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INT. - HELENA WIJKS HUS, VARDAGSRUMMET - KV•LL

1

Fredagen den 31/10 1975. Skoga (= Nora). Hƒradsh„vding Pontus
Wijks ƒnka Helena, 80, och hennes son kriminalkommissarie
Christer Wijk, 58, sitter tysta i vardagsrummet. De har
druckit kaffe. En vƒggpendyl h„rs ticka fram sekund efter
sekund. Helena ƒr bekymrad f„r Christer som ƒr dyster, nƒstan
butter.
HELENA
(bryter till slut
tystnaden)
Nƒr vi var osams din far och jag
talade vi om det... Det var inte
alltid s‚ enkelt.
CHRISTER
Camilla och jag ƒr inte osams. Vad
tyst det ƒr p‚ landet.
Han reser sig ur f‚t„ljen och g‚r till f„nstret som vetter
mot sj„n och den „dsliga strandpromenaden som skymtar i
kvƒllsm„rkret. Det regnar.
CHRISTER (fortsatt)
Jag kanske skulle flytta tillbaka
till ... Hem.
HELENA
Vill du ha en kopp kaffe till?
Christer h„r henne inte.
Mer kaffe?

HELENA (fortsatt)

CHRISTER
(tittar fortfarande ut
genom f„nstret)
Jatack. Svart.
HELENA
Och Camilla skulle stanna i
Stockholm?
CHRISTER
Regn och h„strusk. Jag skulle
f„redra att det smƒllde till och
blev kallt och torrt.
Christer vƒnder tillbaka till f‚t„ljen och sƒtter sig. Smakar
p‚ kaffet.
CHRISTER (fortsatt)
Hon ƒr ƒnd‚ aldrig hemma.
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HELENA
Pappa och jag ...

Hon avbryts av Christer.
CHRISTER
Snƒlla mamma!
Besvƒrad tystnad.
F„rl‚t!

CHRISTER (fortsatt)

Han dricker kaffe.
CHRISTER (fortsatt)
Camilla ƒr bara hemma i Stockholm
en vecka nu. Sen drar hon ivƒg till
operan i Moskva och sen Sydney och
sen Milano eller Paris ellervad det
nu var.
HELENA
(tr„stande)
En fin karriƒr.
CHRISTER
Jag gifte mig inte med en karriƒr.
Det ƒr som att ta sig fram „ver en
is som inte bƒr.
HELENA
Jag tycker om Camilla.
CHRISTER
Jo. Men hon flyger ƒnd‚ „ver p‚
torsdag och sjunger f„r Bresjnev.
Gemensam tystnad.
2

INT. - HELENA WIJKS HUS, VARDAGSRUMMET - KV•LL

2

Det h„rs ljud nere fr‚n entr…hallen p‚ bottenv‚ningen. En
d„rr stƒngs dƒrnere och det blir tyst.
Helena byter samtalsƒmne f„r att f‚ Christer p‚ bƒttre hum„r.
HELENA
P‚ torsdag g‚r en m„rdare fri.
CHRISTER
(ointresserad)
Hur s‚? Varf„r just p‚ torsdag?
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HELENA
D‚ ƒr det p‚ dagen 25 ‚r sedan och
d‚ preskriberas mordet.
CHRISTER
Hƒr i stan?
HELENA
Javisst. Unge Matti. Sj„mannen fr‚n
Vƒrmland.
CHRISTER
Ja just det. 1950? Men det var vƒl
sjƒlvmord?
HELENA
(med en viss hetta)
Det var ett sƒllsynt raffinerat och
otƒckt mord.
CHRISTER
Men polisen kom vƒl fram till att
han tog gift?
HELENA
(med f„rakt)
Polisen!
CHRISTER
(lite generad)
Hur kan du vara s‚ tvƒrsƒker p‚
det? Krim i €rebro ƒr
utomordentligt duktiga.
HELENA
Jag upplevde historien p‚ nƒra
h‚ll. Jag kƒnde Matti. Och den dƒr
polisen fr‚n €rebro. Han var inte
fr‚n €rebro!

3

INT. - HELENA WIJKS HUS, VARDAGSRUMMET - KV•LL

3

Nere i entr…hallen h„rs kort tv‚ dƒmpade r„ster, en manlig
och en kvinnlig. I fortsƒttningen talar Helena med sƒnkt
r„st.
HELENA
Det ƒr inte m‚nga dygn kvar. Sen ƒr
han ... eller hon ... fri f„r all
framtid.
CHRISTER
Har du den lilla lƒgenheten uthyrd?
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Ja.

HELENA

CHRISTER
Men det kanske inte lƒngre finns
n‚gon att ‚tala. 25 ‚r ƒr l‚ng tid,
mamma. M„rdaren ƒr kanska d„d och
begraven sedan lƒnge.
Nej.

HELENA

Christer rƒcker ut handen efter tobak och pipa. Han tƒnder
pipan.
CHRISTER
Hur vet du det?
Det h„rs ‚ter r„ster nere fr‚n entr…hallen. Helena sƒnker sin
r„st ytterligare.
HELENA
(viskar nƒstan)
Jag vet att det ƒr en av dom.
Christer dƒmpar ofrivilligt och lite irriterat sin r„st.
CHRISTER
Hm. Vem d‚?
HELENA
Mattis vƒnner deng‚ng. Och nu har
dom kommit tillbaka hit till Skoga
allihop. Som om dom inte kunde
h‚lla sig hƒrifr‚n.
R„sterna p‚ nedre v‚ningen blir svagare och ytterd„rren
stƒngs. Det blir tyst i huset.
4

INT. - HELENA WIJKS HUS, VARDAGSRUMMET - KV•LL

4

Christer vill byta samtalsƒmne. Han tar inte mammans
mordmisstankar p‚ allvar. Kanske mamman h‚ller p‚ att bli
gammal?
CHRISTER
(med normal r„st igen)
Vem har hyrt lilla lƒgenheten?
HELENA
(reserverad)
En sjuksk„terska.
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CHRISTER
Men det ƒr vƒl bra? S‚ har du lite
sƒllskap.

Helena svarar inte.
CHRISTER (fortsatt)
Det ƒr vƒl trevligt?
HELENA
(reserverad)
Ja hon ƒr trevlig.
CHRISTER
Vad ƒr det f„r fel?
HELENA
Fel och fel. Det ƒr bara det att
jag har b„rjat grubbla „ver det
f„rflutna igen.
CHRISTER
Vad heter hon?
HELENA
Judith. Judith Jernfelt.
CHRISTER
Dottern till Jernfelts
manufakturaffƒr p‚ Prƒstgatan?
Helena nickar.
CHRISTER (fortsatt)
Hon s‚g vƒldigt bra ut eller hur?
Hur gammal kan hon vara nu?
HELENA
42 - 43. Hon var 18 den h„sten. Hon
ƒr fortfarande vacker. M„rk. Smal.
CHRISTER
Och sjuksk„terska. - Kƒnde hon
honom som blev m„rdad?
HELENA
Matti. Ja, gott och vƒl.
CHRISTER
De var ihop?
HELENA
F„rlovade var de inte. Men ... Det
var ju annorlunda p‚ den tiden. De
hade ofta sƒllskap.
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CHRISTER
Misstƒnker du att hon m„rdade
honom?
HELENA
(kort)
Hon ... Eller n‚n av hennes vƒnner.
CHRISTER
Och nu bor hon under ditt tak?

Helena nickar bekymrad.
HELENA
Vad ska jag g„ra, Christer?
CHRISTER
(mycket allvarlig)
Du ska b„rja med att berƒtta
varenda detalj du kan p‚minna dig.
Ge mig hela atmosfƒren kring tiden
f„r Mattis d„d.
Skogas kyrka sl‚r nio slag.
HELENA
Den h„stveckan ringde kyrkklockorna
s‚ gott som oavbrutet. Matti ‚kte
p‚ en gammal motorcykel.
5

EXT. - TORGET I SKOGA (FLASH-BACK). - F€RMIDDAG

5

M‚ndagen den 30/10 1950. Kyrkklockorna ringer fortfarande men
nu ƒr det sorgeringning f„r Gustav V. Matti, 22 ‚r, p‚ en
gammal motorcykel svƒnger in „ver torget dƒr flaggorna har
hissats p‚ halv st‚ng.
HELENA (V.O.)
Han vƒntade p‚ en b‚t till
Sydamerika och tog semester n‚gra
veckor och ‚kte upp fr‚n G„teborg.
Han fick l‚na en lƒgenhet i Klemens
hus. De var barndomskamrater.
6

EXT. - GODISAFF•REN - F€RMIDDAG

6

Matti parkerar framf„r godisaffƒren p‚ Prƒstgatan. Han ƒr
enkelt klƒdd som en sj„man anno 1950, inga mc-klƒder och
ingen hjƒlm. Han stiger av. Han ser inte Klemens som ƒr en
bit bort.
KLEMENS (O.S.)
Matti! Matti!
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Matti tittar upp f„rsynt och hƒlsar med handen och pillar sen
med motorcykeln. Klemens, 25 ‚r, kommer sedan in i bild. Han
ƒr l‚ng och blond och klƒdd i en gr„n knƒkort lodenrock.
Under rocken ƒr han servit„rsklƒdd.
MATTI
(blygt och med vƒrmlƒndsk
dialekt)
Hej, Klemens.
KLEMENS
(retande)
Godissugen?
Jo.

MATTI

KLEMENS
K„rsbƒrspraliner?
Just det.

MATTI

KLEMENS
Alltid k„rsbƒrspraliner?
MATTI
Det vet du.
JUDITH (O.S.)
(kƒrleksfullt)
Det ƒr det vƒrsta godis som finns.
Med sliskig lik„r. Blƒƒ.
Judith, 18 ‚r, har anslutit sig utan att vi har mƒrkt det och
har lyckats slingra sig in under Mattis ena arm.
MATTI
(p‚ gott hum„r men torrt)
Jag tycker det ƒr gott.
JUDITH
(f„rƒlskad)
Jag tycker om dig ƒnd‚.
7

INT. - HELENA WIJKS HUS, VARDAGSRUMMET - KV•LL
1975. Helena f„rklarar f„r Christer:
HELENA
Jag bes„kte ofta Lisa i
godisaffƒren d‚. Vi trivdes s‚ bra
ihop. Det var l‚nga dagar f„r
henne. Hon var 70 ‚r.
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EXT. - GODISAFF•REN - F€RMIDDAG
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1950. Helena Wijk, 55 ‚r, ƒr p‚ vƒg in i godisaffƒren. Judith
vecklar sig ur Matti.
JUDITH
(artigt)
Goddag fru Wijk!
HELENA
Goddag Judith! Trivs du hos doktor
Severin?
JUDITH
Jotack, det ƒr kul! Jag har bestƒmt
mig f„r att bli sjuksk„terska.
HELENA
Det l‚ter bra! Hej Matti!
Hej!

MATTI

Helena Wijk g‚r in i godisaffƒren.
HELENA
Lisa, det ƒr bara jag!
Helena!

LISA

Judith slingrar sig in under Mattis arm igen.
MATTI
Det ƒr otƒckt.
JUDITH
Klƒmtandet?
KLEMENS
Ja man kan inte missa att gamla
kungen ƒr d„d. M‚ste hem f„rst och
sen tillbaka till restaurangen.
Lunchrushen b„rjar snart. Hej p‚
er!
Klemens rusar in i porten/vestibulen bredvid godisaffƒren och
springer upp f„r trappan. Matti och Judith g‚r in i
godisaffƒren.
9

INT. - GODISAFF•REN - F€RMIDDAG

9

Bakom disken st‚r butiksƒgarinnan Lisa, 70 ‚r.
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LISA
(skƒmtsam)
Vad f‚r det lov att vara?

Judith fnittrar. Butiksƒgarinnan st‚r redan med konfektt‚ngen
nere i l‚dan med k„rsbƒrslik„rpraliner i r„d stanniol.
MATTI
(blygt)
Fyra.
LISA

Fyra?

MATTI

Fem!

LISA

Fem?
Judith fnittrar.

MATTI

(ler)
Jatack!

Butiksd„rren rycks upp. Kajsa Ivarsen, 30 ‚r, kommer rusande
in. Hon ƒr klƒdd mycket moderiktigt.
KAJSA
(irriterad)
Gamla gubben ƒr d„d.
Ja vi vet!

JUDITH

Judith h‚ller hƒnderna f„r „ronen.
KAJSA
Nej inte kungen. Zacharias.
Ojd‚.

LISA

HELENA
Det var trist.
(Till Matti)
Det ƒr Kajsas farbror som ...
KAJSA
(avbryter)
Inte min! Min mans farbror!
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HELENA
... som bor i Mobacken. Bodde i
Mobacken. Hur gamm...
Mobacken?

MATTI

HELENA
... mal blev han? Var det hjƒrtat?
(till Matti)
Mobacken ligger drygt en mil ‚t det
h‚llet.
Helena pekar ut en riktning.
KAJSA
(irriterad)
80 tror jag. Minst.
MATTI
(till Helena)
Ja jag vet.
KAJSA
Ja hon sa det var hjƒrtat. Fru
Andersson dƒrute. Klart att det var
hjƒrtat. Usch! Och Ivar kommer
f„rst hem om 10 dagar. Han f‚r ta
hand om allt det dƒr sjƒlv. Annars
blir han inte n„jd. Jag g„r alltid
allting fel.
Telefonen i butiken ringer. Butiksƒgarinnan svarar. Det h„rs
hur Klemens springer ner f„r trappan. Sen ser man honom i
bakgrunden nƒr han springer ut genom porten/vestibulen bort
mot restaurang 47:an under det f„ljande.
HELENA
(praktiskt)
Var ƒr Ivar nu?
KAJSA
(surt)
Europa n‚nstans. Jag kommer inte
ih‚g.
HELENA
Ring till direkt„r Norell p‚
Kemiska Fabriken. Han vet nog var
f„rsƒljningschefen ƒr. D‚ kan du
skicka ett telegram.
KAJSA
Ett telegram? Han blir tokig!
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LISA
(med telefonluren i
handen)
Kajsa! Det ƒr doktor Severin. Han
har h„rt att Zacharias ƒr d„d. Han
vill att ni ‚ker till Mobacken
tillsammans. Nu.
Ska jag?

KAJSA

HELENA
Det m‚ste du!
KAJSA
Men ... Men vad ska jag ta p‚?
Ingen svarar. Kajsa springer ut ur affƒren och upp f„r
trappan i porten/vestibulen med avsikt att byta klƒder.
LISA
(med telefonluren i
handen)
Judith! Doktor Severin fr‚gar om du
kan passa mottagningen s‚lƒnge?
JUDITH
Ja sjƒlvklart!
Hon pussar Matti lƒtt p‚ kinden och rusar ivƒg.
10

INT. - HELENA WIJKS HUS, VARDAGSRUMMET - KV•LL

10

1975. Helena f„rklarar f„r Christer:
HELENA
Kajsas man var 30 ‚r ƒldre ƒn hon.
Han var knepig. Och ytterligt sn‚l.
Han dog f„r n‚gra ‚r sen. Sen har
det inte g‚tt s‚ bra f„r Kajsa.
Hur s‚?

CHRISTER

HELENA
Hon ƒr aldrig nykter numera. Hur
som helst s‚ kom Bosse hem till
helgen och d‚!
Bosse?

CHRISTER
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HELENA
Bo Norell. Sonen till Kemiska
fabriken. Ragvalds son.

11

EXT. - TORGET I SKOGA - EFTERMIDDAG

11

1950. Fredag. Bussh‚llplatsen. Klemens st‚r servit„rsklƒdd
och vƒntar p‚ ett paket som ska komma med bussen. Bussen
anlƒnder, chauff„ren ger Klemens paketet och Klemens
kvitterar. Bussen k„r.
Bo Norell, kort och bred och 24 ‚r, har under tiden klivit av
bussen med en resvƒska. Man ser att han tillh„r den lokala
ekonomiska „verklassen. Han ƒr klƒdd i lƒderjacka och
sportiga tweedbyxor. Klemens ser honom nu.
KLEMENS
Hej Bosse! Hur g‚r det med kemplugget i huvudstaden?
BO
Bara bra. H„gsta betyg i allt
s‚klart.
Man h„r en motorcykel nƒrma sig.
BO (fortsatt)
Sjƒlv d‚? Du trƒlar fortfarande p‚
47:an?
KLEMENS
(glatt)
Jajamen! •rver man inte en
kemifabrik f‚r man jobba tills man
d„r.
BO
Det ƒr bara barn som tror att livet
ƒr rƒttvist.
Matti svischar f„rbi p‚ motorcyklen med Judith p‚ b„npallen.
Hon kramar om Matti. Bo stirrar efter dem.
KLEMENS
Som hƒxan sa till Hans och Greta.
BO
Vem faan ƒr han?
KLEMENS
Eller hur? Eller hur?
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BO
(h„r inget, tittar efter
Judith)
Jo ...
KLEMENS
Han? Det ƒr Matti. En kompis fr‚n
Vƒrmland. Skitbra kille. Sj„man.
Han har semester.
BO
(kokar)
Vad g„r hon tillsammans med honom?
KLEMENS

Ja du ...
12

EXT. - GODISAFF•REN - EFTERMIDDAG

12

L„rdag. Bo st‚r och g„mmer sig i en port p‚ motsatta sidan av
godisaffƒren och porten/vestibulen som leder upp till Klemens
och Mattis (och Kajsas) lƒgenheter. Klemens kommer snabbt ur
porten och skyndar ivƒg bort fr‚n godisaffƒren. Bo drar sig
snabbt in i m„rkret.
Sen kommer Matti och Judith ut ur porten. Judith f„rs„ker p‚
skoj dra Matti bort fr‚n godisaffƒren. De g‚r sen in i
godisaffƒren. Bo kommer fram ur sin port och b„rjar
aggressivt g‚ mot affƒren.
13

INT. - GODISAFF•REN - EFTERMIDDAG

13

Matti stƒnger d„rren tyst och hƒnsynsfullt. D„rklockan
pinglar lƒtt.
MATTI

Hej!

LISA
Hej Matti! Och Judith.
Judith kniksar lƒtt.
LISA (fortsatt)
Det vanliga?
MATTI
Ja! - fast ...
Butiksƒgarinnan tittar fr‚gande p‚ Matti.
... Tio!

MATTI (fortsatt)
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Judith fnissar.
MATTI (fortsatt)
Nej ett dussin vill jag ha!
Judith fnissar igen och hƒnger p‚ Mattis arm. Butiksƒgarinnan
b„rjar lƒgga konfekt i en p‚se. Pl„tsligt rycker Bo upp
d„rren till affƒren med ett brak och stƒnger den igen med en
h„g smƒll. D„rrklockan ramlar p‚ golvet.
BO
S‚‚? Hƒr ƒr du? Hƒr ƒr ... ni?
Det h„rs utan f„r bild hur f„rhƒnget till butikens bakre del
rycks ‚t sidan av Helena Wijk som ƒr p‚ bes„k.
JUDITH
(frƒnt)
Och varf„r skulle vi inte vara det?
BO
Du din falska, f„rbannade ...
Pl„tsligt st‚r Helena helt tƒtt intill Bo. Han tvƒrtystnar.
HELENA
Du kanske vill stƒmma ner tonen
lite och tala om ditt ƒrende?
BO
Jag vill ha tag i Judith. Och honom
dƒr.
HELENA
Du har f‚tt det. Sen d‚?
BO
Jag undrar om dom ... om ni vill
komma hem till mig ikvƒll?
JUDITH
(skeptisk)
Ute i villan?
BO
Ja mamma och pappa ƒr p‚ fest i
Kopparberg och Klemens kommer vid
tiotiden.
MATTI
(lugnt och naivt)
Jo det kunde vara roligt.
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JUDITH
(d„ljer sin besvikelse f„r
Matti)
Ok d‚!

14

INT. - HELENA WIJKS HUS, VARDAGSRUMMET - KV•LL

14

1975. Helena f„rklarar f„r Christer:
HELENA
Den dƒr Bo! Envis och sjƒlvsƒker.
Han hade en g‚ng bestƒmt sig f„r
Judith och han gav sig aldrig. Vad
hon tyckte spelade ingen roll.
CHRISTER
(f„rsiktigt)
Om det inte var ett sjƒlvmord vill
sƒga.
HELENA
(lyssnar inte)
Och kvƒllen efter var Lisa och jag
inviterade hem till Kajsa p‚
middag.
15

INT. - TRAPPAN I FLERBOSTADSHUSET - KV•LL

15

1950. Helena och Lisa kommer upp f„r trappan till v‚ningen
dƒr Mattis och Kajsas lƒgenheter ligger bredvid varandra.
D„rren till Mattis lƒgenhet ƒr „ppen. Han dammsuger med
Kajsas dammsugare. •ven d„rren till Kajsas lƒgenhet ƒr „ppen.
Matti stƒnger av dammsugaren och kommer ut i trapphuset med
den p‚ vƒg in i Kajsas lƒgenhet f„r att lƒmna den tillbaka.
Han ser Helena och Lisa.
MATTI
Nƒmen hej p‚ er!
Hej Matti.

HELENA OCH LISA

MATTI
(roper in till Kajsa)
Nu kommer gƒsterna Kajsa!
Ni ska f‚ fin mat! Kalvbrƒss!
Helena och Lisa tittar nyfiket in genom d„rren till Mattis
lƒgenhet.
MATTI (fortsatt)
Vill ni titta in?
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Jatack!

