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INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL!
Sebastian, en vithårig äldre man, sitter i en fåtölj i sitt
vardagsrum, klädd i tröja och jeans. Han har svarta solglasögon på
sig. Håret och skägget är vitt. I handen håller han en
mobiltelefon. Hörsnäckorna sitter i öronen. Han kniper ihop munnen
och ser allvarlig ut. !

!

SEBASTIAN!
(V.O.)!
Ringer hon inte snart? Varför dröjer det så?!

!

INT. CHRISTINAS KÖK -KVÄLL!
Christina, en kvinna i 40-års åldern står i sitt kök med en
mobiltelefon i handen. Hon är klädd i mörk tröja och jeans. Håret
är uppsatt i en tofs. Hon tvekar, stirrandes på telefonen som om
hon väntar sig att den ska ringa. Efter några sekunder lyfter hon
telefonen och slår numret, klickar på ring upp. !

!

INTERCUT TELEFONSAMTAL MELLAN SEBASTIAN I SITT VARDAGSRUM OCH
CHRISTINA I SITT KÖK!
Sebastian låter det gå några signaler för att inte verka för
angelägen, sedan rör han vid mobiltelefonen med tummen, för att
svara.!

!

SEBASTIAN!
(i telefonen)!
Sebastian här!!
CHRISTINA!
(i telefonen)!
Hej, det är Christina. Hur är det med dig?!
SEBASTIAN!
(i telefonen)!
Bara bra med mig. Speciellt nu när jag pratar med dig. Hur är det
med dig?!
CHRISTINA!
(i telefonen)!
Hm, ja, det är bra med mig också. Duu…!
SEBASTIAN!
(i telefonen)!
Ja?!
CHRISTINA!
(i telefonen)!
Jag har tänkt en del på det här med att träffas och jag vet inte
om det är en så bra idé, jag vet ju inte så mycket om dig. Vi
känner ju inte varandra ännu. Jag har gått på en del nitar
tidigare.!
SEBASTIAN!
(i telefonen)!
Men vi har ju pratats vid i snart tre månader, varje dag! Men det
är en sak du behöver veta som jag inte sagt tidigare. Jag är rätt
så mycket äldre än dig, 65 år. Jag har tänkt att det inte borde !

!

FORTSÄTTER!
spela någon roll om vi trivs med varandra, men jag vill inte
undanhålla det för dig.!
CHRISTINA!
(i telefonen)!
OK, jag vet inte om det gjorde läget så mycket bättre, jag
uppskattar i och för sig din ärlighet men jag vill nog fundera
lite till…!
SEBASTIAN!
(i telefonen)!
Men du, vad har du att förlora? Det är väl inte värre än att vi
ses och du sedan säger tack och hej? Ge oss en chans, snälla!!
CHRISTINA!
(i telefonen)!
…mm…!
SEBASTIAN!
(i telefonen)!
Snäääälla!
CHRISTINA!
(i telefonen)!
Men OK, vi kan ses. Men jag föredrar dagtid och inte hemma hos
någon av oss. Funkar Lördag för dig vid 14-tiden? Vi kan ses vid
hörnet Tvärgatan/Liljegatan. Vi kanske kan gå och ta en fika?!
SEBASTIAN!
(i telefonen)!
Ja! Det blir jättebra, jag väntar där på dig på lördag klockan
14.00. Ha det så bra, hejdå!!
CHRISTINA!
(i telefonen)!
Hejdå!!

!

INT. CHRISTINAS KÖK -KVÄLL!
Christina lägger på. Hon tar mobilen, hon slår numret till sin
vännina Lena, lägger mobilen på köksbordet, slår på högtalaren och
sätter sig.!

!

INTERCUT TELEFONSAMTAL MELLAN CHRISTINA I SITT HUS OCH LENA HEMMA
HOS SIG -KVÄLL!

!

CHRISTINA!
(i telefonen)!
Hej Lena! Har du tid en stund, relationsstrul igen…!
LENA!
(i telefonen)!
Hej! Självklart, jag har alltid tid för dig! Vad har hänt?!
CHRISTINA!
(i telefonen)!
Jag ska träffa Sebastian på lördag men jag är tveksam till att det
är en bra idé. !
LENA!
(i telefonen)!

!

!

