
FADE IN:

INT./EXT.  TÅG -- DAG

Vi ser höghus och miljonprojektets lägenhetskomplex passera 
då tåget närmar sig Stockholm, till tonerna av Chopin’s 
Mazurka Op 17.

Vi ser en man i sina sena 20 sitta och stirra utför fönstret 
betänksamt, hörlurar på plats. TOMMY. Högtalarna knastrar.

KONDUKTÖR
Stockholm Södra nästa!

TOMMY stänger av sin mp3, tar fram sin plånbok och 
inspekterar ett foto däri av en annan ung man, MICKE, och 
sitt ID-kort. TOMMY BJÄRLESTAM.

INT.  TÅGSTATION -- DAG

Tåget anländer på Söder, TOMMY kliver av med sitt lätta 
bagage. Han ser sig omkring, bara obekanta omkring honom, 
innan han kollar snabbt på klockan och tar fram sin mobil.

MICKE (TELEFON)
Hej, du har kommit till Micke och 
Lottas telefon. Känner jag dig så 
är du väl världsvan nog att veta 
vad du ska göra.

Ett pip.

TOMMY
Jag står på Södercentralen, du vet 
väl varför. Jag bryr mig inte vad 
gubben sagt till dig men du ska gå. 
Jag kollar runt lite, ring mig då 
du hör det här. Du vet hur mycket 
jag hatar den här jävla stan.

TOMMY lägger på och beger sig ut.

INT.  LÄGENHETSHUS -- DAG

TOMMY kliver in, ser en gammal tant stå vid en av dörrarna, 
INGA-BRITT. Hon letar efter en särskild nyckel i hennes 
kraftiga nyckelknippa. Han går fram till henne.

TOMMY
Ursäkta?

INGA-BRITT
(chockad)

Åh herregud vad du skräms!



TOMMY
Tommy Bjärlestam. Micke --

(pekar på dörren)
-- är min bror.

INGA-BRITT
Jaha ja. Inga-Britt. Jag är 
fastighetsskötaren. Din bror verkar 
inte vara hemma och jag har försökt 
få upp den här jäkla dörren hur 
länge som helst... Känner du inte 
lukten?

TOMMY sniffar lite, griper sig för näsan plötsligt av den 
unkna lukten. Han tar fram en näsduk o håller för.

INGA-BRITT (CONT’D)
Säkert bara nån råtta som dött 
därinne. Ja, du vet väl hur han är.

TOMMY
Jo. Jag vet.

INGA-BRITT
Där ja!

INGA-BRITT får plötsligt upp dörren, välter en hög med post 
då de bägge kliver in.

INT.  LÄGENHET -- DAG

Stället är skitigt och oredigt, verkar ha lämnats i en 
brådska.

TOMMY
Brorsan? Det är Tommy!

TOMMY kliver in i köket, gammal disk i diskhon, flugor surrar 
omkring. En sked, en kanyl och ett skärp på bordet. Han hör 
plötsligt bakom sig.

INGA-BRITT (O.S.)
Åh herregud!

TOMMY rusar in i sovrummet, där INGA-BRITT står i 
dörröppningen, chockad. En naken död kvinna ligger på sängen, 
blek och uppsväld. TOMMY går fram till liket. Ett vagt 
nålstick i nacken är det enda som tecknar om ett mord.

SENARE

TOMMY sitter själv i ett hörn av hallen, ett par äldre 
poliser förhör honom då han ser kvinnan i en liksäck forslas 
bort.

POLIS #1
Kände ni den avlidne?

2.



TOMMY
Jag snackade med henne då jag 
ringde från Uppsala. Minst en vecka 
sen. Hon sa hon hette Lotta, men 
hon hade en rätt kraftig brytning. 
Ryska, tror jag. De delade 
lägenhet.

POLIS #2
Illegal, antagligen. Hade ni nåt 
särskilt ärende med honom?

TOMMY
Vår far har dött. Lungcancer. 
Begravningen är om några dagar och 
jag visste inte om Micke skulle 
komma.

POLIS #1
Varför inte?

TOMMY
Micke kom inte så jävla bra överens 
med gubben. Fast det var det väl 
inte många som gjorde.

POLIS #2
Är du från Uppsala?

TOMMY
Örebro. Jag pluggade där och blev 
underläkare. Så jag är van vid att 
se lik.

POLIS #2
Du låter inte som en örebroare.

TOMMY
Det gör inte du heller!