HELENA OCH LISA

Kajsa kommer ut i trapphuset och hƒlsar och alla g‚r in i
Mattis lƒgenhet. •ven Matti med dammsugaren i hƒnderna.
16

INT. - MATTIS L•GENHET - KV•LL

16

Mattis lƒgenhet ƒr en typisk arbetarlƒgenhet mht. m„blemang,
tapet osv.
KAJSA
Visst ƒr han duktig!
LISA
Oh ja. S‚ mysigt. Och s‚ rent! Vad
duktig du ƒr. Det ƒr inte m‚nga
karlar som kan s‚nt.
KAJSA
Ja min Ivar kan i alla fall inte
men flƒnga runt i Europa det kan
han.
P‚ bordet st‚r ett litet fat med n‚gra f‚ k„rsbƒrspraliner.
Helena f‚r syn p‚ Mattis stora samling av
miniatyrlik„rflaskor.
HELENA
Nƒmen titta va gulligt!
MATTI
(lite generad)
Jag k„per dem i de hamnar vi
anl„per.
KAJSA
Gissa vilka han tycker mest om?
LISA
K„rsbƒrlik„ren eller hur Matti?
Matti ler.
KAJSA
Nu ska vi ƒta!
De tre kvinnorna stimmar ut.
17

INT. - HELENA WIJKS HUS, VARDAGSRUMMET - KV•LL
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1975. Helena f„rklarar f„r Christer:
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HELENA
Hon var duktig, Kajsa. Vid tretti
‚r var hon redan en fullfjƒdrad
husmor.

18

INT. - KAJSAS L•GENHET - SEN KV•LL

18

1950. Kajsas lƒgenhet ƒr delvis mycket modernt inredd.
Tidsf„rkortning: under och efter middagen. Kajsa, Helena och
Lisa sitter vid middagsbordet. Man ser att Helena och Lisa
efterhand bara lyssnar med ett halvt „ra.
HELENA (V.O.)
Men hon verkade nerv„s den
s„ndagen. Hon pratade som en kvarn
hela kvƒllen. Febrilt och
osammanhƒngande om sin
KAJSA
sockersjuka mamma i Hƒllefors.
HELENA (V.O.)
Och om Gustav V’s d„d och
KAJSA
alla de extra repetitioner i
kyrkok„ren i samband med det
HELENA (V.O.)
som tog s‚ mycket tid. Och hur
gubben Zacharias i Mobacken hade
f‚tt en hjƒrtinfarkt och
KAJSA
kolat av dƒruppe i ensamheten. Han
bara lade sig p‚ sƒngen. Bom!
HELENA (V.O.)
Och att begravningen fick vƒnta
tills hennes man kom hem fr‚n Paris
s‚ han
KAJSA
kan bestƒmma hur dyr den f‚r bli
och vad det ska skrivas i
d„dsannonsen.
HELENA (V.O.)
Och sist men inte minst om hun
skulle ha
KAJSA
sl„ja eller inte sl„ja p‚
sorghatten?
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Det blir tyst en kort stund. Det ƒr sent. Alla tre ƒr lite
tr„tta. D‚ h„rs pl„tsligt upphetsade r„ster inne fr‚n Mattis
lƒgenhet. •ven Kajsa blir uppmƒrksam p‚ det i sin
sjƒlvupptagenhet, reser sig, g‚r ut i k„ket och „ppnar d„rren
ut till k„ksfarstun som ƒr gemensam f„r hennes och Mattis
lƒgenhet. Helena och Lisa f„lger efter. K„ksd„rren till
Mattis lƒgenhet st‚r p‚ glƒnt och de upphetsade r„sterna h„rs
nu tydligt i k„kstrappan.
Klemens kommer springande ner f„r vindstrappen i tofflor och
bl‚randig pyjaman.
KLEMENS
(ryter)
Vad i helvete ƒr det f„r liv mitt i
natten?
Han ruser in i Mattis lƒgenhet och lƒmnar d„rren „ppen.
JUDITH (O.S.)
Fattar du inte var jag sƒger? Det
ƒr slut - slut - slut!
BO (O.S.)
Jag ska ha ihjƒl dig. Dig ... Eller
honom! Tro inte att jag ...
KLEMENS (O.S.)
Ut hƒrifr‚n! Ut, innan jag klappar
till dig! Kvickt som fan!
Tumult. Ytterd„rren i Mattis lƒgenhet brakar igen med en
smƒll. Man h„r Judith gr‚ta och Klemens som tr„ster henne.
Helena, Kajsa och Lisa tittar in i k„ket i Mattis lƒgenhet
och ser att Matti st‚r stillsamt och diskar metodiskt.
KLEMENS (O.S.) (fortsatt)
(till Judith)
Torka dina t‚rar. Han ƒr en idiot.
Det ordnar sig. Go‡natt.
Damerna drar sig lite baklƒnges, Klemens kommer snabbt ut i
k„ksfarstun utan att stƒnga d„rren till k„ket och springer
upp f„r vindstrappan och sƒger snabbt:
Go‡natt!
Go‡natt!

KLEMENS (fortsatt)
HELENA, KAJSA, LISA
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INT. - HELENA WIJKS HUS, VARDAGSRUMMET - KV•LL

19

1975. Helena sƒger till Christer:
HELENA
Han stod bara dƒr och diskade ƒven
om det stormade runt honom! Helt
ober„rd.
20

EXT. - SKOGA KYRKA - MORGON

20

1950. M‚ndag den 6/11 kl. 9. Morgongudstjƒnsten till minne av
Gustav V ƒr slut och folk myllrar ut p‚ kyrkvallen.
HELENA (V.O.)
Men efter sorgegudstjƒnsten f„r
Gustav V nƒsta morgon var han
pl„tsligt p‚ d‚ligt hum„r.
Klemens, Helena och Lisa st‚r bredvid Judith och Matti som
st‚r en aning f„r sig sjƒlv. Stƒmningen ƒr underlig. Man ser
att Matti ƒr butter. Judith f„rs„ker fl„rta med honom och ta
i honom men han ƒr seg.
Kajsa kommer fram till gruppen. Hon ƒr
helt i svart.

mycket elegant klƒdd

LISA
Ni sj„ng s‚ vackert i k„ren!
(glad)
Tack!

KAJSA

HELENA
Och tack f„r den goda middagen
ig‚r!
KAJSA
(ler pl„tsligt osƒkert och
mumlar)
Vi ses i kvƒll.
Judith drar i Matti.
JUDITH
Kom, vi kilar till Bergmans kondis
och f‚r varm chokolad, puttpelle.
Judith drar ivƒg med en seg Matti som inte svarar.
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KAJSA
(ler osƒkert och mumlar)
Vi ses i kvƒll.

Kajsa b„rjar g‚. Klemens sl‚r f„lje med henne.
JUDITH
(till resten av gruppen)
Ja, ses p‚ teatern.
Helena och Lisa st‚r och tittar lite bekymrade efter de unga.
21

EXT. - SKOGA TEATER (GODTEMPLARLOKALEN) - KV•LL.

21

Framsidan av godtemplarlokalen. Riksteaterns 50-tals
turn…bussar st‚r parkerade lite huller om buller. Bredvid
eller „ver ing‚ngen till lokalen finns affischer f„r Lehars
“Glada ƒnkan”. Det h„rs dƒmpad operettes‚ng och -musik fr‚n
lokalen.
Tv‚ varmt klƒdda 12-‚riga pojkar leker framf„r teatern. De
l‚tsas de sjunger opera med stora gester och stor
ansiktsmimik. Man ser deras andedrƒkt i den kalla kvƒllen.
22

INT. - SKOGA TEATER (SALONGEN) - KV•LL

22

Inne i teatersalongen. Det finns en tiomanna orkester vid
scenen. P‚ scenen tar en s‚ngare de sista tonerna innan
pausen med bravur. Han/hon g„r en gest som antyder att akten
ƒr slut. Provinsiella appl‚der.
I den festklƒdda publiken sitter Helena - i r„kgr‚ spets och Lisa - i duvbl‚tt siden - bredvid varandra. De appl‚derar
och ƒr begeistrade.
P‚ ett annat stƒlle sitter Judith - romantiskt klƒdd med lƒtt
makeup - med en tom stol bredvid sig. Det ƒr tillsynes den
enda tomma stolen i hela salongen. Hon appl‚derar som man b„r
men ser inte lika glad ut som alla andra.
P‚ ett tredje stƒlle sitter Klemens. Han ƒr fint klƒdd med
slips och m„rk kostym. Han appl‚derar och ƒr begeistrad.
Ljuset i salongen tƒnds. Han reser sig. Helena och Lisa reser
sig. Publiken stimmar ut mot foaj…n.
Judith har rest p‚ sig och tittar spejade efter Matti i
salongen medan alla andra lƒmnar salongen. Har han kommit
sent och satt sig n‚gon annanstans?
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INT. - SKOGA TEATER (FOAJŠN) - KV•LL

23

Mycket sorl i foaj…n. Judith kommer fr‚n salongen och spejar
fortfarande efter Matti.
24

INT. - SKOGA TEATER (DAMTOALETTEN) - KV•LL

24

Judith kommer in p‚ damtoan. Kajsa ƒr dƒr och frƒschar upp
sig.
KAJSA
(in spegeln)
Visst ƒr det bra!
JUDITH
Jo men jag fattar inte var Matti
har tagit vƒgen.
KAJSA
Han kanske inte tycker om kultur.
Ivar hatar kultur. S‚ ƒr det bara.
Jag ƒlskar kultur!
25

INT. - SKOGA TEATER (FOAJŠN) - KV•LL

25

Klemens st‚r tillsammans med Helena och Lisa.
KLEMENS
(begejstrad)
Visst ƒr det bra!
Judith kommer ut fr‚n damtoan. Han f„ljer henne med „gonen.
LISA
Oh ja! De ƒr s‚ duktiga. Och s‚
glada. Och s‚ roliga.
Helena f„ljer Klemens blick efter Judith.
HELENA
Ja tack och lov f„r Riksteatern att
vi ocks‚ kan f‚ lite kultur hƒrute.
(om Judith)
Hon ƒr s‚ s„t! •r inte Matti hƒr?
KLEMENS
Jo det ska han vara. Fast jag har
inte sett honom.
Doktor Severin ansluter sig till gruppen. Han r„ker pipa.
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DOKTOR SEVERIN
Visst ƒr det bra? Utan Riksteatern
skulle vischan ligga i fullstƒndigt
kulturellt m„rker.
LISA
Oh ja doktor Severin! De ƒr s‚
duktiga. Och s‚ glada. Och s‚
roliga.
DOKTOR SEVERIN
Har ni sett Norell?
HELENA
Pappan eller den hetlevrade sonen?
DOKTOR SEVERIN
Vi m‚ste g„ra n‚got ‚t kemiska
fabriken. Ja de har samma hetsiga
temperament. Vi m‚ste f‚ stopp p‚
utslƒppen. Jag vet inte hur m‚nga
barn jag har behandlat f„r eksem
sedan i somras. Dƒr ƒr han!

Doktor Severin g‚r mot direkt„r Norell. Kajsa st„ter till
gruppen.
KAJSA
Bosse Norell ƒr inte hƒr ikvƒll?
HELENA
Nej det ƒr nog bƒst det.
26

EXT. - SKOGA TEATER (FOAJŠN)- KV•LL

26

Judith g‚r ut genom teaterns entr…d„rr. Hon st‚r lƒtt
frysande p‚ trappan och tittar efter Matti p‚ planen framf„r
teatern. Klockan ringer folk in efter pausen. Man h„r
orkestern som stƒmmer sina instrument. Judith g‚r in sist.
27

INT. - SKOGA TEATER (SALONGEN) - KV•LL

27

Ouverture. Alla i raden f‚r resa sig f„r Judith. Hon sƒtter
sig bredvid Mattis tomma f‚t„lj. Ljuset i salongen slƒcks.
28

EXT. - SKOGA TEATER - SEN KV•LL

28

Teaterf„restƒllningen ƒr slut. Folk stimmar ut ur teatern i
varma ytterklƒder, pƒls och liknande.
Judith hastar ivƒg mot Mattis lƒgenhet efter f„rstƒllningen.
Hon ƒr uppr„rd och bekymmrad.
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Klemens hƒnger med s‚ gott det g‚r. Han vƒnder sig och hƒlsar
‚t n‚gon kompis p‚ planen framf„r teatern med handen.
KLEMENS
Ses i morgon!
Han hastar efter Judith.
Helena och Lisa och Kajsa g‚r i samma riktning men i en takt
som passar 70-‚riga Lisa. P‚ motsatta trottoaren och i
motsatt riktning kommer Bo Norell g‚ende. Han l‚tsas att han
inte ser damerna.
29

INT. - TRAPPAN I FLERBOSTADSHUSET - SEN KV•LL

29

Judith st‚r och knackar h‚rt och hektiskt p‚ Mattis d„rr som
ƒr l‚st. Bredvid ordinarie namnskylten sitter en lapp med
hƒftstift: “Matti Sandor”.
JUDITH
Matti! €ppna Matti! Matti „ppna!
Klemens knackar ocks‚ p‚ men ƒr inte orolig.
KLEMENS
Matti! Matti! Lugna dig Judith. Han
ƒr inte hemma.
JUDITH
Det ƒr han visst det. Man s‚g ju
fr‚n gatan att det var tƒnt
„verallt. Matti!
KLEMENS
Jag kan kolla om k„ksd„rren ƒr
„ppen.
Judith h„r honom inte.
JUDITH
Matti! €ppna! €ppna!
Klemens b„rjar utan st„rre
Judith fortsƒtter att ropa
m„ter han Helena, Lisa och
ropande och knackande ekar
Hej!

oro g‚ ned f„r trappan medan
och knacka. P‚ bottenv‚ningen
Kajsa som ƒr p‚ vƒg in. Judiths
i trappan.

KLEMENS

KAJSA
Va det l‚ter!
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KLEMENS
Judith ƒr orolig f„r Matti! Jag ska
kolla om k„ksd„rren ƒr „ppen.

Helena g„r en gest till Lisa med inneb„rden att de ungas
kƒrlekslivs inte ƒr s‚ lƒtt. Klemens f„rsvinner ut till
vindstrappan. Kajsa g‚r fort upp f„r trappan.
KAJSA
Judith! Judith lugna dig! Du vƒcker
hela huset. Jag har en extra nyckel
till hans lƒgenhet inne i mitt k„k.
Judith gr‚ter nu. Kajsa tr„star henne med ord. Hon tycker
Judith ƒr lite hysterisk och f„rvirrad.
KAJSA (fortsatt)
(medan hon l‚ser upp till
sin egen lƒgenhet)
S‚‚ lugna dig. Det ƒr inget att bry
sig om. Han ƒr ...
(Hon g‚r in i sin
lƒgenhet)
... Hƒr ƒr den ... Bara ute en
svƒng.
(Hon l‚ser upp d„rren till
Mattis lƒgenhet och
„ppnar)
S‚ ska du se!
I det samma ser man Klemens komma in i Mattis vardagsrum fr‚n
k„ket. Man ser p‚ honom att n‚got ƒr helt fel. Han stirrar
mot bortre ƒnden av vardagsrummet som vi inte kan se nu.
Instinktivt vill han f„sa Judith och Kajsa ut i
trappuppg‚ngen dƒr Helena och Lisa har anlƒnt men Judith
kastar sig f„rbi honom, fram mot Matti som sitter d„d i sin
f‚t„lj.
JUDITH
Matti! ‹ nej, nej ... Matti!
Klemens drar henne bort fr‚n Matti. P‚ bordet ligger en
kullvƒlt sk‚l av glas och p‚ bordet ligger det en del
k„rsbƒrspraliner i r„d stanniol.
Den d„de Mattis ansiktsuttryck ƒr f„rvridet och ‚ngestfullt.
Vƒnster hand ƒr krampaktigt sluten kring ett r„tt
stanniolomslag fr‚n en pralin.
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INT. - MATTIS L•GENHET - NATT

30

I lƒgenheten finns den uniformerade polisen Leo Berggren,
n‚gra civilklƒdda krim-poliser (fr‚n €rebro) och n‚gra
kriminaltekniker som bƒr vita bomullshandskar och lƒkaren
Daniel Severin. Det tas n‚gra foton med blixt. Alla praliner
samlas i en kartongask med lock. Alla miniatyrlik„rflaskor
samlas i en annan kartongask.
Doktor Severin fyller i en d„dsattest.
DOKTOR SEVERIN
(suckar)
Det ƒr s‚ on„digt med de unga. Allt
ƒr kƒnslor. De hinner inte tƒnka.
Doktor Severin signerar d„dsattesten och vill lƒmna
lƒgenheten. Vid utg‚ngen st‚r Helena Wijk som ƒr den enda av
sƒllskapet som har dr„jt sig kvar.
HELENA
Det ƒr tragiskt, Daniel.
DOKTOR SEVERIN
Ja. Men varf„r gjorde han det? Och
varf„r cyankalium? Det ƒr ett grymt
gift. Och hur har han f‚tt tag p‚
det?
31

INT. - HELENA WIJKS HUS, VARDAGSRUMMET - KV•LL

31

1975. Vƒggpendylen sl‚r 12 (midnatt). Detta var vad Helena
kom ih‚g.
CHRISTER
Ja du, det dƒr var ett komplicerat
fall.
HELENA
Jag hoppas det.
Christer ler.
CHRISTER
Men polisen kom fram till att det
var sjƒlvmord.
Helena nickar.
CHRISTER (fortsatt)
Och du berƒttade hela historien f„r
dom?
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HELENA
(svƒvande)
Nja ...

Christer vill egentligen fr‚ga mer nu men det ƒr sent.
CHRISTER
Du ƒr tr„tt ser jag.
HELENA
I min ‚lder minns man bƒttre det
som hƒnde l‚ngt tillbaka i tiden ƒn
det som ƒr alltf„r nƒra.
CHRISTER
Som sagt: sƒngdags f„r dig. Jag tar
en regnpromenad innan jag lƒgger
mig. Go‡natt mamma.
Christer lƒmnar vardagsrummet och g‚r ned i entr…hallen.
32

INT. - HELENA WIJKS HUS (ENTRŠHALLEN) - NATT

32

Christer tar gummist„vler p‚ och tar fram ett paraply och g‚r
mot ytterd„rren. Nƒr han „ppnar d„rren drar han Judith in i
hallen d‚ hon har tag i handtaget fr‚n utsidan. Lite tumult.
F„rl‚t!

CHRISTER

JUDITH
Ingen fara! Nƒh men hej! Christer!
Hej!
Christer ƒr lite f„rvirrad. Han tycker att Judith ƒr mycket
vacker.
JUDITH (fortsatt)
Du kanske inte kommer ih‚g mig?
Joo ...

CHRISTER

JUDITH
Judith. Jernfelt.
Manufakturaffƒren!
CHRISTER
Jo mamma berƒttade att du var den
nya hyresgƒsten. Trivs du hƒr?
JUDITH
Kom och se hur jag har det! Vi tar
en sƒngf„sare.
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Judith g‚r f„re in i sin lƒgenhet
33

INT. - JUDITHS L•GENHET (VARDAGSRUMMET) - NATT

33

och f„rsvinner ut i det lilla k„ket. Christer hƒnger med in
och st‚r sen och tittar p‚ en antik vƒggspegel. Bredvid
hƒnger det tv‚ foton i ram.
CHRISTER
•r det dina f„rƒldrar?
JUDITH (O.S.)
Ja. De ƒr d„da sedan lƒnge. Och
affƒren ƒr ju borta. Mamma dog tv‚
dagar efter pappas jordfƒstning. De
gjorde alltid sƒllskap med varann.
Judith kommer in med en bricka med en svart Ballantine och
tv‚ glas.
JUDITH (fortsatt)
Sen visade det sig att affƒren
faktiskt var ett konkursbo. Men
spegeln ƒrvde jag.
Judith hƒller upp en rejƒl whisky till Christer och mycket
litet ‚t sig sjƒlv. Christer tittar konfunderad p‚ detta. Man
ser att han ƒr f„rtjust i henne.
CHRISTER
S‚ du utbildade dig istƒllet till
sjuksk„terska?
JUDITH
F„rl‚t men jag har redan druckit
tillrƒckligt f„r idag. Jag kom just
fr‚n Tre Gummor. Ja p‚ Akademiska
Sjukhuset i Uppsala.
CHRISTER
Tre Gummor?
JUDITH
Klemens nya restaurang. Den har
f‚tt en flygande start. Sen jobbade
jag i Stockholm ett tag. Och sen
tjƒnstgjorde jag i FN. Och efter
det p‚ regionssjukhuset i €rebro
och nu senast p‚ lasarettet i
L„nnstad.
CHRISTER
Klemens ja. Mamma och jag har nyss
pratat om hans vƒn Matti.
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JUDITH
Som tiden rusar ivƒg.
CHRISTER
(lite medlidande)
Och nu ƒr du tillbaka i Skoga.
(vantrogen)
Har du lyckats skaffa dig ett jobb
som sjuksk„terska hƒr?
JUDITH
Ja hos doktor Severin.
CHRISTER
Jamen Daniel ska vƒl snart g‚ i
pension?
JUDITH
Han har slutat som provinsiallƒkare
men det ƒr lƒkarbrist s‚ han
fortsƒtter med privat mottagning.