FORTSÄTTER!
Men du verkar ju gilla honom väldigt mycket. Ni har ju massor av
gemensamma intressen. Dessutom är det väl på tiden, ni pratar ju
med varann dagligen.!
CHRISTINA!
(i telefonen)!
Ja, men de senaste männen jag träffat har ju visat sig vara
riktiga rötägg när jag träffat dem. Jag är inte speciellt
övertygad om att detta blir bättre. Han är dessutom gammal, 65 år. !
LENA!
(i telefonen)!
Men Christina, det var det fånigaste jag hört. Ålder är ju
faktiskt bara en siffra. Om det visar sig att du gillar honom så
spelar det knappast någon roll. Den orsaken köper jag INTE!!
CHRISTINA!
(i telefonen)!
Hm OK, jag är nog bara lite bränd efter mina senaste erfarenheter.
Jag vill ju egentligen träffa någon och jag önskar verkligen att
detta skulle kunna vara den rätta. Jag går dit så får vi se vad
som händer. Tack kära vän:)!
LENA!
(i telefonen)!
Bra där, ett klokt beslut. Ring mig om det blir problem. Hejdå!!
CHRISTINA!
(i telefonen)!
Hejdå!!

!

INT. CHRISTINAS BADRUM -DAG!
Christina står i badrummet och sminkar sig. Hon har på sig en
klänning, håret är utsläppt. Hon lägger på mascara och ett ljust
läppstift. Hon tittar sig i spegeln, grimaserar och lämnar
badrummet.!

!

INT. CHRISTINAS HALL -DAG!
Christina kommer ut i hallen. Tar på sig sina stövlar, kappa och
en halsduk. Hon tar upp mobilen och ser om någon ringt. Vilket
ingen har gjort så hon lägger ner mobilen i handväskan. Hon ser
besviken ut, mungiporna pekar neråt. !

!

CHRISTINA!
(V.O.)!
Ingen som ringt, inget återbud:( Då går jag nu då, suck.!

!

EXT. PÅ TROTTOAR -DAG!
Christina går på en trottoar. Hon går sakta och ser allvarlig ut.
Hon stannar upp ett par gånger som för att samla kraft att gå
vidare.!

!
!
!
!

EXT. VID VÄGG -DAG!
Sebastian står på vid ett gathörn, i sina solglasögon och med en
käpp i handen. Han är klädd i rock, ett par jeans och boots. Han
stödjer sig på käppen och ler.!

!

EXT. PÅ TROTTOAR -DAG!
Christina fortsätter sakta, tveksamheten är stor vilket syns i
hennes sätt att gå. Hon fingrar efter telefonen i handväskan, som
för att ringa återbud.!

!

EXT. VID VÄGG -DAG!
Sebastian lutar sig lite bakåt, tar stöd av väggen bakom sin rygg.
Han ler och visslar lite.!

!

EXT. PÅ TROTTOAR -DAG!
Christina går runt det sista hörnet innan platsen de ska träffas.
Hon stannar tvärt när hon får syn på honom. Hon backar tillbaka
runt hörnet. Hon blundar och kniper ihop läpparna.!

!

CHRISTINA!
(V.O.)!
Åh nej!!
Han är inte bara gammal, han verkar var blind också! Han har
solglasögon och en käpp. GUUD jag går hem igen, han har ju inte
sett mig. Skit också!!
Eller… Nu är jag väldigt fördomsfull väl? Borde jag inte ge honom
en chans?!
Jo, jag borde ge honom… och mig… en chans. jag har ju inget att
förlora.!

!

EXT. PÅ TROTTOAR -DAG!
Christina går ännu en gång runt det sista hörnet innan platsen de
ska träffas. Hon går med bestämda steg fram mot Sebastian.!

!

EXT. VID VÄGG -DAG!
Sebastian reagerar när han hör stegen och vrider huvudet åt hennes
håll. Han ler stort och lyfter på solglasögonen.!

!

SEBASTIAN!
Hej! Är det du som är Christina? Vad glad jag blir att se dig!
Snygg kappa:)!

!

EXT. PÅ TROTTOAR -DAG!
Under en sekund håller Christina tyst, hon suckar av lättnad
stannar en meter i från Sebastian. Hon ser rakt på honom och ler
stort.!
CHRISTINA!
Hej, Sebastian gissar jag! Ja, det är jag som är Christina, hur
mår du idag?!
SEBASTIAN!
Alldeles utmärkt och du?!

!

FORTSÄTTER!
CHRISTINA!
Fantastiskt bra. Vad är det för käpp du har?!
SEBASTIAN!
Åh jag hittade den på en vandring och tyckte att den var så fin
att jag behöll den. Trivs med att gå med den. !
Har du någon idé om var vi kan gå, Det vore väldigt trevligt med
en fika, men jag känner inte till så många ställen i den här delen
av stan.!

!

EXT. PÅ TROTTOAR -DAG!
Christina kliver närmare Sebastian, hon ler och de tar varandra i
hand.!

!

CHRISTINA!
Jag vet ett ställe med fantastiskt kaffe och massor av goda
bakverk. Det ligger precis runt hörnet…!
SEBASTIAN!
Låter som min typ av ställe, jag är väldigt svag för bakverk:)
Finns det bakelser?!
CHRISTINA!
Absolut, många sorter! Kom så går vi!!

!

EXT. PÅ TROTTOAR -DAG!
De vänder om och går sakta därifrån, hand i hand.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