Han kollar utför den öppna framdörren, INGA-BRITT blir 
utfrågad av en annan polis. Vi hör vagt, då TOMMY läser 
hennes läppar --

INGA-BRITT
-- Han var ute var och varannan 
kväll, jag sov oftast då dom kom 
tillbaks. Hur han sen orkade upp 
till jobbet hos bokhandlaren på 
Söder vet jag inte --

TOMMY
Hör ni, jag vet lika lite om det 
här som ni. Jag har inte hört av 
min bror på två år. Vad han är 
inblandad i berör det inte mig. 
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Jag kom bara hit för att ta honom 
tillbaka till Örebro för att 
begrava vår far. Vill ni se 
biljetterna?

(visar sina biljetter)
Jag lämnade för fan till och med 
ett meddelande då jag kom in till 
centralen!

En av poliserna trycker igång telefonsvararen. Man hör 
meddelandet från stationen. Polisen nickar.

TOMMY (CONT’D)
Kan jag gå nu?

En paus.

EXT.  SÖDERMALM -- KVÄLL

TOMMY går nerför gatorna som börjar tömmas med folk innan han 
svänger nerför en gränd.

EXT/INT.  ANTIKVARIAT -- KVÄLL

TOMMY kikar in för skyltfönstret, ser en äldre herre trava 
böcker, en spritflaska invid sig. TOMMY knackar på rutan, den 
äldre herren ser överraskad ut och går och öppnar.

VALTER
Vi har stängt.

TOMMY
(håller upp ett kort på 
Micke ur plånboken)

Jag har inte kommit för att köpa 
nånting.

INT.  ANTIKVARIAT -- KVÄLL

VALTER sätter sig vid skrivbordet, TOMMY vid andra änden.

VALTER
Whiskey? Sätter hår på bröstet.

TOMMY
Nej tack. Jag har tillräckligt.

VALTER häller upp åt sig själv och tar en klunk.

VALTER
Micke Vretling, ja...

TOMMY
Var det så han kallade sig själv 
numera?
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VALTER
Det var inte direkt ett jobb som 
krävde meriter.

TOMMY
Vad sysslade han med här?

VALTER
Sorterade nyinkomna böcker. Det 
verkade han tycka om, även om han 
hade ett lite lustigt sätt att visa 
det. Alltid sen... Varför är du 
här? Tror du inte polisen kommer 
hitta honom?

TOMMY
Martin Beck och Gunvald? Jag tror 
dom har bättre saker för sig. Han 
är bara efterlyst för förhör, dom 
har inte ens ett mordvapen.

VALTER
Men...tror du han hade kunnat göra 
det där mot den arma flickan?

TOMMY
Det är nog du lika kvalificerad att 
svara på som jag. Vi var aldrig 
särskilt nära.

VALTER
Ja, jo... Jag tyckte aldrig om 
honom vidare mycket om jag ska vara 
ärlig. Julia gjorde ju det. 
Såklart. Min dotter.

TOMMY
Jaså?

VALTER
Hon har en ovana att svärma för 
alla unga män som ser ut som att 
dom har något fuffens för sig. Som 
tur var så gjorde han aldrig något 
med henne, vad jag vet.

TOMMY
Ja, det låg väl inte i hans natur. 
Kan jag få prata med henne?

INT.  SOVRUM -- KVÄLL

JULIA, 20, sitter framför datorn och surfar bloggar med 
bilder på trådsmala fotomodeller. Hon håller sig för magen, 
klämmer på det lilla fet hon har besviket.
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Det knackar på dörren, hon stänger snabbt av skärmen, hoppar 
i sin säng, skyler för en tallrik full med mat med ett 
skrivblock och tar en uppslagen bok i händerna.

VALTER öppnar försiktigt dörren.

VALTER
Sover du?

JULIA
Herregud, farsan, klockan är inte 
ens nio!

VALTER
Mickes bror är här.

TOMMY kliver in. Hon reser på sig genast och sveper tillbaka 
sitt tilltufsade hår, försöker se fin ut.

TOMMY
Tommy.

(till Valter)
Kan jag...vi få lite enrum?

VALTER ser tveksam ut.

VALTER
Ok då.

(till Julia)
Jag är alldeles utanför om du 
behöver något.

JULIA suckar. TOMMY ser sig omkring. Rummet är litet och 
trångt, på övervåningen. Han knäpper på skärmen och ser 
direkt bilder på halvnakna modeller.