Gemensam tystnad.
Matti.

CHRISTER

JUDITH
(utan kƒnslor)
Det ƒr ingen id… att grƒva i det
f„rflutna.
CHRISTER
Sƒg inte det. Brottet ƒr inte
preskriberat ƒn.
JUDITH
Om det nu var ett brott.
CHRISTER
Ja vad tror du?
JUDITH
Dom f„rh„rde oss b‚de ‚tta och nio
g‚nger.
CHRISTER
Men ingen blev anh‚llen.
JUDITH
Alltihop rann ut i sanden liksom.
CHRISTER
Skulle Matti kunna vƒlja att ta
sitt eget liv?
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Ja.

JUDITH
(tƒnker)

(Tƒnker)
Han var ruskigt nere och deprimerad
dom sista dagarna. ... Och han
knyckte ju cyaniden fr‚n labbet p‚
Kemiska Fabriken ...
Men ...?

CHRISTER

JUDITH
Varf„r f„rgiftade han bara tre
praliner i sk‚len? Det ƒr ju rysk
roulette. Han kunde ju bara svepa i
sig en d„dande klunk i samma sekund
han ville d„. Det verkar helt
ologiskt.
CHRISTER
Hittade man n‚nsin giftflaskan?
Judith tittar fr‚gande p‚ Christer som fortfarande ƒr
f„rtjust i henne.
34

INT. - HELENA WIJKS HUS (VARDAGSRUMMET) - F€RMIDDAG

34

L„rdag. Alla helgon. Christer sitter i morgonrock och dricker
kaffe och blƒddrar i sin almanacka. Han ser n„jd och glad ut.
Fr‚n radion h„rs Mozarts Reqiem. Helena kommer in if„rd gr‚
velourkappa och gr‚ hatt.
HELENA
Borde du inte ringa Camilla?
CHRISTER
Jo jag ska g„ra det. Det ƒr redan
Alla Helgon?
HELENA
(bekrƒfter)
Jag ska g‚ i h„gmƒssan.
CHRISTER
F‚r jag sƒtta lyktan p‚ fars grav i
‚r?
HELENA
Den st‚r p‚ bƒnken i k„ket. Det
vore bra. Men gƒrna i eftermiddag
s‚ den kan lysa hela kvƒllen. Det
ser s‚ trevligt ut.
(MER)
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HELENA (fortsatt)
Det har nƒrmast blivit tradition
att kyrkkaffet fortsƒtter i
Jƒrnbo‚s s‚ jag kanske kommer lite
sent hem.
CHRISTER
Ha det s‚ trevligt.
Du med.

HELENA

Helena tittar p‚ telefonen. Christer ser det och nickar och
smilar. Helena g‚r. Christers blick faller p‚ br„llopsbilden
av honom och Camilla. Han b„rjar stoppa sin pipa. Tƒnder den.
Han reser p‚ sig och g‚r bort till f‚t„ljen bredvid
telefonen. Hans blick faller ‚ter p‚ br„llopsbilden. Han sl‚r
numret hem (till Camilla). Det b„rjar p‚ 08. Sen sitter han
och lyssnar p‚ m‚nga ringsignaler medan han r„ker pipa. Han
ser nƒsten n„jd ut nƒr han resultatl„st lƒgger p‚ luren. Sen
g‚r han till radion och skruvar upp f„r Mozarts Requiem,
sƒtter sig i f‚t„ljen och f„rsvinner in i musiken.
35

EXT. - SKOGA KYRKOG‹RD - EFTERMIDDAG

35

Christer if„rt trench tƒnder en lykta vid sin pappas,
hƒradsh„vding Pontus Wijks, grav. Det finns andra bes„kande
p‚ kyrkog‚rden som har satt och sƒtter ljus p‚ gravar.
Christer vandrar runt p‚ kyrkog‚rden och lƒser p‚
gravstenarna. Han kommer till en grav dƒr det finns en
nyligen tƒnd gravlykta och en vas med friska krysantemer. P‚
stenen st‚r: Klƒdeshandlare Josef Jernfelt, * 3/8 1908 - †
5/8 1970, Jenny Jernfelt, * 17/5 1914 - † 9/8 1970.
Hƒrefter ser Christer ett mindre enkelt vitt trƒkors som st‚r
ensamt mitt ute p‚ en grƒsmatta i nƒrheten av urnlunden. Han
g‚r dit. I grƒset framf„r korset ligger tv‚ friska r„da
rosor. P‚ korset st‚r det: Matti Sandor, * 22/8 1928 - † 6/11
1950. Kajsa Ivarsen, nu 55 ‚r, har dykt upp bakom Christer
utan att han har h„rt henne. Hon ƒr bra p‚struken men bƒr det
som en rutinerad alkoholist. Hon g„r vad hon kan f„r att se
bra ut men f„rfallet ƒr uppenbart.
KAJSA
Sjƒlvm„rdare f‚r ligga lite f„r sig
sjƒlv. Men vigd jord f‚r dom. Fint
ska det va.
CHRISTER
Kajsa? Kajsa Ivarsen!
KAJSA
Hej Chris! Det ƒr fegt att ta sitt
eget liv. Hur m‚r din mamma? M‚r
hon bra? Det ƒr bra.
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CHRISTER
Hur kan du vara s‚ sƒker p‚ att
Matti tog sitt eget liv?
KAJSA
Det var ju det alla sa. Och det g„r
vƒl detsamma nu. Summan av
kardemumman blev ƒnd‚ att han
ligger p‚ k„rg‚rden. Som alla
andra.

Kajsa g‚r pl„tsligt. Hon tycks f„rutsƒtta att Christer f„ljer
med henne, vilket han g„r.
KAJSA (fortsatt)
Morsan dog sist fast hon var
sjukast. Diabetes. Jag flyttade hem
till Hƒllefors och sk„tte om henne.
Men hon f„ll i koma och kolade i
ambulansen. Ja hon ƒr inte begravd
hƒr i Ivars skrytbygge men hemma i
Hƒllefors.
Kajsa stannar framf„r en p‚kostad gravplats. P‚ stenen st‚r
det Zacharias Ivarsen, Mobacken, * 3/3 1870 - † 29/10 1950
och Ivar Ivarsen, * 17/7 1892 - † 1/7 1962 och Kajsa Ivarsen,
* 20/10 1920 - .
KAJSA (fortsatt)
•ven jag st‚r dƒr. Det ƒr bara min
d„dsdag som fattas. Gubben ville ha
det s‚. Han betalade b‚de sin och
min d„d i f„rskott. Han har legat
och vƒntat p‚ mig i 13 ‚r nu.
CHRISTER
Han var ute och reste nƒr Matti
dog?
KAJSA
Ja just det! Fy fan han var i Paris
och ...
CHRISTER
(avbryter)
Va sa han om det hela? Ni var ju
grannar med Matti.
KAJSA
Jag tordes knapp berƒtta det jag
visste. Han saggade bara om skandal
och vadskafolksƒga.
(sentimentalt)
Matti var s‚ gullig. Han gjorde
ingen skandal. Han var inte skum.
Eller farlig eller op‚litlig.
(MER)
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KAJSA (fortsatt)
Han var s‚ gullig Matti. Men han
d•r han ƒr l„msk och ond och elak.

Kajsa pekar bort mot en man som syns d‚ligt i m„rkret.
CHRISTER
(f„rv‚nad)
Jaha? Och vem ƒr han d‚?
KAJSA
Bosse! Kandidat Norell. Han ƒrvde
ju Kemiska fabriken s‚ nu ƒr han
(hon vrƒngar)
direkt‚r! Fisf„rmƒn direkt„r. Och
... Och ...
Ond?

CHRISTER

KAJSA
Ja just det! Du skulle ha h„rt hur
han hotade m„rda b‚de Judith
Jernfelt och Matti - i Mattis
lƒgenhet! - bara n‚gra dagar innan
... att ... att Matti gick bort.
Han var s‚ grov i kƒften! Tills
Klemens kom. D‚ vart han tyst den
lille skiten.
CHRISTER
•r han ungkarl?
Christers uppmƒrksamhet svƒnger pl„tsligt. Han ser glad ut.
(Han har f‚tt „ga p‚ Judith).
KAJSA
Det kan du ge dig p‚ att han ƒr.
Det finns ingen kvinna som skulle
st‚ ut med honom den pomp„sa
sjƒlvgode ...
Christer lƒmnar pl„tsligt Kajsa och g‚r mot Judith. Kajsa
upptƒcker inte detta och fortsƒtter att prata.
KAJSA (fortsatt)
Han var gift ett tag men nu bor han
ensam igen ute i sin fina ƒrvda
jƒttevilla.
(ad lib)
Och allt ska vara s‚ fisf„rmƒnt. Nu
heter det inte Kemiska fabriken
lƒngre. Nƒnƒ nu ƒr det pl„tsligt AB
Skoga Product eller n‚t annat
amerikanskt och s‚ vrƒkar han sig i
chefsstolan dƒr och det finns inte
det som ...
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Christer hejdar Judith som kommer g‚ende p‚ stigen.
CHRISTER
Tack f„r den trevliga pratstunden
inatt!
JUDITH
Ja det var trevligt.
BO (O.S.)
(aggressivt)
Va ƒr det som ƒr s‚ trevligt?
Direkt„r Bo Norell dyker fram ur m„rkret. Han ƒr klƒdd fint
och formellt.
JUDITH
Ni har bestƒmt aldrig trƒffat
varann? Bo Norell, direkt„r f„r
Kemiska fabriken - och
kriminalkommissarie Christer Wijk.
B‚da mƒnnen nickar till varandra. Stƒmningen ƒr spƒnd.
CHRISTER
Hur kommer det sig att Matti blev
gravsatt hƒr i Skoga? Han var vƒl
fr‚n Vƒrmland n‚nstans?
JUDITH
Det var inte heller lƒtt att f‚
tillst‚nd.
BO
(surt)
Det fanns ingen som helst grund att
han skulle begravas hƒr. Ingen!
KAJSA (O.S.)
Va fint du har klƒdd dig Bosse. Ska
du fira n‚tt?
BO
Det har inte du med att g„ra.
KAJSA
Du kanske ska fira 25-‚rs jubileum?
BO
Du ƒr sjuk. F„rsvinn!
KAJSA
D‚ f‚r du nog hƒlla lite cyanid i
mig ocks‚ din uppbl‚ste ...
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BO
(tr„tt)
Du •r sjuk! G‚ hem. L‚t de d„da
vila i fred.
JUDITH
(avledande)
Det ƒr kanske bƒttre att du talar
med Klemens om Matti. Han kommer
dƒrborta. De var bƒsta vƒnner.

Judith pekar mot „stra grinden. Klemens ƒr p‚ vƒg mot Mattis
ensamma vita kors. Han hinner fram till korset innan Christer
hinner fram och Klemens tƒnder en gravlykta vid korset.
CHRISTER

Hej!

KLEMENS
Hejsan du! Det var inte ig‚r.
Undrar vem som har lagt rosor hƒr?
CHRISTER
N‚n som kƒnner medlidande med en
som tog sitt eget liv.
KLEMENS
Nonsens! Han vart f„rgiftad. Han
skulle aldrig ta livet av sig. Han
var inte typen som gav upp s‚ lƒtt.
P‚ torsdag har det g‚tt 25 ‚r.
CHRISTER
Ja jag vet.
KLEMENS
Jag hade hoppats ...
CHRISTER

Ja?

KLEMENS
Det ƒr inte lƒnge sen jag „ppnade
restaurangen. Jag hade hoppats att
jag kunde knƒcka g‚tan nu nƒr jag
ƒr tillbaka i stan men nu ƒr det ju
... eller ƒr det faktiskt inte det?
•r vad d‚?

CHRISTER

KLEMENS
F„r ... sent?
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CHRISTER
Jo. Kanske. Det ƒr ju en
kappl„pning om sekunder nu. Men jag
har blivit nyfiken. Vem var Matti
Sandor?

36

INT. - RESTAURANG “TRE GUMMOR” (VESTIBULEN) - KV•LL

36

Vestibulen ƒr inredd med mahogny. Klemens ledigt klƒdd i gr„n
skjorta och sidenglƒnsande gr„n kostym tar Christers trench.
KLEMENS
Den ƒrligaste mƒnniska jag har
kƒnt. Kompromissl„st ƒrlig.
Hederlig. P‚litlig. Han var min
sommarbƒstis som barn. Ja vad
tycker du?
Klemens sl‚r stolt ut med handen mot matsalarna. Christer
nickar imponerad. En 16-‚rig tjej i mycket oformella klƒder
kilar f„rbi och f„rsvinner ned f„r spiraltrappan.
KLEMENS (fortsatt)
Vill du ta en titt bakom
kulisserna?
Ja gƒrna.

CHRISTER

Klemens pekar mot en spiraltrappa som leder ned till
kƒllarplanet. Det ƒr tyst i vestibulen. De g‚r ner f„r
trappan.
KLEMENS
Varje ‚r var jag i Finneberga p‚
sommarlovet med min mormor. Lƒngst
uppe i Vƒrmland. Han bodde dƒr med
sin mormor och min mormor kom ocks‚
dƒrifr‚n.
Klemens „ppnar en tung d„rr. Det d‚nar musik ut (ABBA, James
Last, Osmonds eller liknande).
37

INT. - RESTAURANG “TRE GUMMOR” (DISKOTEKET) - KV•LL

37

Klemens och Christer g‚r in i diskoteket.
KLEMENS
Diskotek f„r de unga! Han ville ut
och se vƒrlden. Bort fr‚n elƒndet.
Va?

CHRISTER
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KLEMENS
(ropar)
Diskoteket!
CHRISTER
Ja jag h„r det!
KLEMENS
(ropar)
Vƒrlden! Han ville ut och se
vƒrlden.

Christer tecknar att han inte kan h„ra vad Klemens sƒger.
Klemens tecknar att det ƒr OK, att de bara ska ta en snabb
titt och sen g‚ upp igen f„r en annan trappa. Christer
nickar.
Man ser i flera klipp discjockeyn Bartolomeus som har mycket
karakteristiska ‚ttkantiga glas„gon. Han ƒr klƒdd i t-shirt
med ABBA-tryck och jeans. Han ƒr musikn„rd.
Klemens hejar p‚ discjockeyn och n‚gra av de dansande unga
som bl. a. ƒr klƒdda i tr„ja p‚ tr„ja, sjal p‚ sjal, halsband
och dinglande halskedjor.
38

INT. - RESTAURANG “TRE GUMMOR” (K€KSTRAPPAN) - KV•LL

38

I andra ƒnden av lokalen „ppnar Klemens en d„rr till en
trappa som ƒr pragmatiskt belyst med lysr„r. Christer f„ljer
med och nƒr d„rren stƒngs blir det helt tyst i trappan.
CHRISTER
Det ƒr ju knƒpp tyst!
KLEMENS
(stolt)
Ja visst ƒr det bra?
CHRISTER
Va sa du om Matti?
KLEMENS
Jo, han ville bort fr‚n elƒndet och
ut och se vƒrlden. Och det ville
jag ocks‚. Nu kommer vi upp i
k„ket.
Elƒndet?

CHRISTER

KLEMENS
Dom hade det knapert. Det hade vi
ocks‚ men de hade det vƒrre.
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Klemens „ppnar d„rren f„r toppen av spiraltrappan.
39

INT. - RESTAURANG “TRE GUMMOR” (K€KET) - KV•LL

39

Inne i k„ket ƒr det full aktivitet. K„ket ƒr helt nytt,
rostfritt st‚l, emalj och kakel „verallt och personalen ƒr i
vitstƒrkt. Klemens och Christer g‚r in och g‚r runt och
tittar p‚ de arbetande kockarna som har olika nationaliteter
(franska, italienska).
KLEMENS
S‚ vi besl„t redan som sm‚pojkar
att vi skulle sticka till sj„ss
tillsammans, diska oss runt jorden
...
En kock som inte kan svenska spr‚ket tecknar till Klemens att
han ska smaka p‚ en vitvinss‚s. Klemens smakar och pekar p‚
en geneverflaska och visar att kocken ska smaksƒtta med en
gnutta av den. Under tiden sƒger han
KLEMENS (fortsatt)
... och sen g‚ i land och starta
varsin krog som skulle g„ra oss
rika och ber„mda.
CHRISTER
Det gick ju enligt berƒkning.
KLEMENS
(bistert)
F„r mig ja.
Klemens smakar igen p‚ s‚sen och tecknar till kocken att
resultatet ƒr perfekt. Klemens pekar p‚ utg‚ngen mot
matsalarna.
CHRISTER
Det ƒr imponerande!
KLEMENS
Tack! Jag har alltid dr„mt om
n‚nting s‚nt hƒr. Jag har ƒgt en
krog i Rom och en i Spanien men
svensk kvalitet med kontinental
atmosfƒr det var dr„mmen.
40

INT. - RESTAURANG “TRE GUMMOR” (MATSALEN) - KV•LL

40

Klemens och Christer ƒr p‚ vƒg in i matsalen.
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KLEMENS
(stressad och beklagande.
Liten ned‚tg‚ende terts)
‹h-‚h!

Han har f‚tt „ga p‚ direkt„r Bo Norell som verkar ƒldre ƒn
han ƒr (49 ‚r) p‚ grund av sin gammaldags kostym.
KLEMENS (fortsatt)
Stans rikaste och kinkigaste
direkt„r. Vi var faktiskt
klasskamrater. Sitt ner. Jag ƒr
strax tillbaka.
I det samma dyker Judith Jernfelt upp. Hon ƒr i sƒllskap med
Bo Norell. Christer f„ljer med Klemens.
CHRISTER
Jag kanske kan f‚ ‚tergƒlda Judiths
gƒstfrihet inatt? F‚r jag bjuda p‚
ett par drinkar f„re middan?
JUDITH
(snabbt)
Jatack! Dry Sack on the rocks f„r
mig.
Hon l‚ter sig f„ras till Christers bord i matsalen. Bo ƒr
inte glad men f„ljer med.
BO
(till Klemens)
Det vanliga!
Klemens f„rsvinner ut i k„ket.
CHRISTER
Hur ƒr det med sƒkerheten p‚ den
kemiska fabriken nu f„r tiden?
BO
(vasst)
Du vill veta om en typ som Matti
Sandor kan sno v‚rt cyankalium
igen?
Bosse!

JUDITH

CHRISTER
Ja eller n‚gon annan.
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BO
Det kan de gl„mma. Vi f„rvarar v‚rt
cyankalium bakom flera effektiva
l‚s numera.
CHRISTER
Och hur skulle du vilja beskriva
Mattis typ?
BO
En l„sdrivare. Obskyr. Op‚litlig
och ohederlig.
KLEMENS (O.S.)
Snacka inte sm„rja! Matti var
d„dsƒrlig.

Klemens serverar Bos drink, en martini.
BO
(surt)
•nd‚ knyckte han giftflaskan!
Det blir tyst vid bordet. Bo kƒnner sig trƒngd.
BO (fortsatt)
(till Judith)
Du s‚g det sjƒlv!
Det blir ‚ter tyst vid bordet.
JUDITH
Nej. Du p‚stod att du hade sett
det.
Bo dunkar sin knutna nƒve i bordet s‚ drinkarna skvƒtter.
BO
(ryter)
Helvete!
41

INT. - RESTAURANG “TRE GUMMOR” (MATSALEN) - KV•LL

41

KAJSA (O.S.)
(rejƒlt berusad)
Helvete sjƒlv din pajas! Och varf„r
sitter kandidat Bosse-Nosse dƒr och
gapar?
Klemens ser sig bekymrad om i restaurangen p‚ grund av Kajsas
st„rande beteende.
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CHRISTER
(l‚ngsamt och tydligt)
Kanske f„r att vi snackar om en
stulen giftflaska. Och tre
k„rsbƒrspraliner. Och skulle jag
tro en injektionsspruta. Inte sant?
Det m‚ste ha funnits en spruta?
KAJSA
En ... spruta!
(hon skrattar h„gljutt)
Det ƒr komiskt! Det ƒr ta mig fan
roligt. En spruta!

Kajsa svajar betƒnkligt och Klemens fattar henne st„djande om
armb‚gen.
KLEMENS
Du Kajsa? Jag har lite gott r„dvin
inne i privaten.
Han leder den vacklande Kajsa in i sin privata lƒgenhet.
BO
Det g‚r sƒkert lika bra med
trƒsprit.
42

INT. - RESTAURANG “TRE GUMMOR” (MATSALEN) - KV•LL

42

CHRISTER
•r hon alltid s‚n?
JUDITH
Nƒr maken levde var hon oerh„rt
sk„tsam. Men d„dsfallen i familjen
och kanske ocks‚ att du har b„rjat
rota i det f„rflutna. Hon orkar nog
inte med.
CHRISTER
Nej det ƒr sƒllan angenƒmt.
JUDITH
Vem som helst av oss kan vara
Mattis m„rdare.
BO
(idet han vinkar
servitrisen till sig)
Nonsens! Han gjorde det sjƒlv! Bara
f„r att f‚ uppmƒrksamhet. Vilken
idiot!
Servitrisen kommer med matsedeln.
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BO (fortsatt)
(surt och domderande)
Jag vill inte ha n‚nting fr‚n
matsedeln! Jag vill resonera med
Klemensson sjƒlv.
SERVITRISEN
Kƒllarmƒstaren ƒr tyvƒrr inte inne
f„r „gonblicket.
BO
Inte inne? Har man h„rt p‚ fan.
SERVITRISEN
Ska jag kanske be k„ksmƒstarn komma
in?
Nej.

