
10 MINUTER

av

Johan Bodell och Robert Sarkanen



FADE IN:

INT. VARDAGSRUM -- DAG

Inramade bilder på ett par flickor, 7-10 års åldern. Glada

miner, breda leenden. Fotboll. Familj. Lycka.

Vi HÖR vagt ekande barnskratt som gradvis tonar ut till

HJÄRTSKÄRANDE SIRENER.

Plötsligt kommer en hand in i bild och rycker med sig foto

efter foto, slänger in dom i en resväska.

KVINNAN rusar igenom huset och packar nödvändigheter, hela

vardagsrummet är en röra.

På TVn tjuter en testton mot en färgskala medan vi rusar ut

till --

INT. KÖK -- DAG

Kvinnan packar in matförnödenheter medan radion på

diskbänken spelar ett nödfallsmeddelande --

RADIO

-- attacken mot Falun fortsätter

och Försvarsmakten har utlyst en

total evakuering av omliggande

området inför en kommande

flygbombning idag--

Hon bryr sig knappt utan rusar upp mot --

INT. BADRUMMET -- DAG

Hon länsar medicinskåpet, drar ner hela hyllor i väskan och

rusar ut --

INT. BARNRUMMET -- DAG

Hon river ut lådor med kläder och slänger in i väskorna.

Hon stannar till en sekund då hon upptäcker ett väldigt

litet plagg i händerna. En tröja. Hon trycker den mot näsan

och andas in djupt, gråten i halsen.

KVINNA

Snälla...snälla...snälla...



2.

Plötsligt HÖR vi en bil köra upp utanför, hon släpper

plagget på golvet och tar tag i väskorna och rusar ut --

EXT. HUS -- DAG

Det är ett litet hus ute på lantbygden, omringat av skog och

ängar.

En MAN kliver ut ur bilen parkerad utanför och öppnar snabbt

bagaget då Kvinnan plötsligt kommer ut och ger honom

väskorna med brådska.

MAN

Kom nu, vi hinner inte!

SIRENEN BÖRJAR IGEN.

Dom kollar upp - DRÖNARE susar förbi plötsligt över huvudet

på dom. Utländska, rödmarkerade. De duckar undan för en

sekund till dom passerar.

Mannen vänder sig tyst mot henne.

MAN

Motorvägen är helt blockerad,

milisen är överallt, vi måste

härifrån NU!

KVINNA

(chockad, tårögd)

Flygbombningarna kommer börja om 15

minuter!

Mannen tar om henne, trycker emot henne, panna mot panna.

MAN

Vi kommer att hitta dom.

Fotbollslägret är mindre än 11

minuter bort om vi tar lantvägarna.

Vi kommer att hitta dom. Vi kommer

att klara detta.

Hon stålsätter sig och nickar med tårar i ögonen.

MAN

Har du packat allt?

KVINNA

(nickar, djup suck)

Allt jag kunde få med.

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

MAN

Vi hittar nytt. Oroa dig inte...

Jag älskar dig.

KVINNA

Jag älskar dig med.

MAN

Kom.

Dom slänger igen bakluckan och hoppar in i bilen och kör

iväg.

INT. BADRUMMET -- DAG

En ensam medicinburk sitter kvar längst bak i hyllan.

INT. BIL -- DAG

Bilen rusar ner för de ensliga skogsvägarna --

MAN

Vi håller oss till skogsvägarna, så

långt ifrån andra människor vi kan.

Vi stannar inte för någon.

KVINNA

Kom du ihåg att tanka imorse?

Mannen kollar ner på bensinmätaren. Lågt. Han kastar ett

skamset öga på kvinnan. Hon blänger på honom kyligt innan

hon vänder sig bort.

KVINNA

Jag hann inte med så mycket imorse

heller... tvätten låg i maskinen.

Behövde köpa mjölk. Inget som

betyder något längre antar jag.

MAN

Vi klarar oss.

KVINNA

Hur då? ...Vart då? Med vem?

MAN

J-Jag vet inte! Jag vet bara att vi

inte är dom första att tvingas fly

på grund av nåt sånt här, och vi

kommer inte bli dom sista.

(CONTINUED)



CONTINUED: 4.

KVINNA

Hur fan då? Regeringen är kaputt,

det finns inga kvar!

MAN

Vi klarar oss. Vi måste. Den enda

anledningen varför folk inte gör

det i såna här lägen är för att dom

litar på fel personer, åker dit

folk är, stannar hos andra.

