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FADE IN:

INT.  SAKRISTIAN -- DAG

En präst, BENGT, i 30-35 år, klär sig för gudstjänsten 
sakta o svårmodigt. Han plockar upp ett foto av en leende 
ung kvinna med en cigg i handen från skrivbordet. En ros 
ligger bredvid. Han tittar på det sorgset. Vi hör ett 
kraftigt dån, BENGT tittar bak. Ett tungt stod har trillat 
över, stenkorset därpå ligger på golvet i två bitar. Han 
suckar.

INT.  KYRKA -- DAG

Kantorn spelar orgel - HENKE, ca 40, rundlagd.

BENGT kliver in, nervös och kliver upp i predikstolen. 
Några i församlingen viskar överraskade bland sig själva. 
BENGT tvekar, kollar upp och ser HENKE le och nicka mot 
honom. BENGT ler och inleder gudstjänsten.

EXT.  KYRKA -- DAG

Församlingen skingras utanför. BENGT kliver ut, ros i 
handen, och går mot kyrkogården. En ung, ovårdad man kliver 
fram till honom - MICKE.

MICKE
Ursäkta fader -

BENGT
Du är ny i församlingen?

MICKE
(skakar hand)

Ja, Micke Vretling. Ni kanske 
kände min far, Jacke?

BENGT
Ryktesvägen. Inte Guds bästa barn 
har jag hört.

MICKE
Nej, han lär väl få höra det nu. 
Han dog för ett tag sen. Jag satt 
på torken då så jag hann inte 
träffa honom. Jag är väl inte 
heller mycket att hänga i granen.

BENGT
Jag beklagar. Själv har jag -

MICKE
Jag hörde.



BENGT
Så du vill bikta dig antar jag?

MICKE
Ja, fader.

BENGT
Bengt. Vi kan väl mötas i 
sakristian. Ge mig nån minut.

MICKE går in, BENGT går fram till en grav och lägger ner 
rosen och kysser stenen.

INT.  KYRKA -- DAG

HENKE häller upp ett glas sprit ur en plunta och börjar 
bläddra igenom tidningen snabbt. Han stannar upp vid en 
rubrik - “ÄNNU INGA SPÅR EFTER SMITNINGSOLYCKAN 4 VECKOR 
SEDAN”. En bild på samma unga leende kvinna. HENKE läser 
igenom det snabbt, oroligt, pustar ut då han är klar, slår 
ihop tidningen och går ner mot sakristian.

Han ser MICKE på väg ut ur sakristian, uppskakad, blicken i 
golvet. De går nästan in i varandra, MICKE kollar upp.

HENKE
(räcker ut handen)

Tjena, du är Vretas grabb, va? 
Henke var namnet.

MICKE ryggar tillbaka som om han sett ett spöke.

MICKE
Ja, hej...jag har lite bråttom.

MICKE går hastigt iväg, kastar en blick tillbaka på HENKE. 
HENKE tittar förvånat o oroligt efter honom.

INT.  SAKRISTIAN -- DAG

HENKE kommer in och går mot stodet och det trasiga korset, 
tejprulle i hand. BENGT sitter försjunken i tankar.

HENKE
Tjena brorsan. Vad har vi här då? 
Lite silvertejp klarar allt.

HENKE börjar tejpa ihop korset.

BENGT
(misstänksamt)

Vad vet du om Micke Vretling?
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HENKE
Träffat han ett par gånger, hört 
rykten. Inget bra. Tjackpundare.

BENGT
Han säger att han lagt av.

HENKE
Ja, vad vet jag? Kände hans 
farsa, drev puben nere på stan.

BENGT
Skulle du kunna köra ner mig till 
Konsum? Behöver handla något 
annat än äggnudlar och konserver.

HENKE
Tog inte bilen med mig. Försöker 
komma i form. Du kan låna min 
cykel om du vill.

HENKE räcker tillbaka en stor nyckelknippa.

HENKE
Jag har en reserv för huset.

BENGT tar emot nycklarna, ser anklagande mot honom. HENKE 
märker, ser skamsen ut.

INT.  BENGTS HALL -- DAG

BENGT kommer in, matkasse o nyckelknippan i handen. Ställer 
ifrån sig det då dörrklockan ringer. Han öppnar, en 
kostymklädd medelålders man står o väntar.

BENGT
(oroligt)

Är du från polisen?

BLOM
(leende)

Har ni gjort nåt fel? Tobias 
Blom, försäkringsutredare. Mina 
vänner kallar mig Blomman.

BENGT
Vad kan jag kalla dig?

BLOM ler och nickar åt sig själv, road.

BLOM
Kan jag komma in?
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INT.  BENGTS VARDAGSRUM -- DAG

BENGT häller upp en kopp åt BLOM.