BO

(han reser p‚ sig)
Jag kommer ut i k„ket. Hƒr ƒr det
ƒnd‚ ingen som saknar mig.
Bo f„rsvinner ut i k„ket.
JUDITH
Han kan vara riktigt underh‚llande
faktiskt.
CHRISTER
Hm. Matti hade d‚ligt om pengar
eller hur?
JUDITH
Jo det var inte mycket lyx han
kunde unna sig. Men bensin till
b‚gen ville han ha.
CHRISTER
Och en teaterbiljett.
JUDITH
Hur menar du?
CHRISTER
Ni skulle se Riksteaterns operett
tillsammans?
JUDITH
Jo men jag fick „verta de tv‚
platser som pappa hade bestƒllt.
CHRISTER
Tycker du ocks‚ om k„rsbƒrskonfekt?
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JUDITH
Vidrigt! Men det var s‚ skojigt att
titta p‚ nƒr Matti ‚t dom. Han nj„t
som jag inte har sett n‚n annan
njuta och det b„rjade redan nƒr han
skulle veckla av stanniolpapp ...

Hon avbryts av servitrisen som kommer med tv‚ enorma
tallrikar i olivgr„n keramik som ƒr fyllda till randen med
lƒckerier. Hon sƒtter en tallrik framf„r Judith.
SERVITRISEN
Direkt„r Norell har sjƒlv
komponerat f„rrƒtten.
JUDITH
(tittar f„rtvivlad p‚ sin
„vervƒldigande tallrik)
F„rrƒtt?
Bo Norell kommer fram till bordet.
SERVITRISEN
(till Bo)
Det har vƒl blivit ett misstag? Det
ska vƒl vara tre kurvert?
BO
Det ƒr bordet som ƒr ett misstag.
Mitt bord st‚r reserverad inne i
klubben!
Bo g‚r utan att hƒlsa p‚ Christer.
F„rl‚t!

SERVITRISEN

Judith reser beklagande p‚ sig och f„ljer efter Bo och
servitrisen tar hennes tallrik och f„ljer efter.
43
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Klemens ‚tervƒnder till Christers bord och sƒtter sig.
KLEMENS
Jag lotsade henne hem. F„r gammal
vƒnskaps skull.
CHRISTER
Och f„r krogens.
Klemens nickar. Servitrisen serverar tv‚ viltfƒrspastejer.
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KLEMENS
Men nu ger jag fan i griniga
industripampar och onyktra
fruntimmer.
CHRISTER
Ja hon ƒr vƒldigt f„rƒndrad. Hon
har haft det besvƒrligt?
KLEMENS
Inte mer ƒn andra. Alla de mina ƒr
d„da. Och Matti hade inga
slƒktingar „verhuvudtaget i livet
h„sten han dog.

Servitrisen rusar fram till Klemens bord.
SERVITRISEN
(viskande, t‚r„gd av
ilska)
Det ƒr fel p‚ allting. Precis
allting! Jag g‚r inte in dit igen
och blir f„rolƒmpad av direkt„r
Norell. Jag sƒger upp mig!
KLEMENS
Bry dig inte om honom. Ta dig en
paus och en kopp kaffe. Han f‚r
sitta ett tag och svalna.
Servitrisen f„rsvinner tr„stad ut i k„ket.
KLEMENS (fortsatt)
Han har inte ƒndrat sig ett barr
sen vi slogs p‚ skolg‚rden. Det ƒr
mƒrkligt att en s‚n sjƒlvgod buffel
lyckas driva ett f„retag s‚
framg‚ngrikt. Mycket mƒrkligt!
CHRISTER
Judith st‚r ut med honom.
B‚de Christer och Klemens reser sig pl„tsligt artigt. Judith
kommer nƒmligen ut fr‚n klubb-avdelningen ober„rd av
uppst‚ndelsen och utan br‚dska.
JUDITH
Tack f„r i kvƒll Klemens. Du kan ju
titta in igen om du har lust
Christer.
Christer ler. Judith lƒmnar restaurangen.
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CHRISTER
Hur var det med Judith och Matti?
KLEMENS
Hon vart blixtkƒr.
Matti d„?

CHRISTER

KLEMENS
Sv„rt att sƒga. Tjejerna tƒnde p„
honom. Men han snackade aldrig om
s„nt. Men n„tt slags f…rh„llande
hade de.
CHRISTER
Ni ville sticka till sj…ss b„da
tv„?
Klemens nickar.
KLEMENS
Jag fick pl…tsligt ett vykort fr„n
Casablanca! Det var mot slutet av
kriget. Jag l„g inkallad och
efter„t b…rjade jag jobba hƒr hemma
p„ gamla restaurang 47:an igen. Men
s„ kom allts„ vykortet.
Det h…rs n„gra st…rande ljud inne fr„n Bo Norells bord och
servitrisen kommer snabbt med sammanbitna lƒppar och
f…rsvinner ut i k…ket. Man h…r hur hon skƒller och sen
gr„ter.
†jd„!

CHRISTER

Klemens skakar beklagande p„ huvudet.
KLEMENS
Jag skrev till honom via Svenska
Lloyd och inviterade honom hit.
CHRISTER
Men han ville inte sl„ sig ner p„
landbacken?
Klemens skakar p„ huvudet.
KLEMENS
Han f…rs…kte …vertala mig att f…lja
med nƒsta b„t. Han lyckades nƒstan.

€

(FORTSATT)
Jesper Lange 2007.

45.
44

FORTSATT:

44

Ut ur k„ket kommer servitrisen farande med ytterklƒderna p‚.
Hon ƒr rasande och snyftar. Hon lƒmnar restaurangen
demonstrativt. Christer och Klemens tittar efter henne.
Klemens ser uppgiven ut.
CHRISTER
Han ville fortsƒtta med
sj„manslivet?
KLEMENS
(uppgiven)
Uj ja. Det ville han. Det var bara
en semester.
CHRISTER
Han hade inga planer p‚ att f„rlova
sig med Judith och stanna i land?
KLEMENS
(fortfarande uppgiven)
Absolut inte. Han ville vara fri.
Det var viktigare f„r honom ƒn att
tjƒna stora pengar.
Det h„rs ‚ter st„rande ljud fr‚n Bo Norells bord inne i
klubben.
CHRISTER
En sƒllsynt mƒnniska. Inga laster.
KLEMENS
Bara k„rsbƒrslik„r.
En annan och mer robust servitris kommer fr‚n klubben p‚ vƒg
mot k„ket med Judiths helfyllda tallrikar. Nƒr hon passerar
Klemens himlar hon humoristiskt med „gona. Klemens ler
tillbaka.
CHRISTER
Jag ska inte uppeh‚lla dig lƒngre.
Jag ska ta mig en titt p‚ v‚r
koleriske vƒn inne i det lilla
rummet.
Christer reser sig.
KLEMENS
G„r det. Ibland lƒngtar jag
uppriktigt efter motbokstiden.
Christer g‚r mot klubben. Klemens f„ljer lite f„rsenat efter
Christer men ger upp p‚ halva vƒgen och g‚r istƒllet ut i
k„ket. Den robusta servitrisen kommer farande fr‚n k„ket med
en jƒttelik gingrogg.
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Bo Norell sitter ensam i ett b„s. Han har tagit av sig
glas…gonen. Han har knuffat sina or…rda tallrikar „t sidan
och koncentrerar sig p„ att t…mma en stor gingrogg. Han ƒr
onykter. Christer sƒtter sig hos Bo.
Den robusta servitricen serverar samtidigt en ny gingrogg
till Bo som tar den ur hƒnderna p„ henne och knuffar den
andra - nu tomma - gingroggen …ver till de or…rda tallrikarna
och viftar bort det hela med attityden att det inte var gott.
BO
Det var inte gott!
Servitrisen ler som en dagisfr…ken, plockar lugnt ihop och
bƒr ut.
BO (fortsatt)
(aggressivt till Christer)
Jamen fr„ga d„!
CHRISTER
Var du f…rlovad med Judith 1950?
BO
Yes! Sedan hon var 16 var hon min.
CHRISTER
Du ans„g henne helt enkelt som din
egendom?
BO
Ja, just det. Det var bra sagt. Min
egendom.
CHRISTER
Men sen fick du en rival?
•sch!

BO

CHRISTER
•nd‚ hotade du med att m„rda b‚de
honom och Judith?
BO
Jag var aldrig orolig. Aldrig. Och
vet du varf„r?
Nej?

CHRISTER
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BO
Han hade ingenting! Inga pengar,
ingen utbildning, ingen framtid.
Judith sumpar inte sina chanser.
Hon ƒr en tvƒttƒkta krƒmardotter.
(han dricker)
Bara en jƒvla lantis. Det var vad
han var.
CHRISTER
•nd‚ skildes ni ‚t?
BO
Det var polisens fel! Misstankar
och anklagelser och skit. Det
skilde oss ‚t.
CHRISTER
Och sen gifte du dig med en annan
s‚ sm‚ningom.
BO
Inte mycke. Fr„ken, fr‚ken! En
till! Ja en likadan. St‚ inte dƒr
och glo. R„r p‚ p‚karna!

Christer lƒmnar Bo i fred med sina groggar.
46

INT. - HELENA WIJKS HUS (VARDAGSRUMMET) - MORGON

46

S„ndag den 2:a november. Christer sitter ensam i morgonrock
och dricker kaffe och r„ker pipa. Telefonen ringer. Christers
blick faller p‚ br„llopsfotot av honom och Camilla. Han l‚ter
telefonen ringa ut.
Det h„rs att n‚gon kommer in fr‚n gatan nere i entr…hallen.
Christer tar telefonkatalogen, letar upp ett nummer, lƒgger
bort katalogen och sl‚r ett nummer.
Helena Wijk kommer upp f„r trappan.
HELENA (O.S.)
(talar h„gt)
‹h pipa doftar s‚ gott! Som nƒr
pappa levde. Men jag har aldrig
begripit mig p‚ cigaretter. De
luktar jag vet inte vad och ...
Helena kommer in i vardagsrummet och ser att Christer
telefonerar. Hon tvƒrtystnar. Hon tror han ringer till
Camilla.
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HELENA (fortsatt)
(viskar)
‹h f„rl‚t!

Hon trippar fort ur rummet. D‚ Christer inte f‚r svar lƒgger
han p‚ luren. Han vet att Helena har missf„rst‚tt situationen
och ƒr n„jd.
47

EXT. - UTAN F€R WIJKSKA HUSET - F€RMIDDAG

47

Christer ƒr p‚ vƒg in efter en promenad. Genom f„nstren ser
han Judith i hennes lƒgenhet i en senapsgul hemmarock av
sammet. Han tecknar ‚t henne att slƒppa in honom.
48

INT. - JUDITHS L•GENHET (HALLEN) - F€RMIDDAG

48

CHRISTER
Jag ringde dig i morse.
Judith plockar fram telefonsladden och visar att kontakten
inte ƒr i. Hon ler.
CHRISTER (fortsatt)
(ler)
Ja d‚ ƒr det sv‚rt.
JUDITH
Jag orkar inte med scener och
ursƒkter per telefon om mornarna.
Kom in!
Judith g‚r f„re in i det vackra vardagsrummet. Christer
f„ljer efter.
CHRISTER
Bosse ber vƒl aldrig om ursƒkt?
JUDITH
‹jo det har f„rekommit.
CHRISTER
Han kanske vƒntar tills vƒrsta
baksmƒllan har slƒppt.
JUDITH
(h‚rdhjƒrtat)
Ajaj. Utvecklade kvƒllen sig ‚t det
h‚llet?
(vƒnligt)
Sitt ner! Kommer du n‚nstans i dina
efterforskningar?
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CHRISTER
Bosse berƒttade att du var f„rlovad
med honom.
JUDITH
(skrattar)
Nej det kan jag f„rsƒkra dig att
jag inte var. Varken hemligt eller
officiellt.
CHRISTER
Bosse hade tydlingen f‚tt f„r sig
det.
JUDITH
Det ƒr typiskt han.
CHRISTER
Men Matti d‚?
JUDITH
Nej tyvƒrr. Honom var jag verkligen
kƒr i. S‚ kƒr blir jag aldrig igen.
Jag klƒngde p‚ honom „verallt. Satt
till och med p‚ b„npallen i
sn„glopp och „sregn bara f„r att
vara tillsammans med honom.
CHRISTER
Men f„rlovning talade han aldrig
om?

Judith skakar p‚ huvudet.
JUDITH
Jag var till och med svartsjuk nƒr
han och Klemens ‚kte ut i skogen p‚
s„ndagarna. Matti kunde inte
f„rstƒlla sig. Han ville segla som
f„rstekock p‚ Sydamerika.
CHRISTER
Och du fann dig i det?
JUDITH
(nickar)
Med Johnson-linjen. Jag ƒlskade
honom s‚ hƒftigt. Jag gl„mmer honom
aldrig.
HELENA (O.S.)
Ja det h„r vƒl till ovanligheterna
att man gl„mmer sina mordoffer.
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INT. - HELENA WIJKS HUS (K€KET) - F€RMIDDAG

49

Helena och Christer ƒter lunch.
CHRISTER
Jamen snƒlla mamma! Varf„r tror du
det ƒr hon?
HELENA
Varf„r inte?
CHRISTER
Det finns ingenting som klart och
tydligt pekar p‚ henne.
HELENA
Det beror vƒl p‚ om man ser klart
och tydligt.
Christer tittar of„rst‚ende p‚ sin mamma.
HELENA (fortsatt)
(illusionsfritt)
Hon ƒr vacker.
Christer blir arg men svƒljer ilskan. De ƒter en stund i
spƒnd tystnad.
CHRISTER
Var bor Kajsa Ivarsen nu?
50

EXT. - KAJSAS NYA L•GENHET - MIDDAG

50

Christer ƒr p‚ vƒg in i det snygga nybyggda bostadshuset dƒr
Kajsas bor.
HELENA (O.S.)
I de moderna husen i kvarteret
Korpen. Snickaregatan.
Christer ringer p‚ hos Kajsa. Det hƒnder ingenting. Han
ringer intensivt igen. Men d‚ det inte hƒnder n‚gonting
b„rjar han g‚ ner f„r trappan. Hela trapphuset ƒr fint och
nytt. D‚ „ppnas d„rren och en hƒrjad Kajsa tittar ut.
Christer stannar och tittar upp p‚ henne. Det ƒr uppenbart
att hon ƒr naken bakom d„rren.
KAJSA
(f„rs„ker vara pigg)
Polisbes„k? S‚ hƒr mitt p‚ blanka
s„ndan! Vƒnta lite.
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Kajsa stƒnger d„rren. Christer stannar kvar nere i trappan.
Kajsa „ppnar d„rren p‚ glƒnt igen och tittar ut. Det ƒr
tydligt att hon baxar p‚ sig en morgonrock bakom d„rren. Sen
„ppnar hon d„rren helt.
KAJSA (fortsatt)
Kom-in, kom-in!
Christer kliver in i en st„kig hall. Vƒrre blir det i
vardagsrummet. Kajsa drar upp rullgardinen. Rummet liknar ett
m„bellager. Det finns p‚ tok f„r m‚nga m„bler i rummet.
KAJSA (fortsatt)
Sitt ner! Jag ska bara fixa kaffe.
Kajsa f„rsvinner ut i k„ket dƒr diskbƒnken svƒmmar „ver av
glas och t„mda buteljer. Christer sƒtter sig. Det ƒr vƒldigt
tydligt att Kajsa ƒr naken under morgonrocken.
KAJSA (fortsatt)
•r du ocks‚ kaffesugen?
Man ser hur Kajsa brygger snabbkaffe med varmt vatten fr‚n
kranen i ett odiskat vinglas. Det ƒr uppenbart att hon ƒr
sv‚rt bakfull.
CHRISTER
Tack det ƒr bra. Jag har just ƒtit
lunch med mamma.
Christers blick glider in genom sovrumsd„rren. Sovrummet ƒr
kaotiskt. Kajsa kommer in med kaffet i vinglaset och sƒtter
sig. €verdelen av morgonrocken glider upp utan att Kajsa
upptƒcker det. Hon har fortfarande vackra br„st.
KAJSA
Hur m‚r din mamma?
(pl„tsligt nerv„s)
Va vill du?
CHRISTER
(lugnt)
Tala med dig om Matti och Judith
och Bosse Norell. Men om det passar
bƒttre senare s‚ ...
KAJSA
(lƒttad „ver att det inte
gƒller henne sjƒlv)
Nej f„r fan. Dom! Va vill du veta?
CHRISTER
Bosse och Judith grƒlade?

€

(FORTSATT)
Jesper Lange 2007.

52.
50

FORTSATT:

50

Ja.

KAJSA

CHRISTER
Men Matti deltog inte?
KAJSA
Jod‚! Det var ju han som startade
det hela.
Man ser p‚ Christer att han tycker att Kajsas trovƒrdighet ƒr
l‚g.
CHRISTER
Hur pass bra kƒnde du Matti?
KAJSA
Ganska bra. Vi gick ut och in hos
varandra. Jag bj„d p‚ nybakade
bullar. Han trƒffade till och med
Zacharias.
CHRISTER
Din mans farbror?
KAJSA
Ja han fr‚n Mobacken. Han som dog.
Han dog faktiskt dagen efter.
S„ndag. Han var s‚ mallig „ver alla
sina pengar men Matti var jƒtte
bussig och lyssnade jƒttesnƒllt p‚
honom och allt hans skryt. Han var
s‚n, Matti. Doktor Severin sa att
det var kungen som hade haft ihjƒl
honom.
Man h„r svagt att ytterd„rren „ppnas och att n‚gon kommer in.
CHRISTER
(vantro)
Sa Daniel Severin att det var
kungen ...?
KAJSA
Han skojade ju fattar du vƒl?
Pl„tsligt stiger en synligt berusad sliten alkoholist p‚
grƒnsen till uteliggare in i vardagsrummet.

Ut!

KAJSA (fortsatt)
(ryter)

Gubben tittar f„rvirrad p‚ Kajsa och Christer och lyfter
gƒstfritt p‚ den Explorer-flaska han har i handen.

€

(FORTSATT)
Jesper Lange 2007.

53.
50

FORTSATT:

50
KAJSA (fortsatt)
(ryter igen)
Ut sa jag!
CHRISTER
(reser p‚ sig)
Jag st„r visst.

Kajsa far upp och tar tag i gubben som inte g„r motst‚nd och
k„r ut honom v‚ldsamt och stƒnger ytterd„rren och l‚ser den.
Man h„r under det f„ljende svagt hur alkoholisten ramlar ner
f„r trappan.
KAJSA (O.S.)
(talar h„gt och helt
ober„rd av hƒndelsen)
Gubben for ju ut p‚ g‚rdsplanen i
bl‚st och regn f„r att hissa
flaggan p‚ halv nƒr ...
Kajsa kommer in i vardagsrummet igen. Hon ordnar sin
morgonrock s‚ hon blir mer anstƒndig. Utan avbrott i
talstr„mmen sƒtter hon sig och sen sƒtter Christer sig ocks‚.
KAJSA (fortsatt)
... Ekot berƒttade att kungen hade
d„tt. Men det t‚lde hans skruttiga
hjƒrta sjƒlvklart inte och han
kolade p‚ sƒngen innan han hann ta
sin jƒvla digitalis. Bom!
Kajsa kastar sig “d„d” baklƒnges. Hon tycker det ƒr roligt.
CHRISTER
Din man var bortrest d‚?
KAJSA
Jajamen ƒven d‚. Jag fick ordna
allting sjƒlv och allt var
naturligtvis fel. Och arvet rƒckte
inte till att bekosta begravningen.
CHRISTER
Jas‚?
(tƒnksam)
Du var inte med den kvƒllen hos Bo
Norell nƒr giftet stals fr‚n labbet
eller hur?
KAJSA
Nej, vi repeterade i kyrkok„ren.
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Christer g‚r ner f„r trappan i Kajsas hus och m‚ste skrƒva
„ver alkoholisten som ligger och sover.
52

EXT. - BO NORELLS VILLA - MIDDAG

52

Christer parkerar sin svarta Mercedes framf„r trappan till Bo
Norells stora rosafƒrgade stenvilla som ligger vid sj„n.
Christer ser med avund p‚ Bos knallr„da Mercedes 450 SL. En
man jobbar i trƒdg‚rden/parken med att kratta l„v.
53

INT. - BO NORELLS VILLA (SALONGEN) - MIDDAG

53

Salongen ƒr trivsam och charmfull med en blandning av nytt
och gammalt. Det finns ett panoramaf„nster med en storslagen
gr‚mulen bergslagsutsikt. Bo ƒr klƒdd i strikt gr‚ kostym med
slips. Han ƒr i betydligt bƒttre psykisk form idag men blek.
Han ƒr rak, ƒrlig, affƒrsmƒssig och ovƒntat sympatisk. Det
stƒdas i andra rum i huset. Bo stƒnger d„rren till salongen
och det blir tyst i rummet. F„rst nu h„rs det mycket dƒmpad
klassisk musik fr‚n Bang & Olufsen stereoanlƒggningen.
BO
(vƒnligt)
Okey shoot!
CHRISTER
Varf„r inviterade du Matti hit?
BO
Jag ville se vad han gick f„r.
Judith var ju helt f„rhƒxad av
honom.
CHRISTER
Och vad fick du f„r intryck?
BO
Han var hyfsad och ganska
tillbakadragen. Trist och
sv‚rpratad.
CHRISTER
Var ligger labbet?
Bo pekar ut genom panoramaf„nstret.
BO
Du kan se en bit av det dƒrborta.
Men det ƒr renoverat.
(MER)
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BO (fortsatt)
Det ƒr bara skalet kvar. Vi har
satsat mycket p‚ sƒkerheten.
CHRISTER
Och flaskan med kaliumcyanid var
stod den?
BO
P‚ en hylla bland andra burkar och
flaskor.
CHRISTER
Inte i giftsk‚p?
BO
Nej. Men det g„r den idag kan jag
f„rsƒkra.
CHRISTER
(„verraskat)
Ni anvƒnder fortfarande cyanid?
BO
Uj ja. Det ƒr ett viktigt
reaktionsmedel.
CHRISTER
Varf„r visade du flaskan f„r de
andra?
BO
Jag var en idiot. Skryt. Imponera
p‚ Judith. Men pl„tsligt stod han
dƒr med flaskan i handen och jag
r„t ‚t honom att stƒlla den
tillbaka p‚ hyllan.
CHRISTER
Gjorde han det?
BO
Jag s‚g faktiskt inte det.
CHRISTER
Nƒr upptƒckte ni att giftet var
borta?
BO
Klockan 5 p‚ morgonen efter att de
hittade honom d„d. Tisdag morgon
var det.
CHRISTER
Var du p‚ teatern p‚
m‚ndagskvƒllen?
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BO
Nej, de skulle ju dit tillsammans
Judith och han. Jag har sv‚rt f„r
att kontrollera min ilska.
CHRISTER
Jag har mƒrkt det.
BO
(lite generad)
Det har faktiskt blivit bƒttre. Jag
har b„rjat meditera.

