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BAKGRUND:

BENGT - ca 30 år, präst och änkling som nyligen förlorat 
sin hustru i en smitningsolycka. Även hans framlidne far 
var präst, men han börjar vackla i tron.

HENKE - ca 35-40 år, kantor, BENGT’s äldre bror, mindre 
alkoholproblem, ej troende, men BENGT tar hand om honom.

MICKE - ca 20 år, f.d. småkriminell och knarkare, har 
genomgått avgiftning och har nu vänt sig till kyrkan för 
vägledning.

BLOM - ca 45-50 år, garvad försäkringsutredare, misstänksam 
av naturen och mycket skicklig.

Miljöerna består av kyrkan, BENGT’s hem, HENKE’s garage och 
kyrkogården.

SYNOPSIS:

Efter en gudstjänst går MICKE fram till BENGT och ber om 
att få bikta sig. HENKE granskar tidningen efter spår om 
smitningsolyckan. Efter sin bikt stötter HENKE på MICKE som 
tycks vara upprörd och rädd.

Ett mindre stenkors har fallit och gått sönder i 
sakristian, HENKE reparerar samtidigt som BENGT frågar 
misstänksamt om MICKE och HENKE’s bil. BENGT ber om att få 
låna HENKE’s cykel, varpå HENKE ger honom sin nyckelknippa.

Väl hemma får BENGT besök av BLOM, som börjar ställa frågor 
om BENGT’s avlidne hustru och att hon fördubblade sin 
försäkring kort innan hon dog samt BENGT’s spelskulder, 
BENGT svarar kort och ohyfsat. BLOM spelar upp ett 
nödsamtal, rösten är uppenbarligen MICKE’s, som rapporterar 
om smitningsolyckan på plats. BENGT ljuger och säger att 
han inte känner igen rösten och att hans bror inte har 
någon bil. BLOM går, BENGT tar fram sin frus plånbok ur 
fickan.

BENGT tar emot vidare bikter av MICKE, HENKE ser och börjar 
bli misstänksam. BENGT använder sedan nyckelknippan för att 
ta sig in i HENKE’s garage, där finner han en bucklig 
stötfångare.

Vid nästa gudstjänst får BENGT höra att MICKE är död, av 
påstådd överdos. Han märker att MICKE hade ringt kvällen 
han dog. BENGT ber i kyrkan för sig själv, det är uppenbart 
att han vacklar allvarligt i sin tro.

BENGT konfronterar sedan HENKE i sakristian, med bland 
annat hans hustrus plånbok, som MICKE hade försett honom 
med som bevis. HENKE avslöjar att han hade gjort upp med 
BENGT’s hustru om att köra på henne för att HENKE och BENGT 
skulle dela på försäkringspengarna, för att täcka upp 
skulder, då hon ändå var döende i lungcancer. 



HENKE ifrågasätter BENGTs tro, varpå BENGT avslöjar att han 
använt BLOMS bandspelare för att spela in hela 
konversationen. Polis sirener ljuder i bakgrunden. De slåss 
om bandspelaren, HENKE trillar bakåt och stöter till 
stenkorset som faller ner och krossar hans huvud. Förfärad 
backar BENGT tillbaka in i kyrkan, med blodbefläckade 
händer, där polisen väntar.
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