BLOM
Tack. Varför var ni så angelägen 
att anta att jag var polis?

BENGT
Ni såg så myndig ut bara...Man 
lär sig mycket om folk som präst.

BLOM
Var det därför ni blev det?

BENGT
Nej, jag gled väl bara in i det..

(BLOM ser skeptisk ut)
Jag var troende förstås. Själv?

BLOM
Troende? Inte efter vad jag sett.

BENGT
Vad har du sett?

BLOM
Er hustru...fördubblade sin 
olycksfallsförsäkring två månader 
sen. Var hon vid god hälsa?

BENGT tänder en cigg, erbjuder BLOM.

BLOM
Nej, tack. Rökte hon också?

BENGT
Sista hon gjorde var att köpa att 
pack. Vart vill du komma?

BLOM
Nyfiken bara. Hon hade bokat ett 
läkarmöte -

BENGT
Liten hosta bara, inget särskilt.

BLOM
Hur länge?

BENGT
Ett par veckor kanske.

BLOM
Vad kör ni för bil?
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BENGT
Har inget körkort.

BLOM
Och er...bror, Henrik?

BENGT
Han...kör inte.

BLOM
Var var ni då olyckan skedde?

BENGT
Hemma, satt vid datorn.

BLOM
Enligt polisrapporten satt ni på 
ett sånt där internetkasino. 
Brukar ni vinna?

BENGT
Ibland, ibland inte. Hur fick du 
tag på polisrapporten?

BLOM
Många kallar mig Blomman.

BLOM tar fram en liten bandspelare, trycker på play.

MICKE (BANDET)
112? En kvinna har blivit påkörd 
på trädgårdsgatan. Killen 
bromsade inte ens in. Kom fort!

BLOM stannar bandet, lämnar bandspelaren på bordet.

BLOM
Lite lustigt att en 
förbipasserande kan se skillnad 
på en man eller en kvinna på 
nattlig landsväg i nitti 
kilometer i timmen. Att han 
senare stal hennes plånbok -

BENGT
Brukar inte de flesta 
smitningsolyckor begås av män?

BLOM
De flesta tror också på Gud, men 
det är inte alla som tar på sig 
en vit krage för det.

BLOM plockar upp ett gammalt foto från bokhyllan. En äldre 
präst.
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BLOM
Äpplet föll visst inte så långt?

BENGT
Han är död sen länge, och jag 
känner mig inte till mods för 
fler frågor.

BLOM
Fler frågor eller fler minnen?

BENGT
Jag är trött.

BLOM
Jaja. Om jag kommer på några fler 
frågor så hör jag av mig. 
Trevligt att träffas.

BENGT
Detsamma.

BLOM går ut. BENGT tar fram en sliten plånbok ur bakfickan. 
Hans frus.

INT./EXT.  SAKRISTIAN -- DAG

HENKE tejpar korset lite till, ser utanför fönstret MICKE o 
BENGT gå o prata på gården. BENGT ser HENKE, HENKE går ut, 
ser väldigt orolig ut.

INT.  GARAGE -- DAG

BENGT öppnar garageporten med den stora nyckelknippan, 
cykeln parkerad utanför. HENKES bil är övertäckt med 
presenning, nånting sticker ut under den. BENGT kollar, det 
är en bucklig kofångare med lite blod på. BENGT ser arg ut, 
går ut o stänger igen porten.

INT.  KYRKA -- DAG

Gudstjänsten avslutas, församlingen skingras. BENGT kollar 
upp mot orgeln, HENKE är inte där. BENGT går fram till en 
församlingsmedlem.

BENGT
Ursäkta, har du sett Mikael 
Vretling här idag?

FÖRSAMLINGSMEDLEM
Men har du inte hört? Han är död. 
Polisen hittade honom i hans 
lägenhet. Överdos.
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BENGT
(chockad)

Va? När då?

FÖRSAMLINGSMEDLEM
Igår morse. Stod i tidningen.

BENGT ser chockad ut. Han tar fram sin mobil och kollar. 
Det står - “MISSAT SAMTAL - MICKE V Fredag kl. 23.35”.

INT.  KYRKA -- KVÄLL

BENGT sitter och ber framför korset, ensam o tårögd.

BENGT
Snälla Gud...jag misstänker att 
min bror har gjort fruktansvärda 
saker för både min och hans egna 
räkning...Jag vet inte vad jag 
ska göra. Hjälp mig, Gud! Hjälp 
mig, visa mig vad jag ska göra! 
Hjälp mig! Finns du ens därute?!

Jesus på korset tittar ner på honom likgiltigt. BENGT 
stannar upp, tänker efter. Han tar fram sin mobil igen.

EXT.  KYRKA -- KVÄLL

HENKES bil kör fram, ny kofångare o allt.