54

INT. - DOKTOR SEVERINS MOTTAGNING - SEN EFTERMIDDAG

54

Christer kommer in i doktor Severins vƒntrum kort f„re
stƒngningsdags. D„rren till konsultationsrummet „ppnas och en
patient - en gammal tant - kommer ut. Sen kommer doktor
Severin ut och h‚ller p‚ att ta av sig sin vita lƒkarrock.
Han f‚r syn p‚ Christer och krƒnger omedvetet rocken p‚ igen.
DOKTOR SEVERIN
Hej Christer!
CHRISTER
Hej Daniel. Kan jag f‚ tala med
dig?
DOKTOR SEVERIN
Javisst. Kliv p‚. Du ƒr kvar i
stan?
Doktor Severin stƒnger d„rren.
CHRISTER
Jag stannar ett par dygn till.
DOKTOR SEVERIN
Det ƒr ju trevligt f„r din mor men
vad sƒger Camilla?
CHRISTER
Jag hinner hem i lagom tid f„r att
vinka av henne p‚ Arlanda nƒr hon
flyger till Moskva. Det ... rƒcker
nog.
Kort tystnad. Doktor Severin tƒnder sin pipa.
DOKTOR SEVERIN
Vad kan jag g„ra f„r dig?
CHRISTER
Ja jag ƒr inte sjuk.
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DOKTOR SEVERIN
(humoristisk)
Sƒg inte det! Vi kan vƒl lika gƒrna
kolla hƒlsan nu du ƒr hƒr.

Doktor Severin tar fram blodtrycksmƒtaren. Christer tar av
skjortan.
CHRISTER
Syster Judith jobbar ‚t dig nu. •r
inte hennes karriƒr en aning
egendomlig?
DOKTOR SEVERIN
(undrande)
Hon har utmƒrkta meriter. Innan hon
kom till mig var hon
avdelningsf„rest‚nderska p‚
lasarettet i L„nnstad.
CHRISTER
Just det. En privatpraktiserande
landsortsdoktor har vƒl inte r‚d
att betala samma l„n?
DOKTOR SEVERIN
Naturligtvis inte. Och hƒr har hon
dessutom bara halv tid.
CHRISTER
Varf„r tar hon ett s‚nt stort kliv
bak‚t i sin yrkeskarriƒr? Hon ƒr ju
bara 43.
DOKTOR SEVERIN
(bromsar Christer)
Det ƒr vƒl hennes ensak.
Kort tystnad medan doktor Severin tar bort blodtrycksmƒtaren.
Under det f„ljande genomf„r doktor Severin andra
hƒlsokontroller (vikt osv.).
CHRISTER
Du gjorde likbesiktningen av Matti
Sandor 1950?
DOKTOR SEVERIN
Ja. Det var mord. Polisen klantade
sig erbarmligt.
Hurs‚?

CHRISTER

€

(FORTSATT)
Jesper Lange 2007.

58.
54

FORTSATT:

54
DOKTOR SEVERIN
Det fanns ingenting som tydde p‚
sjƒlvmord. Och den tekniska
bevisningen var s‚ bedr„vlig att
det inte gick att binda n‚gon till
brottet. Giftflaskan fr‚n Kemiska
fabriken hittade man aldrig.
CHRISTER
Fanns det en injektionsspruta med i
bilden?
DOKTOR SEVERIN
(jƒktad)
Det m‚ste det rimligen ha gjort men
...
Men?

CHRISTER

DOKTOR SEVERIN
Polisen gjorde inget f„r att hitta
den. Eller giftet. De hade bestƒmt
sig f„r sjƒlvmord fr‚n b„rjan.
CHRISTER
Obduktionen d‚?
DOKTOR SEVERIN
Ja dom kom bara fram till att det
var cyanidf„rgiftning men det var
tydligt redan vid besiktningen.
Cyanotisk ansiktfƒrg, lukten av
bittermandel fr‚n munnen.
CHRISTER
Varf„r ƒr du s‚ sƒker p‚ att det
var mord?
DOKTOR SEVERIN
Min erfarenhet. Hela bilden ƒr fel.
Det ƒr inte normalt att ta livet av
sig p‚ det sƒttet. Om man nu kan
tala om normalt i det sambandet
vill sƒga. Men det kan man
faktiskt.
Christer ƒr ett fr‚getecken.
DOKTOR SEVERIN (fortsatt)
De flesta sjƒlvmord beg‚s i
f„rtvivlan. Depression. Patienten
ser ingen annan utvƒg ƒn d„den.
(MER)
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DOKTOR SEVERIN (fortsatt)
Det finns inga friska personer som
g„r d„den till en lek och l‚ter
slumpen avg„ra. Det ƒr bara st„rda
personer som g„r s‚.

Doktor Severin villar bort sig i sin egen vardag.
DOKTOR SEVERIN (fortsatt)
Om vi fick en medicin som kunde
hƒva depressionstillst‚ndet skulle
vi kunna rƒdda m‚nga unga liv.
CHRISTER
Ett slags “lyckopiller”?
DOKTOR SEVERIN
Ja. Det kanske kommer en g‚ng i
framtiden. F‚r hoppas det.
Liten tankepaus.
DOKTOR SEVERIN (fortsatt)
Kaliumcyanid ƒr ett vidrigt gift.
F„rut fanns det lite „verallt.
Jag hade faktiskt sjƒlv en flaska
p‚ 50-talet.
Hƒr?

CHRISTER

DOKTOR SEVERIN
Ja. F„r att bestƒmma blodprocent
med. Nu har jag en modernare
variant.
Doktor Severin plockar fram en liten hermetiskt sluten
flaska. P‚ etiketten st‚r det: “20 ml konc. Hb-reagens” och
det finns en gul d„dskalleetikett.
DOKTOR SEVERIN (fortsatt)
Cyanmethemoglobinreagens. Men det
ƒr bestƒmt inte heller att leka
med.
55

INT. - DOKTOR SEVERINS MOTTAGNING - SEN EFTERMIDDAG

55

D„rren „ppnas pl„tsligt effektivt av syster Judith som har en
del papper i handen. Hon hajar till nƒr hon f„r sent
upptƒcker Christer i kalsonger och strumpor i
konsultationsrummet.
JUDITH
‹h f„rl‚t! Jag trodde sista
patienten hade g‚tt. •r det bra med
dig Christer?
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Jotack.

CHRISTER

JUDITH
(snabbt, vill inte st„ra)
De hƒr ska bara skrivas under
Daniel.
Judith lƒgger recept och remisser framf„r doktor Severin. Han
stƒller den lilla flaskan p‚ skrivbordet. Judith ƒr snabbt p‚
vƒg ut igen.
F„rl‚t!

JUDITH (fortsatt)

Hon stƒnger d„rren. Det ƒr en kort tystnad i rummet.
56

INT. - DOKTOR SEVERINS MOTTAGNING - SEN EFTERMIDDAG

56

Christer tar klƒderna p‚ igen.
DOKTOR SEVERIN
Obduktionsresultatet var f„r„vrigt
egendomligt p‚ en punkt kommer jag
ih‚g.
Ja?

CHRISTER

DOKTOR SEVERIN
Det fanns inget gift i k„rsbƒren i
mag-tarmsystemet. Bara i chokladen.
CHRISTER
Vad tyder det p‚?
DOKTOR SEVERIN
Ingen aning.
CHRISTER
Nƒr dog han?
DOKTOR SEVERIN
Kring kl. 20. Jag kom dit kort f„re
midnatt. Efter en
teaterf„restƒllning. “Glada •nkan”
tror jag. Det var Klemens
Klemensson som ringde.
CHRISTER
D‚ s‚. Nu ska jag inte ta mer av
din tid.
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DOKTOR SEVERIN
Ingen fara! Ditt blodtryck ƒr lite
h„gt. Har du en stressad period?

Christer nickar mot den lilla giftflaskan.
CHRISTER
Det ƒr en modern flaska.
DOKTOR SEVERIN
Jo men de gamla med slipad
glaspropp var det inget fel p‚. De
var absolut tƒta ocks‚.
CHRISTER
Men ƒnd‚ inget som man fraktade i
fickan fr‚n Kemiska fabriken in
till stan?
DOKTOR SEVERIN
Nej dƒr skulle jag nog sƒtta
grƒnsen. N‚n sorts vƒska vore mer
lƒmpligt.
CHRISTER
En handvƒska?
(vantro)
En kvinnas handvƒska?
Doktor Severin ser pl„tsligt generad ut.
CHRISTER (fortsatt)
Du tror allts‚ egentligen att det
var hon?
Christer nickar mot d„rren. Doktor Severin blir ƒn mer
generad.
CHRISTER (fortsatt)
Och injektionssprutan tog hon hƒr i
din mottagning? Ja det ƒr en
olustig tanke.
57

EXT. - DOKTOR SEVERINS MOTTAGNING - SEN EFTERMIDDAG

57

Christer f„ljer med Judith hem fr‚n jobbet. Hon l‚ser d„rren
till mottagningen. De g‚r mot wijkska huset i tystnad.
JUDITH
Du har gissat det eller hur?
CHRISTER
Jo det har jag nog.
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JUDITH
Jag har ju haft betƒnketid.
CHRISTER

Mmm.
(ler)
27 ‚r.

JUDITH

Gemensam tystnad.
CHRISTER
Hurd‚ 27 ‚r?
JUDITH
Sedan jag var ihop med Bosse f„rsta
g‚ngen.

Ja?

CHRISTER
(d„ljar sin f„rvirring)

JUDITH
Vi ska f„rlova oss i kvƒll.
CHRISTER
Jag antar du vet vad du ger dig in
p‚. Eller lycka till menar jag.
Grattis!
JUDITH
(torrt)
Tack, jag vet vad jag g„r.
CHRISTER
Och jobbet hos Severin var ett steg
p‚ vƒgen? Ska du sluta dƒr nu?
JUDITH
Nej, det passar mig att jobba
halvtid.
CHRISTER
Som f„rm„gen direkt„rsfru beh„ver
du inte jobba alls.
JUDITH
Sƒg det till din egen Camilla, du.
Christer suckar.
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INT. - HELENA WIJKS HUS (VARDAGSRUMMET) - MORGON

58

Tisdag morgon. Christer sitter i morgonrock och dricker kaffe
och lƒser Skoga-Posten. •ven Helena bƒr morgonrock.
HELENA
Camilla har ringt tv‚ aftnar i rad
nu Christer.
CHRISTER
(lƒser)
Ja vi g‚r om varandra.
HELENA
Hon reser till Moskva p‚ fredag.
CHRISTER
(lƒser)
Ja just det...
HELENA
Vad ska jag sƒga till henne om hon
ringer igen ikvƒll?
CHRISTER
(lƒser)
Norell och Judith Jernfelt ƒr
f„rlovade. Nu ƒr det officiellt!
Han viker tidningen och visar Helena f„rlovningsannonsen.
CHRISTER (fortsatt)
Hon flyttar snart. D‚ slipper du
oroa dig „ver att ha en m„rderska i
huset.
(tƒnker)
Det ƒr n‚tt konstigt. Det g‚r inte
ihop.
F„rl‚t?

HELENA

CHRISTER
Det var inget. Det var bara en
tanke.
Christer rusar upp och ivƒg f„r att klƒ p‚ sig.
59

INT. - HELENA WIJKS HUS (ENTRŠHALLEN) - SEN MORGON

59

Christer, nu fullt p‚klƒdd, ringer ot‚ligt p‚ hos Judith
Jernfelt. Flera g‚nger. Hon ƒr inte hemma.
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Han tar sin trench och far ut ur huset. Det h„rs att
telefonen ringer p‚ „verv‚ningen.
60

EXT. - BO NORELLS VILLA - TIDIG F€RMIDDAG

60

Christer parkerar sin svarta Mercedes framf„r trappan till Bo
Norells stora rosafƒrgade stenvilla som ligger vid sj„n. Han
bromsar lite h‚rt. Bredvid Bos knallr„da Mercedes 450 SL st‚r
en enklare japansk bil. Det ƒr Judiths. En man jobbar
fortfarande i trƒdg‚rden/parken med att kratta l„v.
Bo „ppnar ytterd„rren.
BO
(jovialiskt)
Vƒlkommen!
CHRISTER
(bister)
Jatack.
Judith kommer ocks‚ ut p‚ trappan. Hon ser inte glad ut.
CHRISTER (fortsatt)
Och grattis f‚r jag vƒl sƒga.
BO
(fortfarande jovialiskt)
Tackar-tackar. Kom-in, kom-in.
Christer st„vlar in.
CHRISTER
Ni lj„g b‚da tv‚ f„r polisen nƒr ni
berƒttade att Matti tog
giftflaskan.
JUDITH
Jag lj„g. Bosse s‚g det.
Tystnad.
BO
Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
JUDITH
‹h gud i himlen? Jag orkar inte
lƒngre ... Du har ju sagt du s‚g
det.

Ja.

BO
(allvarlig)
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CHRISTER
Matti bodde tvƒrs „ver gatan.
Ja?

JUDITH

CHRISTER
Han avled vid ‚ttatiden p‚
m‚ndagskvƒllen den sjƒtte november.
Hur dags gick du hemifr‚n?
JUDITH
Tjugu i ‚tta. Jag hade
teaterbiljetterna. Vi skulle
trƒffas p‚ teatern.
CHRISTER
Men du hann med en liten
avstickare, inte sant? Du kom till
teatern sent - och du kom dit utan
f„ljeslagare.
JUDITH
Vad menar du?
CHRISTER
Du hade gott om tid att fresta
Matti med hans sista godsak i
livet.
BO
Nu f‚r du vƒl ƒnd‚ ge dig! Vad i
helvete skulle hon ha haft f„r
orsak att m„rda honom? Hon ratade
ju mig f„r honom. Vi grƒlade om
det. Det finns det vittnen p‚.
CHRISTER
Ja och vad hƒnde sen?
BO
Jag drog. Annars hade jag haft
ihjƒl killen.
CHRISTER
Och vad tror du hƒnde sen? Vad tror
du hƒnde nƒr hon blev ensam med
Matti Sandor?
JUDITH
(f„rtvivlad)
Nej ... Var tyst.
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CHRISTER
Tƒnk om grƒlet fortsatte? Tƒnk om
han nu ratade henne? Han ville inte
f„rlova sig. Hon hade satsat p‚ fel
hƒst. Han ville fortsƒtta
sj„manslivet. Hon ville hellre se
honom d„d ƒn att han seglade ifr‚n
henne.
JUDITH
Det ƒr inte sant.
CHRISTER
Jo det ƒr det. Och du f„rstod det
Bo. Dƒrf„r hittade du p‚ historien
om att du hade sett Matti sno
giftet. Sjƒlvmord voila! F„r att
tƒcka f„r Judith. Eller hur?

Bo ser skamsen ut. Judith tittar f„rundrat p‚ Bo och f„rst‚r
att han hela tiden har misstƒnkt henne. Judith tar p‚ sina
ytterklƒder.
JUDITH
Ni ƒr makal„sa. Jag k„r in till
jobbet.
Bo och Christer ser p‚ varandra. Christer tƒnder sin pipa.
61

INT. - RESTAURANG “TRE GUMMOR” - EFTERMIDDAG

61

Christer Wijk sitter ensam och tankfull och r„ker pipa vid
ett bord i restaurangen. Han dricker kaffe och ƒter en bit
kaka. Discjockeyn passerar genom bilden ‚t ett h‚ll och
senare ‚t andra h‚llet utan att Christer ƒr uppmƒrksam p‚
det. Man h„r att discjockeyn g‚r fram till Christers bord.
DISCJOCKEYN (O.S.)
Har du sett Klemens?
CHRISTER
(tankspridd)
Klemens ... Nƒh.
DISCJOCKEYN
Han ƒr borta. Du ƒr polis va?
CHRISTER
(ointresserad)
•r det n‚tt p‚ tok?
DISCJOCKEYN
Det sitter en full tant nere i
diskoteket.
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Christer tittar av yrkesvana p‚ sin armbandsklocka. Klockan
ƒr 15.
CHRISTER
Nu? Jaha du.
DISCJOCKEYN
Jag f‚r inte ut henne.
CHRISTER
Det ƒr nog en sak f„r vanliga
polisen. •r hon hotfull?
DISCJOCKEYN
(skrattar)
Fru Ivarsen? Hon ƒr bara jobbig och
st„rande.
CHRISTER
(piggnar pl„tsligt till)
Kajsa Ivarsen?
Discjockeyn nickar. Christer f‚r pl„tsligt br‚ttom. Han reser
p‚ sig.
CHRISTER (fortsatt)
Du? Ta dig en fika s‚ lƒnge. Jag
ska se till att hon kommer bort.
Christer styr snabbt mot diskoteket. Diskjockeyn ƒr lite
f„rv‚nad „ver Christers pl„tsliga handlingskraft och energi
men ƒr n„jd.
62

INT. - DISKOTEKET P‹ “TRE GUMMOR” - EFTERMIDDAG

62

Christer Wijk kommer in i ett nƒstan m„rklagt diskotek. Borta
vid discjockeyns arbetsb‚s finns lite ljus men det syns inte
till n‚gon person i lokalen. Man h„r
ventilationsanlƒggningens surrande. Det ƒr kyligt i lokalen.
Man h„r Kajsa Ivarsen muttra f„r sig sjƒlv. Christer g‚r
efter ljudet.
Nƒr han kommer nƒrmare ser han Kajsa i en askbl‚ ulster. Hon
har ylleluvan p‚.
CHRISTER
Hej! F‚r jag?
Kajsa rycker hƒftigt till nƒr hon upptƒcker Christer och
vippar omkull plastmuggen med Estremadura r„dvin.
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KAJSA
(mycket rƒdd)
Vart tog pojken vƒgen? Spanar du p‚
mig?
CHRISTER
Borde jag det?
KAJSA
Vad vill du nu?
CHRISTER
Judith Jernfelt har f„rlovat sig.
KAJSA
(snƒsigt)
Och f‚r pengar som skit. Men hon
kan inte ta dem med sig i graven.
CHRISTER
Det ƒr sant.
Ingen kan!
S‚ ƒr det.

KAJSA
CHRISTER

KAJSA
Du skulle ha sett farbror Zacharias
pl‚nbok dagen innan han dog.
Ja?

CHRISTER

KAJSA
Den var sp•ckad!
CHRISTER
Det var den?
KAJSA
Det kan du ge dig p‚! Matti s‚g den
ocks‚! Jod‚! Och allt det min mamma
sparat ihop ... Det fick hon inte
heller med sig i graven. Hon f„ll
bara i koma i en ambulans som ‚kte
vilse i skogen.
CHRISTER
Du har berƒttat det.
Har jag?

KAJSA
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Diabetes?
Ja.