TOMMY
Något du håller från gubben?

JULIA rusar upp och stänger av datorn, ser ner på sin tajta 
tröja skamset.

JULIA
Jag vill inte att han ska oroa sig.

TOMMY
Han tycker väl som alla fäder att 
du är fin som du är. Nästan alla, i 
alla fall...

JULIA
Äsch, va fan vet han? Han är för 
uppe i sin egna lilla värld av 
böcker äldre än sig själv.

Han lyfter försiktigt upp hennes huvud mot sig.
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TOMMY
Aldrig tänkt att han kanske har en 
poäng?

Hon rodnar och fnittrar. Sen blir hon plötsligt orolig.

JULIA
Vet du vad som hänt med Micke?

TOMMY
Nej. Därför jag är här. Vet du 
nånstans där han brukade gå?

JULIA
(kommer på plötsligt)

Gymmet! Han fixade mig ett gymkort 
på det här stället. 

Hon visar honom ett kort till ett gym i centrala Stockholm.

JULIA (CONT’D)
Jag tror han kände ägarna. Jag fick 
bara betala halva priset. Du kan få 
låna det om du vill. Det var dit 
han skulle åka sist jag såg av 
honom. Jag glömde säga det till 
snuten som kom förbi idag.

TOMMY
(stryker hennes kind)

Tack, söta Julia.

JULIA
Jag gillade faktiskt Micke. Han var 
inte som de andra... Vad ska du 
göra?

TOMMY
Vad jag brukar göra. Hitta honom.

Han öppnar dörren, VALTER blir ertappad vid dörren med att 
tjuvlyssna. JULIA blir förbannad.

EXT.  GYM -- MORGON

TOMMY tänder en cigg då han går fram till det ensliga 
nersläckta gymmet. Står en papperslapp i dörren:

“STÄNGT PGA OMBYGGNAD”

Han kikar in för de mörka fönstret. Ingen där. Han kollar sig 
lite omkring, ser en gränd vid sidan av byggnaden. En bil 
parkerar i andra änden. TOMMY duckar runt hörnet och ser hur 
två mörkt klädda suspekta män går in i gränden och in genom 
en bakdörr.

TOMMY drar fram en PISTOL och följer efter.
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INT.  LAGER -- MORGON

Det är mörkt och dammigt därinne. Förvaringslådor och 
gymutrustning. TOMMY går försiktigt genom med pistolen redo. 
Han verkar ändå synnerligen van.

Vi hör männen prata på ryska nånstans ifrån, deras röster 
ekar.

Plötsligt upphör rösterna. TOMMY stannar upp.

Han ser, i ett mörkt kontor längre fram, en kontorslampa är 
tänd. En fotopärm på bordet. Han går in.

INT.  LAGERKONTOR -- MORGON

TOMMY går fram till pärmen, slår upp den. Den är fylld med 
oräkneliga foton av unga kvinnor.

Ett minneskort till en kamera i ett av facken. Han stoppar 
den i fickan.

Inklämd i sista sidan trillar ett visitkort ut:

“ROTKO’S BAR & NATTKLUBB”

Plötsligt rusar en av männen upp bakom TOMMY med en hantel. 
TOMMY hinner precis vända sig om då mannen slår till honom i 
huvudet. TOMMY tappar vapnet och ser sig förvirrat omkring, 
blod strömmar ner från hans hjässa. Han slår till mannen, som 
i sin iver tappat hanteln på sin fot och skriker av smärta. 
Mannen faller ihop i ett hörn. Den andra mannen står bakom i 
dörröppningen. TOMMY tar tag i honom och sliter honom bak, 
den andre mannens struphuvud slår hårt in i skrivbordskanten 
och han kipar efter andan förgäves. Den andre mannen slutar 
röra på sig.

TOMMY rusar staplandes tillbaka ut ur bakdörren in i det 
bländande solskenet och försvinner.

INT.  SUNKIGT HOTELLRUM -- MORGON

TOMMY staplar in, hårt hållandes om sin panna. Han finner och 
tömmer ut sin väska på den skitiga sängen. Under lite kläder 
ser vi nål, tråd, bandage, plåster, alkotvätt och extra 
magasin till pistolen. TOMMY tar med sig nål, tråd och 
alkotvätt till badrummet.

Han ser först på sin hand, täckt i blod och sedan på det 
djupa jacket i hans hjässa vid hårlinjen. Han trär tråden.
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