INT.  SAKRISTIAN -- KVÄLL

HENKE kommer in, BENGT står vid skrivbordet och tittar åter 
på fotot av hustrun.

HENKE
Du ringde?

BENGT
Micke Vretling dog för två dagar 
sen.

HENKE
Jo jag hörde det.

BENGT
Han hade biktat sig för någon 
vecka sen. Han sa att han hade 
sett Anna dö. Han såg bilen. Din 
bil.

HENKE
Vänta lite nu...brorsan...Han var 
en jävla pundare för guds skull! 
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Han skulle sälja ut sin egen 
morsa för en hundring, tänk vad 
han skulle säga om han trodde du 
skulle rädda hans själ!

BENGT
Ny kofångare, Henke?

HENKE
Börja inte nu...

BENGT
Han gav mig den här.

BENGT slänger till honom plånboken.

HENKE
Låt mig förklara...

BENGT
Hade du nåt att göra med Mickes 
död också? Såg du honom springa 
fram i backspegeln?

HENKE
För i helvete, Bengan, han var en 
jävla knarkare! Dom dör som 
flugor i alla fall! Det var bara 
en tidsfråga...

BENGT
Han var ren! Han hade varit ren 
och nykter tre veckor tillbaka! 
Till skillnad från vissa andra...

HENKE
Nu kommer det...

BENGT
Hela mitt liv har jag skylt för 
dig, hittat på ursäkter. Jag 
fixade din lägenhet åt dig...det 
här jobbet...Allt.

HENKE
...vi har alla våra laster -

BENGT
Jag började undra då killen från 
försäkringsbolaget började nosa 
runt. Jag hade inte skickat in 
någon anmälan. Du stod med som 
förmånstagare.

HENKE
Det handlade inte om pengarna! 
...inte bara. Tror du jag inte 
vet vad jag är skyldig dig? 
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Hon bad mig! Hon var döende... 
Hon visste om ditt jävla spelande 
och tänkte få dig ur skiten! Du 
kanske inte kommer ihåg hur det 
var med farsan, men jag gör fan 
det! Då du var ute o jagade fitta 
och krossade rutor var det jag 
som satt och vakade i sjukhuset 
bredvid honom!

BENGT
Jag var ung! Jag visste inte vad 
jag skulle göra! Jag skärpte mig 
till sist, eller hur? Va fan 
gjorde du? Söp ner dig och 
försvann månader i sändet bara 
för att dyka upp igen då du 
behövde pengar!

HENKE
Jo, precis. Du vände runt på 
allting, som du alltid gör. Blev 
den förlorade sonen, kom snällt 
tillbaka och tog farsans krage. 
Inte för att du brydde dig om 
den. Inte för att du trodde på 
nåt, även om du kanske intalade 
dig själv det. Nej, du ville bara 
vara pappa upp i dagen och göra 
alla stolta. Du kände inte honom 
som jag gjorde! Det var jag som 
fick plocka ihop skärvorna den 
gången och jag ville bespara dig 
från det den här gången. Hon 
ville bespara dig från det! Säg 
mig, vart var din Gud nu? Vad 
dyrkar du för jävla övermänsklig 
varelse som straffar sina närmsta 
anhängare?

BENGT
Han straffade inte mig ett skit, 
det var du som körde på henne!

HENKE
Ja, det var jag som gjorde det! 
Vad annars kunde jag göra? Hon 
skulle bara ha spenderat ett 
halvår, ett år till på sjukan med 
en slang inkörd i halsen och tio 
pers där bara för att kunna torka 
henne i arslet! Det enda du 
skulle komma ihåg av henne vore 
ett jävla skelett, ett tomt jävla 
skal!

BENGT håller upp den lilla bandspelaren, stannar den, 
spolar tillbaka och spelar upp det igen.
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HENKE (BANDET)
Ja, det var jag som gjorde det! 
Vad annars kunde jag göra --

BENGT stannar bandet. HENKE kollar ut för fönstret, ser det 
blinkande blå-röda ljuset från polisbilarna utanför. Han 
kastar sig på BENGT efter bandspelaren.

HENKE
Ge mig den där!

BENGT försöker slå bort honom, HENKE lyckas få ut och slita 
sönder bandet, BENGT sparkar iväg honom mot korset bak i 
rummet. HENKE snubblar, landar på rygg och stöter huvudet 
mot stenstoden.

Vi ser HENKES P.O.V. då korset vacklar fram o tillbaka, 
tejpen lossnar och till slut störtar den ner mot kameran 
med ett dovt dån.

BENGT går fram till kroppen, blodstänkt, chockad. Han 
märker att HENKE är död, backar ut ur sakristian in i...

EXT.  KYRKA -- KVÄLL

BENGT tittar på sina blodiga händer, chockad och 
förstummad. Två polismän kliver in i kyrkan, handfängsel 
redo.

SLUT
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