CHRISTER
KAJSA

CHRISTER
Och du var van att ge henne
insulin?
KAJSA
O ja, det lƒrde jag mig innan jag
vart konfirmerad.
CHRISTER
Du hade s‚klart en injektionsspruta
hƒr i Skoga till nƒr hon kom p‚
bes„k?
KAJSA
Jajamen!
(blir pl„tsligt rƒdd)
Nej!
CHRISTER
Jo! Och d„rrarna till lƒgenheten
var nƒstan aldrig l‚sta.
Kajsa tar blixtsnabbt vinflaskan och halsar i sig allt och
b„rjar skratta h„gt.
Klemens kommer nu springende in fr‚n k„kstrappan. Efter
f„ljer discjockeyn diskret.
KLEMENS
Har hon blivit totalt galen?
DISCJOCKEYN
(l‚gt)
Inte galen. Hon ƒr full ju.
CHRISTER
Hon m‚ste ivƒg till en lƒkare.
KLEMENS
Vi tar henne till doktor Severin.
Han tar ett h‚rdhƒnt grepp i henne. Smƒrtan g„r att skrattet
dƒmpas n‚got. Han f„r henne mot trappan.
63

INT. - DOKTOR SEVERINS MOTTAGNING - SEN EFTERMIDDAG

63

Klemens och Kajsa kommer snabbt in fr‚n gatan i vƒntrummet i
doktor Severing mottagning. Kajsa ƒr h„gljudd.
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Christer Wijk kommer efter. I vƒntrummet sitter Bo Norell.
Klemens befriar snabbt och rutinerad Kajsa fr‚n ulstern och
ylleluvan och ger dem till Christer som hƒnger upp dem.
Doktor Severin kommer ut fr‚n behandlingsrummet. Klemens
leder - utan att fr‚ga - Kajsa f„rbi Severin och in i
behandlingsrummet.
DOKTOR SEVERIN
Jahapp. Nu igen. S‚ har hon varit
sedan du kom till stan.
CHRISTER
(bister, till Bo Norell)
Vad g„r du hƒr? Har du ocks‚ f‚tt
d‚liga nerver?
BO
(ilsken)
Nej jag har syfilis. Va tror du?
Doktor Severin g‚r in i behandlingsrummet och Judith kommer
ut fr‚n sk„terskerummet.
JUDITH
(till Christer och Bo)
Tack! Nu rƒcker det! ‹k du bara hem
Bosse, s‚ kommer jag efter i min
egen kƒrra.
BO
(snƒllt)
Jag har inte br‚ttom.
Judith f„rsvinner in i behandlingsrummet och stƒnger d„rren
efter sig men d„rren „ppnas strax igen och Klemens kommer ut.
KLEMENS
Estremadura! Uff! Sƒmre vin finns
inte. Det stinker surt!
BO
Hon har f„rƒndrats ruskigt efter
att Ivarsen dog. Han var
helnykterist.
KLEMENS
Det ƒr inte bara spriten tror jag.
CHRISTER
Hon verkar rƒdd.
KLEMENS
Hon var d„dsskraj f„r sin karl. Jag
tror hon vet n‚got om Mattis d„d
som hon inte v‚gade berƒtta f„r
mannen eller polisen.
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CHRISTER
Varf„r tror du det?
KLEMENS
(uppgivande)
Jag tror hon d„ljer n‚got. En
gammal l„gn kanske.
CHRISTER
(tr„tt)
S‚nt brukar inte besvƒra dom
mƒnniskor jag m„ter.
KLEMENS
Kajsa kan ju vara ett undantag. Hon
kanske har n‚nting s‚ obekvƒmt som
... Ett samvete.

Doktor Severin kommer ut i vƒntrummet.
DOKTOR SEVERIN
Christer! Kajsa vill gƒrna tala med
dig!
Jas‚!

CHRISTER

DOKTOR SEVERIN
Men ta det lite f„rsiktigt. Hon ƒr
ganska ƒngslig. Hon har skarvat en
del i sin ursprungliga redog„relse
f„r polisen.
Christer f„ljer med in i behandlingsrummet.
64

INT. - DOKTOR SEVERINS BEHANDLINGSRUM - EFTERMIDDAG

64

En p‚tagligt tillnyktrad Kajsa sitter nykammad i
patientstolen.
CHRISTER
(bister)
Skarvat? Det ƒr vƒl snarare s‚ att
du d„ljer n‚got?
Ja.

KAJSA

CHRISTER
Ska vi ta det lite l‚ngsammare i
repris. Du hade hela tiden en
injektionsspruta hemma?
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KLEMENS
Ja, till mamma.
CHRISTER
Det st‚r det ingenting om i
f„rh„rsprotokollen.
KAJSA
Nej. Jag ... Jag tordes inte sƒga
n‚t. Jag kunde ju inte hitta
sprutan efter‚t.
DOKTOR SEVERIN
(st„nar h„rbart)
Var f„rvarade du den?
KAJSA
I ett sk‚p i k„ket.
DOKTOR SEVERIN
I k‚ket! Tillgƒnglig f„r barnungar
och ...
KAJSA
Ivar och jag hade inga barn! Det
var aldrig n‚gon som f„rh„rde mig
om just sprutan. Och jag ville ju
inte att Ivar skulle f‚ nys om det
heller. Han var s‚ petnoga med
allting.
DOKTOR SEVERIN
Ivar ƒr d„d nu.
KAJSA
(skuldmedveten)
Ja, jag vet. Jag har f„rs„kt att
gl„mma det hela men s‚ dyker Helena
Wijks polisson upp och b„rjar grƒva
i den gamla dyngan och han sl‚r
minsann omg‚ende ner p‚ min
elƒndiga spruta. •r inte det
komiskt?

Kajsa b„rjar fnittra och det hotar att „verg‚ i hysteriskt
skratt igen.
DOKTOR SEVERIN
Du ska l‚ta bli att hetsa upp dig.
Vi ska be syster att hon ger dig
ett glas vatten.
Judith lƒmnar rummet f„r att hƒmta vatten.
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CHRISTER
(med l‚g r„st)
Judith och Bo Norell lj„g ocks‚.
Va?

DOKTOR SEVERIN

CHRISTER
Ingen av dem s‚g Matti ta
cyanidflaskan i laboratoriet.
DOKTOR SEVERIN
D‚ ƒr det utan all tvekan mord!
Ja.

CHRISTER

DOKTOR SEVERIN
D‚ finns det ingenting kvar av
polisens teori om sjƒlvmord!
Nej.

CHRISTER

Tystnad. Judith kommer in med ett glas vatten.
JUDITH
Kƒllarmƒstre Klemensson vill veta
om han beh„vs hƒr eller om han kan
g‚?
DOKTOR SEVERIN
Naturligtvis kan han g‚. Syster kan
ocks‚ g‚ f„r dagen, tack. Vi ses i
morgon. Hƒlsa till fƒstmannen.
Judith g‚r och doktor Severin ser efter henne med sorgsna
„gon. Christer ser p‚ Severin.
DOKTOR SEVERIN (fortsatt)
Hon hade m„jlighet. Och hon hade
motiv. Tyvƒrr hade hon nog motiv
...
CHRISTER
(bistert till Kajsa)
Du har inte berƒttat allt! Du blir
skƒrrad s‚ fort du snuddar vid
Zacharias d„d.
(till doktor Severin)
Det var du som utfƒrdade
d„dsattesten.
Ja.

DOKTOR SEVERIN

€

(FORTSATT)
Jesper Lange 2007.

74.
64

FORTSATT:

64
CHRISTER
Hur dog han? Var det hjƒrtat?
DOKTOR SEVERIN
Absolut! Det var en stor infarkt.
Han blev obducerad. Stor infarkt.
KAJSA
(dumt)
Och Ivar vart arg f„r det med.
CHRISTER
Hur pass klent var hans hjƒrta?
DOKTOR SEVERIN
Uruselt. Han hade haft smƒrre
infarkter tidigare och han ‚t
digitalis sen ett par decennier.
Han var „ver 80 ‚r.
CHRISTER
Kanske det var skrƒmsel och rƒdsla
som ‚stadkom infarkten?
DOKTOR SEVERIN
Han var inte lƒttskrƒmd. Och han
levde inte heller f„rsiktigt. Han
var hos mig ett dygn innan han dog
och jag sa rentut att han fick leva
p‚ sparl‚ga om han ville leva en
tid till. Det tolkade han som att
han kunde unna sig en stabbig
krogmiddag med snapsar och gr‚dask
och konjak. Och nƒsta morgon for
han ut i regn och bl‚st och kyla
f„r att sƒnka flaggan p‚ halv st‚ng
f„r Gustaf V. Men sen blev det
ocks‚ tvƒrslut och det hade han
f„rbanne mig v‚llat p‚ egen hand.
Varf„r skulle n‚gon skrƒmma honom?
CHRISTER
F„r att komma ‚t pengarna i hans
pl‚nbok. Berƒtta, Kajsa!
KAJSA
Den var ... Den var alldeles stinn
av tusenlappar nƒr han var hos oss
dagen innan. Och Ivar var s‚ himla
arg nƒr vi letade igenom hans
tillh„righeter efter‚t. D‚ var alla
sedlarna puts vƒck.
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CHRISTER
Tƒnk att det begriper jag. Var det
du eller Matti som for efter
Zacharias upp till Mobacken dan
dƒrp‚? For efter honom ... Och
r‚nade honom?
KAJSA
(f„rvirrad)
Det fanns ingenting att r‚na
allts‚. Zacharias dog p‚ s„ndagen
och p‚ m‚ndagen l‚g hans pl‚nbok
tom bredvid radioapparaten p‚
bordet. S‚ l‚g den nƒr fru
Andersson kom dit.
CHRISTER
(irriterad)
Och vem ƒr nu fru Andersson?
KAJSA
Hans hush‚llerska.
CHRISTER
Undrade du inte vart alla sk„na
tusenlappar hade tagit vƒgen?
KAJSA
Nej jag var „vertygad om att han
hade stoppat undan dom i ett
kassask‚p eller en byr‚l‚da. Men
dom d„k aldrig upp. Ivar var s‚
himla arg.
CHRISTER
Varken Daniel eller jag klandrar
dig ifall du erkƒnner att du f„ll
f„r frestelsen att lƒgga dej till
med den prilliga farbrorns
besparingar.
KAJSA
(b„rjar ett hysteriskt
gr‚tanfall)
Men jag r„rde dom inte!
CHRISTER
Var det du eller Matti som for opp
till Mobacken dan efter och rƒnade
liket?

Kajsa blir hysterisk. Doktor Severin reser sig och lotsar
snabbt Kajsa in i det angrƒnsande behandlingsrummet. Christer
ƒr ensam kvar.
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DOKTOR SEVERIN (O.S.)
Lugna dig, lugna dig ... Strƒck ut
dig hƒr p‚ britsen och f„rs„k att
slappna av och vila en stund.

Doktor Severin ‚tervƒnder till f„rsta behandlingsrummet.
Christer ƒr borta. Man h„r ytterd„rren sl‚ igen.
65

EXT. - GATA I SKOGA - SEN EFTERMIDDAG

65

Christer ƒr p‚ vƒg hem till sin mamma. Klemens kommer k„rande
i en mycket fin och dyr tidsenlig “kr„gar”-sportbil. Han k„r
„ver p‚ fel sida av gatan, vevar ned rutan och f„ljer med
Christer som fortsƒtter g‚. Under det f„ljande kommer det
fler m„tande bilar. F„rarna i dessa bilar hƒlsar glatt p‚
Klemens nƒr de k„r „ver i fel sida f„r att passera. Klemens
hƒlsar glatt tillbaka. Ingen tycker det ƒr konstigt och
Christer lƒgger tillsynes inte mƒrke till det konstiga i
situationen.
KLEMENS
G‚r det fram‚t med saken?
CHRISTER
Hur m‚nga av er hade tillg‚ng till
bilar?
Av oss?

KLEMENS

CHRISTER
Ja gƒnget fr‚n den g‚ngen.
KLEMENS
Det var bara Bosse som hade r‚d med
s‚nt. En splitterny Opel Olympia.
Det var grejer det! Hƒ! Judith hade
just f‚tt k„rkort och k„rde ibland
doktor Severins Anglia.
Kajsa?

CHRISTER

KLEMENS
Hon har - som tur ƒr - fortfarande
inte k„rkort.
CHRISTER
Gick det buss till Mobacken?
KLEMENS
Rƒlsbuss till Grƒngen tror jag och
sen fick man g‚ n‚gra kilometer.
Men varf„r till Mobacken?
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CHRISTER
Och Matti hade motorcykel. ‹kte du
och han dit?
KLEMENS
Till Mobacken?
CHRISTER
Du serverade farbror Zacharias
dagen f„re hans d„d?
KLEMENS
Ja just det. Han firade att han
s‚lt skog p‚ rot och prasslade
barnsligt med en bunt tusenlappar.
CHRISTER
L‚nade du pengar av honom?
KLEMENS
Nej men jag skojade med honom och
sa att jag skulle ha honom i ‚tanke
om jag beh„vde l‚na n‚gon g‚ng.
CHRISTER
Han blev pl„tsligt d‚lig nƒr han ‚t
p‚ restaurangen?
KLEMENS
Ja just det. Han ‚kte hem i sin
risiga Dodge.
CHRISTER
Med tre cognac och en flaska
portvin i blodet?
KLEMENS
S‚na bagateller gav han blanka fan
i.
CHRISTER
Du och Matti ‚kte inte efter honom
till Mobacken?
Nej.

KLEMENS

CHRISTER
Hur skaffade du startkapitalet till
din blomstrende krogr„relse?
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KLEMENS
Ifall gubben Zacharias hade velat
l‚na mig kapital dƒ, hade jag
stuckit utomlands direkt och inte
jobbat och sparat i fem ‚r hƒr
hemma.

66

INT. - HELENA WIJKS HUS - KV•LL

66

Helena Wijk talar i telefon med Christers fru, Camilla.
HELENA
Du mƒste vara mycket bestƒmd
Camilla annars lystrar han inte.
Han undviker dig bara. Det var det
samma nƒr han var liten ... Mycket
bestƒmd m‚ste du vara ... Han
berƒttar inte vart han ska och inte
nƒr han kommer hem. ... Jag ska
tvinga honom att ringa ikvƒll. Han
kan ju inte bara l‚tsas att ni inte
har problem. Jag skulle ans„ka om
skilsmƒssa om jag var dig ...
67

EXT. - GATA I SKOGA - SEN EFTERMIDDAG

67

CHRISTER
Hur kom ni ut till Bosses fest p‚
l„rdagen?
KLEMENS
Judith ‚kte p‚ Mattis b‚ge och en
restauranggƒst skjutsade mig sent
p‚ kvƒllen.
CHRISTER
Och hem? Hur kom ni hem?
KLEMENS
Ja Bosse ville ju p‚ goda grunder
gƒrna skjutsa Judith och jag satt
bakom Matti.
CHRISTER
Giftflaskan?
KLEMENS
Han tog inte flaskan! Var skulle
han g„mma den p‚ en motorcykel?
CHRISTER
Var det du som ordnade med
jordfƒstningen hƒr i Skoga?
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Ja.

KLEMENS

CHRISTER
Du var fƒst vid honom?
Ja.

KLEMENS

CHRISTER
Visste du att Kajsa hade en
injektionsspruta i k„kssk‚pet?
KLEMENS
Kanske. Hennes mamma hade vƒl
diabetes eller n‚t?
CHRISTER
Visste han det?
Matti?
Ja.

KLEMENS
CHRISTER

KLEMENS
Ingen aning. Fast det ƒr mycket
m„jligt. De gick ju in och ut hos
varandra.
Christer blir tyst.
KLEMENS (fortsatt)
Det var inte sjƒlvmord! Matti
skulle aldrig spela rysk roulett.
Han ville ut och se vƒrlden och bli
steward p‚ en amerikab‚t. Han
gladde sig „ver att komma ivƒg.
68

INT. - HELENA WIJKS HUS - SENARE SAMMA KV•LL

68

HELENA
Du ska ringa till Cammilla. Det har
jag lovat henne.
CHRISTER
(buttert)
Jag ska till Mobacken.
HELENA
Nu? Det ƒr ju bara tv‚ dygn till
Camilla flyger till Moskva.
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CHRISTER
Jag ska tala med fru Andersson,
Zacharias hemhjƒlp som hittade
honom.
HELENA
Hon har vƒl inte haft n‚t att g„ra
med mordet p‚ Matti?

Under det f„ljande g„r Christer sig klar att lƒmna huset.
CHRISTER
Nƒh men det finns ett samband
n‚nstans mellan gubben Zacharias
och Mattis d„d. Kƒnner jag. Hoppas
jag kan leta mig fram till henne
dƒruppe i skogen.
69

INT. - DOKTOR SEVERINS BEHANDLINGSRUM - SENARE SAMMA KV•LL 69
Doktor Severin ƒr ensam kvar i mottagningen. Kajsa ƒr
hemskickad. Han ser ut att vara bekymrad. Han tar av sig den
vita lƒkarrocken, tittar lƒtt bekymrad runt i
mottagningsrummet men hittar inte orsaken till sina bekymmer.
Dƒrefter slƒcker han ljuset och g‚r uppf„r trappan till den
privata delen av doktorsvillan.

70

I./E. - €DE SKOGSV•GAR N•RA MOBACKEN - KV•LL

70

Christer k„r spejande p‚ h„stm„rka skogsvƒgar. Det finns
ƒlgskyltar. Han passerar olika trafikskyltar med lokala namn.
Han k„r f„rbi en mycket d‚lig och sliten skylt men bromsar
och backar. Det st‚r faktiskt “Mobacken” p‚ skylten. Han
svƒnger in p‚ denna vƒg.
71

INT. - DOKTOR SEVERINS BEHANDLINGSRUM - SENARE SAMMA KV•LL 71
Det tƒnds ljus i trappan som leder fr‚n den privata delen av
doktorsvillan ned till mottagningen. Doktor Severin g‚r ned
f„r trappan klƒdd i en bekvƒm jacka eller morgonrock. Han ser
bekymrad ut och „ppnar d„rren till mottagningsrummet, tƒnder
ljuset och tittar runt i rummet. Han vet inte vad det ƒr som
oroar honom och det vet inte heller vi. Han ger upp, slƒcker
ljuset och g‚r ‚ter upp i privaten.

72

INT. - HELENA WIJKS HUS - SENARE SAMMA KV•LL

72

Helena Wijk sitter och dricker sitt kvƒllste och lƒser en
klassisk roman. Det h„rs klassisk musik. Telefonen ringer.
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HELENA
Wijska villan. ... Hej Camilla! Nej
tyvƒrr. Han var hƒr en kort stund
men k„rde igen. ... Jag f„rs„kte f‚
honom att ringa men ...
(Ad lib i fade-out).

73

EXT. - MOBACKEN, FRU ANDERSSONS TORP - KV•LL

73

Christer Wijk knackar p‚ d„rren till torpet. Fru Andersson,
nu 75 ‚r, „ppnar orƒdd d„rren. Christer visar sin
polislegitimation.
CHRISTER
Ursƒkta att jag st„r s‚ sent. Jag
ƒr Christer Wijk, kriminalpolisen
Stockholm.
FRU ANDERSSON
Stig p‚ och kom in i k„ket. Jag har
just kokat kaffe.
Fru Andersson f„rsvinner in i k„ket. Christer g‚r in i den
lilla hallen lite f„rvirrad. Han stƒnger d„rren och ser att
det hƒnger ett baseballtrƒ p‚ en spik bredvid ytterd„rren.
Tidsklipp. De dricker kaffe i k„ket.
FRU ANDERSSON (fortsatt)
Tre dar i veckan var det uppgjort
att jag skulle komma. Han beh„vde
fruntimmershjƒlp. Vi var grannar s‚
det f„ll sig naturligt.
CHRISTER
(pl„tsligt vaken)
Fruntimmershjƒlp?
Ja.
Stƒdning?

FRU ANDERSSON
CHRISTER

FRU ANDERSSON
Och tvƒtt. Slƒkten Ivarsen ƒr ju
kƒnda f„r sin sn‚lhet men Zacharias
knusslade aldrig med betalningen.
CHRISTER
Han var f„rm„gen?
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FRU ANDERSSON
Han levde av skogen. Den var hans
pension. Han hade alltid vƒldigt
mycket kontanter i pl‚nboken och i
ett brun kuvert. Han brukade sitta
och rƒkna dem. Det var hans stora
n„je.
CHRISTER
Nƒr ni var dƒr?
FRU ANDERSSON
Han litade p‚ mig.
CHRISTER
Han dog p‚ s„ndagen men ni kom
f„rst p‚ m‚ndagen?
FRU ANDERSSON
Ja tyvƒrr. Jag kom vid tolvtiden p‚
m‚ndagen och d‚ stod d„rrarna p‚
vid gavel ƒnda utifr‚n farstun,
tvƒrs genom k„ket och rƒtt in i
kontoret. Radion knastrade och
kaffekoppen halvdrucken och
pl‚nboken tom. Burken med
hjƒrttabletter stod p‚
nattduksbordet men locket var
borta.
CHRISTER
Och Zacharias?
FRU ANDERSSON
Han l‚g p‚ rygg i sƒngen och fastƒn
det var m‚ndag hade han den vita
s„ndagsskjortan p‚! D‚ f„rst
fattade jag vad som hade hƒnt.
CHRISTER
Och pengarna?
FRU ANDERSSON
Borta. Pl‚nboken var tom och
pengakuvertet var borta.
CHRISTER
Misstƒnkte ni aldrig at det kanske
var ett r‚n?
FRU ANDERSSON
En g„r klokast i att inte trumpeta
ut vad en tƒnker och misstƒnker om
folk en bor granne med.
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CHRISTER
Jo det ƒr s‚ sant som det ƒr sagt.

