på bordet.
MARTIN (CONT'D)
Så. Glad påsk.

46

49.
EDDIE
Jag önskar att vi var och åkte
skidor nu. Och kollade björnar.
BIANCA
Men du var ju sjuk?
EDDIE
Äh, det var ju fejk. Pappa, kan
inte vi åka till Grönklitt?
BIANCA
Jag tycker i alla fall att du borde
ringa farmor och be om ursäkt.
MARTIN
Men ja! Jag ska!
Martin går ut på balkongen och ringer Bigge.
KORSKLIPPS MED
47

INT. BIGGES HUS, VARDAGSRUM - DAG
Bigge sitter i soffan.
Jaha?

BIGGE

MARTIN
Jo, du det där ... Förlåt för igår.
BIGGE
Du får nog vara lite tydligare, för
jag är nämligen helt blåst.
MARTIN
Förlåt mamma. Det blev fel. Fan,
jag fick kicken. Jag gav allt för
den där butiken och så - Adjö bara.
BIGGE
Men käre vän. Du som är så duktig.
MARTIN
Och nu lider ungarna här också.
BIGGE
Hur är de med dem? Vi saknar er.
MARTIN
Vi saknar er också. Och huset.
Gugge kikar in i vardagsrummet.
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50.
GUGGE
(ropar)
Det finns påskpynt i lådan i köket.
BIGGE
Martin. Eddie pratade om en sak han
ville ha när han var här.
48

INT. LISAS OCH PATRIKS HUS - DAG

48

Patrik ligger i en barnsäng och läser Pesten av Camus. Hans
mobil ringer.
PATRIK
Tjena Filip. Hur mår du?
En svettig och blek Filip syns på Patriks mobilskärm.
FILIP
Uselt. Men långfredagen ska ju vara
ett evigt lidande ...
PATRIK
Jag hade gärna lidit lite mindre.
Tänk om ungar kunde sköta hygienen.
FILIP
Ja, eller om vuxna höll reda på
sina kaffekoppar.
PATRIK
Vad menar du?
FILIP
Ja, du drack ju ur min. Tror jag.
Närdå?

PATRIK

FILIP
På mitt kontor. Jag visste ju inte
att jag var sjuk, men en gubbe hade
hostat på mig på bussen och ja ...
Det går upp för Patrik att han felaktigt anklagat Eddie.
FILIP (CONT'D)
Men jag räds inte döden. Du vet:
”Kvinnan föder gränsle över en grav
dagen glänser till ett ögonblick
och sen är det natt igen.”
PATRIK
Det säger du?
FILIP
Inte jag, Becket.

51.
De hostar ikapp. Filip stönar.
FILIP (CONT'D)
Jag ser fram emot den där natten.
49

INT. LISAS OCH PATRIKS HUS - DAG

49

Patrik klamrar sig fast vid trappräcket med sina
diskhandskar. Ropar ner till Lisa.
PATRIK
Lisa förlåt. Filip smittade mig.
Han väntar på svar, svag och svajig, men inget kommer.
PATRIK (CONT'D)
Jag ska be Eddie om ursäkt. - Du?
Jag vill inte bråka.
Lisa dyker upp nedanför trappan.
LISA
Jag ska också be om ursäkt. Du hade
rätt i att Eddie fejkade.
PATRIK
Förlåt för att jag inte pratade med
dig innan jag bokade resan.
LISA
Du ville göra oss glada. Jag åker
gärna skidor med barnen och dig.
PATRIK
Jag vill göra allt med dig.
Hans röst är svag och han börjar sacka ihop.
PATRIK (CONT'D)
Men - Just nu måste jag ligga ner.
50

INT. GUGGES LÄGENHET, KÖK - DAG
Bianca tar fram pyntet ur Gugges låda.
MARTIN
(Till Eddie)
Jag och farmor har ett påskägg till
dig. - Vad sägs om - Counterstrike!
Eddie blir eld och lågor.
BIANCA
Vadå, får inte jag nåt?

50

52.
MARTIN
Jo såklart. Du får extra surf. Och
så har jag inlogg till Gugges wifi.
Eddie ringer någon.
EDDIE
Du, förlåt för att jag var taskig.
Kan vi inte spela? - Jaha spelar ni
redan ... - Får jag? Schysst!
Martin ser kärleksfullt på honom. Så får han själv ett sms:
“Glad påsk” från Tessan.
51

INT. KATJAS LÄGENHET - KVÄLL

51

Katja går in till Wille med ett glas påskmust.
KATJA
Hej, vad gör du? Vill du se film?
WILLE
Sen kanske. Ska spela klart först.
KATJA
Jaha. Ja ja.
Katja går till soffan och ringer Henrik på Facetime istället.
HENRIK
Katja! Hej ... Vänta.
Det hörs konstiga ljud i telefonen.
HENRIK (CONT'D)
Jäklar också. - Dö!
Katja rycker till.
HENRIK (CONT'D)
Inte du Katja. - Jag spelar
Counterstrike. Med Wille och Eddie.
KATJA
Jaha. Okej. Glad påsk då.
HENRIK
Va? Visst. Dö sa jag!
52

INT. LISAS OCH PATRIKS HUS, VARDAGSRUM - DAG

52

Lisa sitter i soffan med datorn. Bianca ringer på Facetime.
LISA
Hej gumman! Vad glad jag blir.

53.
Patrik kopplas också in, han ser nyvaken ut.
PATRIK
Hej Bianca. Hur har ni det?
(Till Martin i bakgrunden)
Glad påsk Martin! Och Eddie!
BIANCA
Det är okej. Men trist att inte få
träffa nån. Mår ni bra nu?
LISA
Kan inte Eddie prata?
BIANCA
Nä, eller han spelar. Farmor köpte
Counterstrike.
PATRIK
Det är från femton år!
BIANCA
Aa men Katja har ju också köpt.
Patrik blir paff, men Lisa ser lite nöjd ut.
LISA
Du kanske ska prata med ditt ex om
att acceptera gemensamma regler?
I bakgrunden på Biancas ruta hörs Eddie ropa “Snyggt Wille!”
LISA (CONT'D)
Ändå fint att de gör något ihop.
BIANCA
Jag måste gå. Men ha det bra.
LISA
Du med gumman. Glad påsk!
Lisa och Patrik stannar kvar på Facetime.
PATRIK
Vad fin du är.
LISA
Jag saknar dig. Hur mår du?
Lisa gör ett märkligt ljud och tar sig åt magen.
PATRIK
Vad händer? Hur mår du?
LISA
Det vara bara bäbisen som sparkade.

54.
PATRIK
Kan du fatta att hon är här snart.
Vårt barn. Jag längtar.
LISA
Jag längtar tills jag får se er
tillsammans.
PATRIK
Jag läntar tills jag får krama dig.
Lisa skrattar ömt. Gör ljudet och tar sig åt magen igen. Ler.
SLUT