Regeringar, flyktingläger,

frivilliga. Sittande mål. En

invasion som den här kan inte ha

kommit så här, så här snabbt utan

hjälp. Andra människor är farliga.

Andra kan inte förlitas på. Andra

är döden självt såvitt jag

anbehangar. De enda vi kan lita på

är oss själva.

KVINNA

Vad händer då vi tar slut på mat?

Då vi behöver medicin? Då vi

behöver tak över huvudet och inte

orkar springa längre?

MAN

(tittar på henne och försöker

le)

Ett steg i taget va?

KVINNA

(paus)

Ett steg i taget.

EXT. SAMHÄLLE -- DAG

Bilen kör förbi ett litet samhälle. Leksaker på gatorna,

övergivet. Dörrar är vidöppna, inga bilar någonstans. Väskor

ligger på gatan.

Mot ett träd står en bil och brinner.

KVINNA

Herregud...

Mannen kör vidare runt bilen, svänger runt...

PLÖTSLIGT knackar det på fönstret vid sidan mot skogen.

En BLODIG KVINNA står utanför fönstret med ett litet barn i

armarna och drar i handtaget till passagerarsätet. Hon är

mörkhyad och livrädd.

(CONTINUED)



CONTINUED: 5.

Mannen skakar på huvudet.

MAN

Vi kan inte! Förlåt! Vi måste iväg

nu!

Den blodiga kvinnan lägger ihop händerna. Hon BER om deras

hjälp.

MAN

Vi kan inte! Försvinn!

Barnet tittar på kvinnan genom bakrutan. Kvinnans ögon

vidgas för en sekund.

KVINNA

Släpp in dom.

MAN

Är du galen?!

KVINNA

Släpp in dom nu. Dom kommer att dö

om dom stannar här. Hade du velat

lämna Moa ute?

Mannen tvekar. Kollar bakåt mot den brinnande bilen bakom

dom. Den blodiga kvinnan stirrar tårögt kvinnan i ögonen.

Mannen låser upp och släpper in kvinnan.

INT. BIL -- DAG

Dom är ute på fria skogsvägen nu.

MAN

Vi ska till Falun, om du inte vill

med så hoppa av här.

Den Blodiga Kvinnan gråter men tittar inte på honom alls.

MAN

Förstår du svenska? Do you speak

Swedish?

Den Blodiga Kvinnan svarar inte. Mannen ser ner mot den

blodiga kvinnans ben - ett nödförband, dränkt i

blod. Kvinnan hjälper att torka av.

De ser på varandra spänt en sekund.

Kvinnan tar fram ett av fotona från väskan och visar den

blodiga kvinnan. Deras barn.

(CONTINUED)



CONTINUED: 6.

KVINNA

Moa. Lovis. Family.

(pekar nerför vägen)

Falun.

Den blodiga kvinnan ser oroad ut plötsligt. Tittar nerför

vägen dom dit dom är på väg. Hon nickar.

KVINNA

Where...you from?

Den blodiga kvinnan förstår inte.

KVINNA

Where...family?

Den blodiga kvinnan kramar om hennes barn.

BLODIG KVINNA

Family.

Mannen kollar i backspegeln på mannen i misstro. Hon tittar

rakt tillbaka på honom.

Dom kör vidare. Solen lyser in genom

trädtopparna. Skymning.

Barnet visar kvinnan sin leksakspistol. Kvinnan tar emot

den och varsamt leker att hon skjuter.

Den blodiga kvinnan rycker till försiktigt vid

"pistolljuden".

De passerar en skylt "VÄLKOMMEN TILL FALUN KOMMUN"

MAN

Vi är nästan där!

Tanken rullar tomt. Bilen saktar plötsligt in då motorn

slår av.

Mannen gör allt för att tygla sin ilska och vänder sig till

kvinnan.

KVINNA

Ett steg i taget?

Mannen nickar.



7.

EXT. SKOGSVÄG -- SKYMNING

De tar ut sina väskor ur bilen, kvinnan ger leksakspistolen

till mannen och dom går allihop in mot den mörka skogen --

EXT. SKOG -- SKYMNING

Mannen släpar med sig väskor och ryggsäckar. Hon vänder sig

mot kvinnan och den blodiga kvinnan som går sakta

bakom. Mannen stannar till vid ett träd och pustar ut,

handen mot bröstet.