74

I/E. - €DE SKOGSV•GAR N•RA MOBACKEN - SAMMA KV•LL

74

Christer p‚ vƒg hem till sin mamma. Han rekonstruerar
Zacharias sista 24 timmar i livet. Det framg‚r att det ƒr
Christers f„restƒllningar vi ser. Det ƒr som en film i filmen
dƒr f„restƒllningar och nutid vƒvs ihop p‚ ett intressant
sƒtt. D‚ och d‚ g„r hans nutida k„rsituation sig tydligt
p‚mind. Christer f„restƒller sig f„ljande:
H‚stmorgon 1950. Zacharias pƒ en skogsv•g n•ra sitt hus. Han
s•ljer skog pƒ rot till en man som har en lastbil. Bredvid
lastbilen stƒr det 6 skogsarbetare med yxor. Mannen betalar
Zacharias i stora sedlar. Mannen dirigerar skogsarbetarna in
i skogen samtidigt som Zacharias gƒr n‚jd hem med pengarna.
Zacharias i banken. Han s•tter pengar in pƒ kontot.
Zacharias hos doktor Severin f‚r en h•lsokontroll. Doktor
Severin lyssnar pƒ Zacharias hj•rta och ser inte glad ut.
Zacharias hos Kajsa. Matti •r d•r. Zacharias stoltserar med
sin tjocka plƒnbok. Matti •r tydligt imponerad.
Zacharias pƒ restaurang 47:an. Han dricker snapsar och
portvin och •ter en st‚rre fet lunch. Han skryter naivt med
sin tjocka plƒnbok. Klemens skojar med honom. Pl‚tsligt blir
Zacharias dƒlig. Han fumlar fram ett hj•rtpiller och sv•ljer
det.
Zacharias s•tter sig i sin bil pƒ torget och k‚r vingligt
hem. Hemma vinglar han in i sitt hus.
1975. Ett rƒdjur springer ‚ver v•gen och st‚r Christer och
bilens interi‚r blir pl‚tsligt n•rvarande.
1950. N•sta morgon (s‚ndag) lyssnar Zacharias till radion
if‚rd sin vita s‚ndagsskjorta. Han r•knar samtidigt sina
pengar. Han h‚r nyheten om kungens d‚d. Han springer ut pƒ
gƒrdsplanen med flaggan i famnen. Ute •r det kallt och det
regnar och blƒser. Zacharias har bara skjortan pƒ sig. Han
sliter med flaggan och linan och ‚veranstr•nger sig. Han fƒr
h•ftiga sm•rtor i hj•rttrakten och vacklar in i huset. Han
l•mnar ytterd‚rren ‚ppen. Han far genom huset in pƒ sitt
kontor och tar glaset med hj•rtpiller men fƒr inte upp ett
piller. Han ramlar bakl•nges ned pƒ s•ngen och d‚r.
1975. Ett gupp i den dƒliga v•gen drar f‚r en kort stund
Christers uppm•rksamhet tillbaka till nutiden.
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1950. Subjektiv kamera: nƒgon kommer gƒende ‚ver gƒrdsplanen,
gƒr in i huset d•r radion •r pƒ, ser Zacharias ligga d‚d i
s•ngen, ser plƒnboken och pengakuvertet, t‚mmer plƒnboken och
tar kuvertet och l•mnar huset. Man ser flaggan pƒ gƒrdsplanen
h•nga slokande i strilande regn.
75

INT. - HELENA WIJKS HUS - MORGON

75

Helena Wijk sitter vid frukostbordet. Christer talar i
telefon inne i vardagsrummet. Han talar med krim i Stockholm.
CHRISTER (O.S.)
Ja jag vet hur och varf„r men
tyvƒrr inte vem. ... Jag t„rs inte
lova n‚nting ... Det ƒr bara tv‚
dagar kvar tills preskriptionen
trƒder i kraft. ... Imorgon natt
kl. 00. Det ƒr mindre ƒn 48 timmar.
... Du tycker det? Jo men d‚
stannar jag hƒr och ser hur det
utvecklar sig. Hej!
Christer lƒgger p‚ luren och g‚r ut i k„ket till Helena.
HELENA
Var det krim i Stockholm?
Ja.

CHRISTER

HELENA
Du ska vƒl ringa Camilla?
CHRISTER
Det ƒr f„r tidigt. Jag vƒcker henne
bara.
HELENA
Men om du stannar hƒr hinner du
inte trƒffa henne innan hon flyger
till Moskva.
CHRISTER
Hur var Matti egentligen?
HELENA
F„rsynt. Allvarsam.
CHRISTER
Matti m‚ste ha varit ute vid
Mobacken. Annars finns det inget
samband mellan r‚net och giftmordet
en vecka senare. Han ƒr enda
lƒnken.
(MER)
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CHRISTER (fortsatt)
Var det han som r‚nade Zacharias?
Och sen m„rdade n‚gon Matti f„r att
komma „ver pengarna? Det ƒr den
enklaste f„rklaringen. Han hade ju
bƒsta transportm„jligheten med sin
gamla motorcykel.
HELENA
Du misstar dig. Matti skulle aldrig
kunnat r‚na n‚gon.
CHRISTER
Man vet aldrig hur mƒnniskor
handlar i pressade lƒgen.
HELENA
(med engagemang)
Matti var inte s‚dan!
CHRISTER
Hur kan du veta det? Du trƒffade
honom bara sporadiskt under ett par
veckor p‚ 50-talet.

Helena blir sur och svarar inte och Christer sƒger inget mer
heller. Stƒmningen blir laddad.
76

INT. - DOKTOR SEVERINS MOTTAGNING - SEN EFTERMIDDAG

76

Christer kliver in p‚ doktor Severins mottagning. Det ƒr
strax f„re stƒngningsdags. Han ƒr p‚ d‚ligt hum„r. Judith
kommer ut ur sk„terskerummet.
JUDITH
(formellt)
Doktorn ƒr snart ledig.
CHRISTER
Det ƒr dig jag vill prata med.
JUDITH
(utan entusiasm)
Jaha. Vi kan g‚ in hit.
De g‚r in i sk„terskerummet.
JUDITH (fortsatt)
Vad vill du veta?
CHRISTER
Matti var allvarsam till
lƒggningen?
Ja?

JUDITH

€

(FORTSATT)
Jesper Lange 2007.

86.
76

FORTSATT:

76
CHRISTER
Hur var hans hum„r dagarna innan
hans d„d?
JUDITH
D‚ var han faktiskt mer allvarsam
eller nere ƒn vanligt. Han verkade
nƒstan deprimerad.
CHRISTER
Sa han varf„r? D‚ligt samvete
kanske?
JUDITH
Han talade aldrig om s‚nt.
CHRISTER
Och du fr‚gade inte?

Judith skakar p‚ huvudet.
CHRISTER (fortsatt)
Berƒttade han f„r dig om gubben
Zacharias pl‚nbok?
Nej.

JUDITH

CHRISTER
‹kte du och han till Mobacken dan
efter Zacharias d„d?
Nej.

JUDITH

CHRISTER
‹kte han ensam till Mobacken?
JUDITH
Du tror vƒl inte att Matti r‚nade
gubben?
CHRISTER
Varf„r inte? Matti hade ju d‚ligt
om pengar.
JUDITH
(halvaggressivt)
Matti var inte s‚!
Doktor Severin kommer in i rummet och bryter utan hƒnsyn in i
samtalet. Han ƒr uppjagad.
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DOKTOR SEVERIN
Har syster m„jligen stƒdat bort
flaskan med Hb-reagens? Den som
stod p‚ laboratoriebƒnken dƒrinne.
Ig‚r vid fyratiden?
JUDITH
Nej den lƒt jag st‚. Jag trodde
doktorn skulle mƒta fru Ivarsens
blodvƒrde.
CHRISTER
(oroad)
Har din giftflaska f„rsvunnit?

Doktor Severin nickar hjƒlpl„st. Christer ruser in i
behandlingsrummet. Severing f„ljer efter. Judith ƒr ensam
kvar i sk„terskarummet och ƒr f„rfƒrad.
77

INT. - DOKTOR SEVERINS BEHANDLINGSRUM - SEN EFTERMIDDAG

77

DOKTOR SEVERIN
Jag vet jag hade den i handen ig‚r
eftermiddag men d‚ kom Klemens
Klemensson inslƒpande med fulla fru
Ivarsen och sen gl„mde jag bort
den.
CHRISTER
Men det var inte riktig cyankalium?
DOKTOR SEVERIN
Jo f„r fan! Det ƒr
kaliumferricyanid och kaliumcyanid
i starkt koncentrat.
D„dligt?

CHRISTER

Doktor Severin nickar allvarligt.
Mycket!

DOKTOR SEVERIN

Judith kommer in och b„rjar s„ka igenom laboratoriesk‚pet.
JUDITH
Jag s‚g den nƒr jag hƒmtade vatten
‚t Kajsa ... ‚t fru Ivarsen.
CHRISTER
D‚ var ni alla hƒr.
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DOKTOR SEVERIN
Och en av er stal den. Flaskan var
borta nƒr jag stƒngde f„r dagen.
Jag kƒnde p‚ mig att n‚got var fel.
Jag hade sett flaskan om den stod
framme - men den var inte dƒr.
CHRISTER
Kan det vara Kajsa som tog den?
DOKTOR SEVERIN
Hon l‚g ju p‚ britsen lƒnge.
CHRISTER
(till Judith)
Hade Klemens m„jlighet?
JUDITH
Kanske. Nƒr jag var p‚ toaletten.
Och Bosse telefonerade. D‚ var han
ensam.
Och du d‚?

CHRISTER

JUDITH
Sjƒlvfallet. Hur lƒtt som helst.
Det ƒr ju en mycket liten flaska
men varf„r skulle jag passa p‚ att
g„ra det nƒr det vimlade av bes„k?
CHRISTER
Du kunde inte vƒlja en bƒttre
tidpunkt om du ville blanda bort
korten. Alla misstƒnkta samlade p‚
samma stƒlle. Det ƒr perfekt!
JUDITH
(logiskt)
Alla de andra kan ha resonerat p‚
samma sƒtt.
Christer inser att Judith har rƒtt. Tystnad. Stƒmningen ƒr
lam.
CHRISTER
Vad tror ni tjuven ska ha giftet
till ... den hƒr g‚ngen?
DOKTOR SEVERIN
Herregud Christer! Vi m‚ste larma
polisen och g„ra husrannsakan hos
alla fyra!
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CHRISTER
Det vore somatt leta efter en n‚l i
fyra h„stackar. Vi m‚ste g„ra n‚got
omedelbart! Vi m‚ste varna alla
fyra omg‚ende. De f‚r avst‚ fr‚n
att dricka och ƒta fr‚n och med nu
till midnatt imorron.
JUDITH
Varf„r det?
CHRISTER
D‚ preskriberas mordet p‚ Matti och
d‚ ƒr m„rdaren inte lƒngre farlig.
DOKTOR SEVERIN
(till Judith)
Du f‚r varna Norell!

Judith rusar upp.
CHRISTER
Vart ska du?
JUDITH
Han vƒntar p‚ mig p‚ Tre Gummor.
CHRISTER
Vi g‚r dit tillsammans du och jag.
Christer tar telefonen.
CHRISTER (fortsatt)
Hall‚, Wijk hƒr. Var ƒr Berggren?
... Han ska hƒmta doktor Severin
omg‚ende. ... Vid mottagningen.
Tack!
Christer lƒgger luren p‚ och skriver en lapp som han viker
ihop och ger till Severin.
CHRISTER (fortsatt)
Ge den hƒr till Berggren nƒr han
kommer. Han k„r dig hem till Kajsa.
Du f‚r ta hand om henne ensam.
Berggren ska ordna en annan sak ‚t
mig.
(till Judith)
Kom!
De rusar ut. Doktor Severin tittar diskret p‚ lappen, hƒpnar
och ser ledsen ut. Han b„rjar g„ra sig klar f„r att lƒmna
mottagningen.
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78

INT. - RESTAURANG “TRE GUMMOR” - TIDIG KV‚LL

78

Christer har dragit Klemens „t sidan. Under det f…ljande
passerar en str…m av ton„ringer in i tamburen ned i
diskoteket. De hejar p„ Klemens som inte lƒgger mƒrke till
dem.
KLEMENS
(jƒktad och brydd)
Det var vƒrre det. Hƒr ƒr fullt som
du ser. Men du kan disponera min
private lƒgenhet. Dƒr f„r vi plats.
Men personalen hinner inte med att
ordna extra mat dƒrinne ocks„.
CHRISTER
Det f„r de inte heller. Och inte
heller dryck. Ingenting
…verhuvudtaget.
79

EXT. - DOKTOR SEVERINS MOTTAGNING - TIDIG KV‚LL

79

Doktor Severin st„r p„ trottoaren framf…r mottagningen med
lƒkarvƒskan i handen. Berggren som kommer k…rande i
patrullbilen, stannar till vid Severin. Berggren strƒcker sig
och …ppnar bild…rren f…r Severin som snabbt kliver in.
Berggren g…r en tyst och mycket snabb u-svƒng.
80

INT. - KLEMENS PRIVATA L‚GENHET - TIDIG KV‚LL

80

I en f„t…lj sitter Judith. I en annan Bo Norell. Klemens st„r
vid rummets ena d…rr som vetter ut mot g„rden. Christer Wijk
lutar sig mot paneld…rren in till restaurangen.
BO
Vad i helvete ƒr det fr„gan om?
CHRISTER
Du f„r ge dej till t„ls tills vi ƒr
fulltaliga. Tills dess kan du
berƒtta varf…r du lj…g och sa att
Matti tog cyanidflaskan p„ kemiska
fabriken.
BO
Ja jag har kr„nglat till det hela.
KLEMENS
(h„rt)
Det ƒr en underdrift som heter
duga.
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Christer signalerar ‚t Klemens att h‚lla sig lugn.
CHRISTER
(lugnt)
Ni hade alla fyra m„jlighet att sno
flaskan och transportera den bort
fr‚n fabriken. •ven Matti.
KLEMENS
Men jag kan svƒra p‚ ...
CHRISTER
Strunta i det. Varf„r sa du att
Matti stal cyaniden Bo? Varf„r lj„g
du?
BO
Varf„r och varf„r? Jag har ju
erkƒnt att det var l„gn, det rƒcker
vƒl.
CHRISTER
Jag hittar bara en rimlig
f„rklaring till att du lj„g.
BO
(frƒckt)
Jahap. Och vad ƒr det d‚?
KLEMENS
(explosivt)
Du skyddade n‚gon annan. Du var
rƒdd om hennes rykte.
Klemens nickar mot Judith.
CHRISTER
Ja! Du var rƒdd f„r att Judith
skulle bli anklagad och d„md f„r
mord. Och nu har du, sent om sider,
f‚tt tack och bel„ning.
Bo kƒnner sig djupt s‚rad.
JUDITH
Du tror vƒl inte att jag har
f„rlovat mig med honom av
tacksamhet?
CHRISTER
Dina f„rƒldrars affƒr var
konkursmƒssig. Ni var i desperat
behov av pengar. Dƒrf„r m„rdade du
Matti!
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Bo reagerar och vill ila till f„rsvar f„r Judith men hon
signalerar att han ska h‚lla sig lugn, vilket han fogligt
g„r.
JUDITH
(of„rst‚ende)
Men Matti hade ju inte ett korv„re?
CHRISTER
Nej. Men Zacharias i Mobacken hade.
Och du ‚kte dit bakp‚ Mattis
motorcykel. Matti r‚nade liket och
‚tta dar senare m„rdade du Matti
och tog r‚nbytet.
Tystnad.
CHRISTER (fortsatt)
Eller ‚kte du ensam upp till
Zacharias i Bos nya Opel Olympia?
Och berƒttade allt f„r Matti
efter‚t? Eller var det kanske
doktorns Anglia du ‚kte i?
81

INT. - HELENA WIJKS HUS - SENARE SAMMA KV•LL

81

Polisassistent Berggren ƒr p‚ vƒg ned f„r trappan fr‚n Helena
Wijks v‚ning med Helena i hƒlarna. Hon har en nyckel i
handen. P‚ bottenv‚ningen g‚r hon fram till d„rren till
Judiths lilla lƒgenhet och l‚ser upp och l‚ter Berggren g‚ in
f„rst. Sen g‚r hon sjƒlv in och stƒnger d„rren efter sig.
82

INT. - KLEMENS PRIVATA L•GENHET - SENARE SAMMA KV•LL

82

Det ƒr alldeles tyst i Klemens lƒgenhet. Doktor Severin - med
lƒkarvƒskan - kommer in med en tydligt sliten Kajsa Ivarsen.
Hej!

DOKTOR SEVERIN

(till Kajsa)
Kom, vi sƒtter oss dƒr.
De sƒtter sig i den kantiga och stela empiresoffan.
CHRISTER
Kajsa! Du tror att n‚gon tog din
mammas spruta i k„kssk‚pet eller
hur? N‚gon anvƒnde den till att
spruta gift i Mattis konfekt och
slƒngde sedan sprutan? Var det du
som kastade bort den?
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KAJSA
(abrupt)
Jag ƒr t„rstig. Jag m‚ste ha
n‚nting att dricka!
CHRISTER
Det f‚r du inte f„rrƒn ni alla har
lyssnat p‚ Daniel och mig.
Det ƒr s‚ att Mattis m„rdare ‚ter
igen stulit en flaska med
cyankalium. Denna g‚ng fr‚n doktor
Severins mottagning. Det betyder
att tre oskyldiga svƒvar i st„rsta
fara. Mest utsatt ƒr den eller dom
som fortfarande d„ljer n‚got som
kan avsl„ja m„rdaren.
Ni m‚ste vara rigor„st f„rsiktiga
med varje tugga ni ƒter och varje
droppe ni dricker. Daniel? Du kan
vƒl beskriva giftets verkan?
DOKTOR SEVERIN
Jo det ska jag. Cyanid ƒr extremt
giftigt och verkar mycket snabbt.
Och har man vƒl f‚tt i sig giftet
finns det ingen rƒddning och inget
motgift. Man d„r inom loppet av ...
KAJSA
(skriker)
Jag vill inte d„! H„r ni det? Jag
vill inte d„!
CHRISTER
Hjƒlp oss d‚. Du d„ljer fortfarande
n‚nting f„r oss och s‚ lƒnge du g„r
det ƒr du i fara.
KAJSA
Men jag vet ju inte alls ... vad
det ƒr jag ... vet.
CHRISTER
Jod‚. Det vet du. Jag ska fr‚ga dig
och fr‚ga och till slut ska du f‚
se att du kan svara.

83

INT. - JUDITHS L•GENHET - SENARE SAMMA KV•LL
Berggren rotar igenom Judiths garderob. Helena tittar p‚.
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INT. - KLEMENS PRIVATA L•GENHET - SENARE SAMMA KV•LL

84

Christer fr‚gar ut Kajsa.
CHRISTER
(tydligt och med t‚lamod)
Varf„r blev Matti Sandor m„rdad?
Kajsa ser f„rvirrad ut. Hon vet inte.
CHRISTER (fortsatt)
(tydligt och med t‚lamod)
P‚ vilket sƒtt hade han blivit ett
hot mot n‚n av er?
Kajsa ser f„rvirrad ut. Hon vet inte.
CHRISTER (fortsatt)
(tydligt och med t‚lamod)
Vad visste Matti?
Kajsa ser f„rvirrad ut. Hon vet inte.
CHRISTER (fortsatt)
(tydeligt och med t‚lamod)
Vad sƒg Matti?
Kajsa reagerar.
KAJSA
(beredvilligt)
Han ... han sprƒttade upp kuvertet
och s‚g alla tusenlapparna.
JUDITH
Det kan inte vara sant!
DOKTOR SEVERIN
Det var som tusan!
BO
Vad var det jag sa? Han var bara en
simpel snattare!
85

INT. - JUDITHS L•GENHET - SENARE SAMMA KV•LL

85

Polisassistent Berggren letar noggrant igenom sk‚pet p‚ toan
i Judiths lƒgenhet. Utan resultat. Helena Wijk st‚r och
tittar p‚. Sen g‚r Berggren in i vardagsrummet och b„rjar
leta igenom l‚dorna i en byr‚.
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86

INT. - KLEMENS PRIVATA L•GENHET - SENARE SAMMA KV•LL

86

CHRISTER
(till Kajsa)
Var det Zacharias pengar?
KAJSA
Jag tror det. Jag vet inte. Kanske.
Det m‚ste det nƒstan ha varit. Men
d‚ visste jag inte att de var
stulna p‚ Mobacken.
CHRISTER
Vad sa Matti nƒr han upptƒckte dig?
KAJSA
Ingenting. Han s‚g mig inte.
CHRISTER
S‚g han dig inte?
KAJSA
Det var sent och jag hade inga skor
p‚ mig.
CHRISTER
Nƒr hƒnde egentligen det hƒr?
KAJSA
P‚ s„ndagskvƒllen, strax f„re tolv.
CHRISTER
Den s„ndan d‚ Zacharias hade d„tt?
KAJSA
Nej en vecka efter‚t. Jag hade haft
din mamma och hennes vƒnninna hemma
p‚ middag. Och Matti hade ocks‚
haft bes„k. Av dom dƒr bƒgge.
Kajsa nickar mot Judith och Bo.
KAJSA (fortsatt)
De grƒlade s‚ det h„rdes i hela
huset och jag vart himla nyfiken.
CHRISTER
Vad gjorde du?
KAJSA
Jag sm„g in i hans k„k genom
k„ksfarstun nƒr alla andra hade
g‚tt.
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CHRISTER
Var han ensam?
KAJSA
Ja. Han satt vid bordet i
vardsagsrummet med ryggen till mig.
Han hade en kniv i ena handen och
ett brunt kuvert i den andra. Han
var s‚ upptagen att han inte s‚g
mig. Som om han grunnade p‚
n‚nting.
CHRISTER
€ppnade han kuvertet?
KAJSA
Ja. Tjuff s‚ dr‚sade det ut
tusenlappar.
CHRISTER
Och vad gjorde du d‚?
KAJSA
Jag vart skraj och smet min vƒg.