Kvinnan går fram till honom, oroad och börjar rota igenom

sin väska med mediciner.

Den blodiga kvinnan leker tyst med sitt barn i väntan. Hon

ser spänt mot paret.

Kvinnan märker att något saknas, ser förskräckt ut.

Mannen tittar på henne förstående och nickar.

MAN

Det är okej. Oroa dig

inte. Lägret är bara runt hörnet

här!

Den blodiga kvinnan plockar upp barnet igen, men hennes ben

skakar till plötsligt, blodet rinner.

Hon snubblar nästan. Hon sträcker ut barnet.

BLODIG KVINNA

Here. Please...

Mannen försöker ta barnet men kvinnan hinner före och tar

barnet.

KVINNA

Aldrig i livet, du kan knappt gå

själv!

Hon släpper en av väskorna och spjälar upp mannen på sin

axel och är precis på väg att tåga vidare då plötsligt --

EN LASTBIL SKYMTAR FÖRBI BAKOM TRÄDEN

De duckar ner allihopa, undan sikt.

Lastbilen stannar vid deras bil. Soldater hoppar ur, kollar

runt kring bilen med automatvapen. De ropar ut något och

går mot skogen.

(CONTINUED)
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Kvinnan tecknar till den blodiga kvinnan att hålla tyst.

SOLDATERNA närmar sig. Ficklampor tänds - ljuskäglorna

skiner mellan träd och buskar.

Den blodiga kvinnan ser panikslagen ut plötsligt. Hon

tecknar till kvinnan att springa till höger medan hon går

vänster.

Kvinnan skakar på huvudet argt, tittar mot barnet och

tillbaka till den blodiga kvinnan.

Soldaterna är bara några meter ifrån dom nu. De hör

knastrandet av deras stövlar mot marken och tittar spänt.

Den blodiga kvinnan tittar tillbaka beslutsamt på kvinnan

med ett vagt leende som om "det är därför jag måste göra

detta".

Plötsligt knastrar leksakspistolen högt i mannens hand och

ficklamporna riktas rakt mot dom. Mannen förbannar sig

själv tyst och håller pistolen i fickan.

Den blodiga kvinnan nickar och springer ut plötsligt medan

kvinnan och mannen springer i motsatt håll.

Soldaterna höjer gevären och börjar skjuta mot dom, missar

knappt och träffar träden kring dom, de duckar. Hundskall

och springande fotsteg bakom.

Kvinnan tittar tillbaka och ser att soldaterna har hunnit

ikapp den blodiga kvinnan som trillat mot ett träd. Hon

ställer sig upp försiktigt framför dom.

KVINNA

Herregud...

Barnet vänder sig, kvinnan håller för hans ögon.

Soldaterna avrättar den blodiga kvinnan. Skottet ringer ut

högt genom skogen.

Kvinnan och mannen springer allt vad dom kan, nerför en

liten backe. Barnet snyftar.

KVINNA

(viskar)

Shhhh...Vi är nästan där nu!

Mannen flåsar oroväckande tungt och håller för bröstet och

lutar sig mot ett träd inför ett krön. Hundskallen låter

mer och mer avlägsna.

(CONTINUED)
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MAN

Vänta lite... låt mig ta andan lite

bara...

Mannen sätter sig ner plötsligt, askblek. Kvinnan springer

fram till honom tyst och sätter ner barnet bredvid.

KVINNA

Vi kan inte vänta här! Lägret

borde vara precis över kullen här!

MAN

Jag följer. Gå ni, jag kommer

efter.

Barnet börjar springa vidare mot krönet. Kvinnan tittar på

barnet och tillbaka på mannen. Hon tvekar.

Hon skymtar soldater bland träden i avståndet bakom dom.

MAN

Gå du. Jag klarar mig. Ett steg i

taget.

Kvinnan omfamnar honom plötsligt hårt och kysser honom innan

hon springer efter barnet över krönet mot solskenet.

KVINNA

Vänta!

Mannen tittar upp.

Dånande från skyn --

SVENSKA JAKTFLYGPLAN SKYMTAS MELLAN TRÄDTOPPARNA

Mannen ler svagt. Ljuset går ur hans ögon.

Soldaterna närmar sig.

Kvinnan med barnet försvinner ur sikte.

KLIPP TILL SVART

SLUT