Tystnad.
CHRISTER
Varf„r har du tigit om det hƒr?
KAJSA
Jag var skraj ju. Jag ville inte
bli insyltad i n‚nting. Ivar skulle
ha blivit s‚ himla arg.
CHRISTER
Men du m‚ste ha f„rst‚tt att det
fanns ett samband mellan detta och
mordet p‚ Matti?
BO
Ja man f„rst‚r ju i alla fall att
killen hade lagt rabarber p‚ gubben
Ivarsens kontanter.
KLEMENS
(mekaniskt)
Inte Matti!
CHRISTER
Nej inte n„dvƒndigtvis Matti. Och i
s‚ fall ljuger n‚n av er hƒrinne.
(till Judith)
(MER)
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CHRISTER (fortsatt)
•r du sƒker p‚ att Matti inte
anf„rtrodde sig ‚t dig morgonen
dƒrp‚?
Tvƒrsƒker.

JUDITH

CHRISTER
Han var deppad och vr‚ng vid det
hƒr laget. •nd‚ lovade han att g‚
med p‚ teatern?
JUDITH
Ja. Fast vi skulle trƒffas p‚
teatern.
Christer granskar henne skeptiskt.
KAJSA
Kan jag inte ‚tminstone f‚ ett glas
vatten?
Nej.

CHRISTER

Tystnad. Spƒnd och irriterad stƒmning. Efter en stund knackar
det p‚ paneld„rren. Polisassistent Berggren kommer in.
Christer tittar fr‚gande p‚ Berggren som skakar lite p‚
huvudet, vilket betyder att han inte hittade giftet i Judiths
lƒgenhet. Christer ƒr besviken.
CHRISTER (fortsatt)
(uppgiven)
Ja, nej. D‚s‚. Ni kan g‚ hem. Men
lita inte p‚ n‚gon mƒnniska. •t
ingenting „verhuvudtaget och drick
inte n‚nting annat ƒn rinnande
vatten ur en vattenkran. I morgon
vid midnatt ska faran vara „ver. D‚
ƒr brottet preskriberat. Berggren
du f„ljer Kajsa hem.
87

INT. - HELENA WIJKS HUS - SEN KV•LL

87

Kl. cirka 01.30 p‚ natten. Helena och Christer Wijk sitter i
Helenas k„k. Hon har dukat fram sm„rg‚sar och „l och
kaffebryggaren st‚r och puttrar.
HELENA
Har du inte lurat mig att medverka
till n‚got olagligt?
CHRISTER
Det var inte meningen att Berggren
skulla l‚ta dig medverka.
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Tystnad.
CHRISTER (fortsatt)
F„rl‚t mig.
HELENA
Din far skulle inte ha gillat dina
metoder.
Tystnad.
HELENA (fortsatt)
Berggren och jag hittade inte
giftet.
CHRISTER

Nej.

HELENA
Knappt 23 timmar kvar till
preskriptionen. Vad hƒnder om
m„rdaren bara h‚ller sig undan dom
timmarna?
CHRISTER
D‚ klarar han sig.
88

INT. - HELENA WIJKS HUS - MORGON

88

Tidshopp. Christer och Helena ƒr p‚ samma platser i k„ket men
det ƒr nu vid frukosten nƒsta dags (torsdags) morgon. De har
troligen morgonrockar p‚. Den lite anstrƒngda stƒmningen fr‚n
f„rra scenen ƒr borta.
CHRISTER
Om man inte hinner hƒkta honom
eller delge honom ‚tal personligen.
Eller kanske snarare henne.
HELENA
Man kan inte vinna varje g‚ng.
Nej ...

Men?

CHRISTER

HELENA
(fr‚gande)

CHRISTER
(med lugn f„rvissning)
Det ƒr ju uppenbart att m„rdaren
inte h‚ller sig undan.
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HELENA
H‚ller du dig undan?
CHRISTER
Hur menar du?
Camilla.

HELENA

CHRISTER
Jag ringer med en g‚ng. Jag kommer
ƒnd‚ inte lƒngre hƒr. Det ƒr „ver
vid midnatt - hoppas jag.
Christer sl‚r numret hem. Helena ser n„jd ut. Han l‚ter
telefonen ringa m‚nga g‚nger men Camilla svarar inte och han
lƒgger till slut p‚ luren och lƒmnar k„ket. Helena ser
bekymrad ut. Nƒr hon ƒr sƒker p‚ att Christer ƒr borta sl‚r
hon numret till Camilla. •ven hon l‚ter det g‚ fram m‚nga
ringsignaler. Till slut lƒgger hon p‚ luren och ser ƒnnu mer
bekymrad ut.
89

INT. - DOKTOR SEVERINS BEHANDLINGSRUM - KV•LL

89

Kl. 23. Christer och doktor Severin sitter i Severins
behandlingsrum och filosoferar. De ƒr ostressade och
stƒmningen ƒr tydlig: de har gett upp. De har inga
f„rvƒntningar om att man ska hitta m„rdaren innan
preskriptionen trƒder i kraft kl. 00.00.
CHRISTER
(lojt)
Vi skulla ha haft 14 dagar till. D‚
hade vi knƒckt problemet.
DOKTOR SEVERIN
Vi f‚r vara n„jda ifall ingen
kommer till skada p‚ grund av det
nya giftet.
Christer tittar p‚ sin armbandsklocka.
CHRISTER
Vi f‚r hoppas. Det ƒr mindre ƒn en
timma kvar nu. ...
90

INT. - KAJSAS L•GENHET - SAMTIDIGT

90

Inklipp. Ljudet av en vinkork som dras ur en flaska h„rs men
ljudet kommer fr‚n Kajsas lƒgenhet. Annars h„rs endast
ljudet fr‚n Christers och Severins samtal.
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Kajsa har en enkel och tƒmligen smutsig klƒnning p‚ sig. Hon
har just korkat upp en flaska vin och hƒller vin i en mugg
och dricker f„r att lugna nerverna.
CHRISTER (O.S.)
Hur kan man stoppa cyanid i
k„rsbƒrskonfekt utan att k„rsbƒret
f„rgiftas?
DOKTOR SEVERIN (O.S.)
Ja sƒg det du.
91

INT. - DOKTOR SEVERINS BEHANDLINGSRUM - KV•LL

91

CHRISTER
Jamen det kan man vƒl inte?
DOKTOR SEVERIN
(ointresserad)
Nƒh ...
92

INT. - KLEMENS L•GENHET - SAMTIDIGT

92

Inklipp. Ljudet fr‚n Christers och Severins samtal
fortsƒtter.
Klemens sitter i sin dyra lƒderf‚t„lj och ƒr eftertƒnksam.
Han ƒr nerv„s och tƒnder en cigarett.
CHRISTER (O.S.)
Nƒh hur skulle det g‚ till? ... Jag
tror det ƒr dags att avliva myten
om den d„dande lik„rkonfekten.
Mordmetoden var en annan.
93

INT. - DOKTOR SEVERINS BEHANDLINGSRUM - KV•LL

93

DOKTOR SEVERIN
D‚ var konfektpappret i hans hand
ett villosp‚r?
CHRISTER
Precis som de tv‚ f„rgiftade
pralinerna p‚ bordet. Han stoppade
aldrig en f„rgiftad pralin i
munnen.
94

INT. - BO NORELLS HUS - SAMTIDIGT

94

Inklipp. Ljudet fr‚n Christers och Severins samtal
fortsƒtter.
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Bo ligger i en dyr soffa och blundar. Det ƒr tydligt att han
f„rs„ker sova men inte kan.
CHRISTER (O.S.)
Pappret tryckes in i hans hand
efter d„den.
DOKTOR SEVERIN (O.S.)
(lite sjƒlvgod)
Ja m„rdaren lyckades ‚tminstone f‚
polisen att tro det var sjƒlvmord.
CHRISTER (O.S.)
Men det var inte det.
95

INT. - DOKTOR SEVERINS BEHANDLINGSRUM - KV•LL

95

DOKTOR SEVERIN
Nƒh men nu ƒr det f„r sent. Vi f‚r
nog aldrig veta sanningen.
CHRISTER
Nej det ƒr nog s‚. ... Villosp‚r
lƒgger man bara ut nƒr man vill
d„lja en i„gonfallande sanning ...
96

INT. - JUDITHS L•GENHET - SAMTIDIGT

96

Inklipp. Ljudet fr‚n Christers och Severins samtal
fortsƒtter.
Judith sitter och masserar sina tinningar. Hon har huvudvƒrk.
CHRISTER (O.S.)
... vilket betyder att vi borde ha
f„rst‚tt varf„r och vem, men ...
97

INT. - DOKTOR SEVERINS BEHANDLINGSRUM - KV•LL

97

Christer tittar p‚ sin armbandsklocka.
CHRISTER
Nej nu g‚r jag hem till mamma. Du
ska jobba i morgon.
Christer b„rjar ta ytterklƒderna p‚ sig.
DOKTOR SEVERIN
Du f‚r hƒlsa. Nƒr ‚ker du tillbaka
till Stockholm?
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CHRISTER
S„ndag - tror jag.
DOKTOR SEVERIN
Och Camilla?

98

INT. - KAJSAS L•GENHET - SAMTIDIGT

98

Inklipp. Ljudet fr‚n Christers och Severins samtal
fortsƒtter.
Kajsa har nu ytterklƒder p‚. Hon t„mmer snabbt muggen p‚ vin.
Flaskan ƒr tom. Hon ƒr mycket ostadig p‚ benen men verkar
ƒnd‚ vara mycket m‚lmedveten och bestƒmd. Hon f„rsvinner ur
bilden som ligger kvar p‚ muggen. Man h„r att hon lƒmnar
lƒgenheten.
CHRISTER (O.S.)
Hon ƒr i Moskva - tror jag.
Det ƒr

DOKTOR SEVERIN (O.S.)
inte lƒtt.

Nej. Adj„.
Adj„.
99

CHRISTER (O.S.)
DOKTOR SEVERIN (O.S.)

EXT. - DOKTOR SEVERINS MOTTAGNING - SENARE SAMMA KV•LL

99

Christer g‚r ut genom ytterd„rren till doktor Severins
mottagning och b„rjar g‚ hem till sin mamma.
100

EXT. - RESTAURANGEN “TRE GUMMOR” - SENARE SAMMA KV•LL

100

Christer passerar f„rbi baksidan av restaurangen nƒr
discjockeyn dƒmpad kallar p‚ honom fr‚n den m„rka bakg‚rden.
Hela restaurangen ƒr nedslƒckt.
DISCJOCKEYN
Hr. Wijk! Hr. Wijk!
Christer spejar in i m„rkret. Discjockeyn stiger fram i den
sparsamma gatubelysningen.
CHRISTER
Jas‚ ƒr det du!
DISCJOCKEYN
Hon sitter dƒrinne igen.
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Vem?

CHRISTER

DISCJOCKEYN
Fru Ivarsen eller Kajsa eller va
hon nu heter.
Nu?

CHRISTER

DISCJOCKEYN
Hon ƒr full.
CHRISTER
•r det inte stƒngt?
DISCJOCKEYN
Jo, det ƒr torsdag. Det ƒr bara jag
som ƒr hƒr. Jag fatter inte hur hon
kommer in. Kan hon ha en egen
nyckel?
CHRISTER
Det tror inte jag. •r Klemens
hemma?
DISCJOCKEYN
Nej. Vad ska jag g„ra?
CHRISTER
Ingenting. Ge mig dina nycklar.
Christer tar fram en liten ficklampa och g‚r fram till en
bakd„rr p‚ g‚rden och f„rs„ker l‚sa upp. Han misslyckas.
Discjockeyn kommer till undsƒttning och jobbar med l‚set.
DISCJOCKEYN
Hon har l‚st polisl‚set inifr‚n.
Hon ƒr ta mig fan inte riktigt
klok.
En mycket stark ficklampa lyser in p‚ bakg‚rden och lyser upp
Christer och discjockeyn.
POLISASSISTENT BERGGREN
Wijk! Det ƒr jag, Berggren.
CHRISTER
(till discjockeyn)
Du kan g‚ hem nu. Jag beh‚ller
nycklarna. Du f‚r dem i morgon.
Berggren kom! Kajsa Ivarsen har
l‚st in sig i restaurangen.
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POLISASSISTENT BERGGREN
Jag s‚g henne men hon f„rsvann.
CHRISTER
Har du sett andra?
POLISASSISTENT BERGGREN
Nej men fastigheten ƒr hoppl„s att
bevaka.

Christer tar fram en fickkniv och b„rjar bearbeta ett l‚gt
f„nster som vetter in mot Klemens privata v‚ning.
POLISASSISTENT BERGGREN (fortsatt)
Det finns hur m‚nga d„rrar och
n„dutg‚ngar som helst i alla
vƒderstreck. Och f„nster.
Christer „ppnar f„nstret.
POLISASSISTENT BERGGREN (fortsatt)
(erkƒnnsamt)
Det dƒr var proffsigt gjort.
Christer b„rjar ta sig in genom f„nstret.
CHRISTER
Kalla p‚ utvƒndig f„rstƒrkning och
b„rja finkamma
restaurangavdelningen. Jag tar
diskoteket.
Polisassistent Berggren talar i polisradion.
101

INT. - RESTAURANGEN “TRE GUMMOR” - SENARE SAMMA KV•LL

101

Christer passerar genom Klemens tomma och nedslƒckta
lƒgenhet, g‚r genom paneld„rren in i den m„rka restaurangen
till tamburen och i skenet fr‚n n„dutg‚ngsbelysningen tar han
sig ned f„r spiraltrappan till diskoteksd„rren. Han l‚ser upp
den tunga d„rren, g‚r genom ljudslussen och kommer in i ett
nƒstan m„rkt och „de diskotek. Enda ljuset kommer fr‚n
discjockeyns b‚s som ƒr tomt. Christers instinkt sƒger honom
att det sitter n‚gon i h„rnet lƒngst bort fr‚n
discjockeyb‚set. Han g‚r mot det m„rka h„rnet, hejdar sig och
plockar upp en stol p‚ vƒgen. Han stƒller stolen en bit fr‚n
ett bord.
CHRISTER
Idag gick jag f„rbi resebyr‚n hƒr i
stan. Jag tƒnkte d‚ att du kanske
hade passat p‚ att resa bort n‚gra
dagar.

€

(FORTSATT)
Jesper Lange 2007.

105.
101

FORTSATT:

101

Tystnad.
CHRISTER (fortsatt)
Och s‚ har du istƒllet l‚st in dig
hƒrnere.
Tystnad.
CHRISTER (fortsatt)
Det b„rjade p‚ Mobacken, inte sant?
Hur kom du dit?
Tystnad.
CHRISTER (fortsatt)
Var det n‚n som gav dig skjuts?
Tystnad.
Matti?

CHRISTER (fortsatt)

Personen i h„rnet bekrƒfter detta med kropsspr‚k.
CHRISTER (fortsatt)
Tƒnkte vƒl det.
102

INT. - RESTAURANGENS K€K - SENARE SAMMA KV•LL

102

Polisassisten Berggren genoms„ker noggrant restaurangens
nedslƒckta k„k. Han anvƒnder sin starka ficklampa.
103

INT. - RESTAURANGENS DISKOTEK - SENARE SAMMA KV•LL

103

KLEMENS
Men han hade inte lust att f„lja
med ƒnda fram till g‚rden s‚ jag
gick en bit ensam.
CHRISTER
Zacharias var redan d„d?
KLEMENS
Ja. Liket hade kallnat. Alla d„rrar
stod p‚ vid gavel.
CHRISTER
Hans pengar l‚g p‚ skrivbordet?
KLEMENS
Nejd‚. De flesta sedlarna hade
bl‚st ned p‚ golvet.
(MER)
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KLEMENS (fortsatt)
Jag stoppade 32 stycken i kuvertet.
Han beh„vde dem inte lƒngre men det
gjorde jag.
CHRISTER
Berƒttade du f„r Matti?
KLEMENS
Nej jag sa att gubben inte var
hemma.

104

INT. - RESTAURANGENS MATSALAR - SENARE SAMMA KV•LL
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Berggren g‚r genom k„ksd„rren in till matssalarna. Han letar
noggrant och l‚ngsamt.
105

INT. - RESTAURANGENS DISKOTEK - SENARE SAMMA KV•LL
CHRISTER
Men Matti fick ƒnd‚ reda p‚
sanningen?
KLEMENS
Jag v‚gade inte ha kuvertet hos mig
om st„lden skulle upptƒckas.
Tystnad.
CHRISTER
Sƒg inte att du sjƒlv satte
kuvertet i Mattis hand?
KLEMENS
Jo. Jag hade klistrat igen det och
bad honom f„rvara det ‚t mig.
CHRISTER
Han fr‚gade ingenting?
KLEMENS
Nej, men han kunde knappast undg‚
att f‚ veta att gubben hade kolat.
CHRISTER
Och att pengarna var borta?
KLEMENS
Han bodde ju vƒgg i vƒgg med Kajsa.
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EXT. - RESTAURANGEN “TRE GUMMOR” - SENARE SAMMA KV‚LL
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Utsidan av restaurangen. Det kommer snabbt fler polisbilar
k…rande med bl„ljus men utan sirener. De stannar till lite
huller om buller vid restaurangen och poliser stiger ut.
107
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CHRISTER
Det var du som tog giftet ute p„
kemilabbet hos Bo Norell?
KLEMENS
Ja fast det var mest p„ skoj d„.
CHRISTER
Men efter en vecka blev Matti ƒnd„
misstƒnksam och sprƒttade upp
kuvertet?
Ja.

KLEMENS

CHRISTER
Och ni grƒlade antar jag.
KLEMENS
Ja p„ morgonen efter. Han ville
absolut g„ till polisen. Han var
fanatiskt hederlig.
CHRISTER
Varf…r vƒntade han till kvƒllen
kort f…re teatern?
KLEMENS
Vi hade br„ttom den morgonen. Alla
skulle till morgongudstjƒnsten. Det
var b„de Alla Helgons dag och
minnesgudstjƒnst f…r Gustav V som
ju d…tt veckan innan. Det var
viktiga grejer d„. Och sen skulle
jag jobba s„ vi avtalade att tala
klart p„ kvƒllen hemma hos honom
innan han gick till polisen. S„ var
han.
108

EXT. - RESTAURANGEN “TRE GUMMOR” - SENARE SAMMA KV‚LL
Poliser b…rjar klƒttra in genom f…nstret till Klemens
lƒgenhet.
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CHRISTER
Men du sprang inte direkt till
kyrkan?
KLEMENS
Nej jag var desperat. Jag sprang
f„rst efter Kajsas morsas
insulinspruta och kaliumcyaniden.
Jag ville f„rgifta varenda en av
hans absurda praliner men det var
kr‚ngligt och tog f„r l‚ng tid.
CHRISTER
Du hann bara med att spruta gift i
tv‚ praliner?
Ja.
110

KLEMENS

INT. - RESTAURANGEN “TRE GUMMOR” - SENARE SAMMA KV•LL

110

Polisassistent Berggren g‚r genom restaurangen mot
entr…vestibulen. Han h„r ett ljud och slƒcker sin ficklampa
och lyssnar. Han h„r n‚gon som f„rs„ker att inte andas h„gt.
I vestibulen finns ett mycket svagt ljus fr‚n
n„dutg‚ngsskylten. Berggren ser inte mycket men vill inte
tƒnda ficklampan. Han vill inte avsl„ja sin position. Han
nƒrmar sig ljudet. Han nƒstan ramlar p‚ en person som sitter
vid spiraltrappan ned till diskoteket. Han tar det sƒkra f„r
det osƒkra och tar fast personen mycket v‚ldsamt. Sen
upptƒcker han att det ƒr en mycket berusad Kajsa Ivarsen.
POLISASSISTENT BERGGREN
J„sses var du skrƒmde mig. Varf„r
sitter du hƒr?
Kajsa f„rs„ker komma undan men Berggren tar reflexmƒssigt ett
smƒrtsamt grepp p‚ henne.
KAJSA
Aj! Slƒpp mig, det g„r ont!
POLISASSISTENT BERGGREN
Varf„r har du reglat alla d„rrar?
KAJSA
Det har jag f„r fan inte. Slƒpp mig
snutjƒvel.

€

(FORTSATT)
Jesper Lange 2007.

109.
110

FORTSATT:

110
POLISASSISTENT BERGGREN
Nƒhƒ och hur har du kommit hit d‚?
Vad har du dƒr?

Kajsa f„rs„ker g„mma en flaska vin.
Ingenting.

KAJSA

Berggren struntar i henne.
POLISASSISTENT BERGGREN
Ge mig det.
Han tar tag i flaskan men Kajsa h‚ller fast i den.
POLISASSISTENT BERGGREN (fortsatt)
Vad ƒr det f„r flaska?
KAJSA
Det ƒr min flaska. Jag fick den av
Klemens f„r att ge mig ivƒg.
POLISASSISTENT BERGGREN
Hitta p‚ n‚got bƒttre.
KAJSA
Det ƒr champagne. Jƒttedyr. Du ska
f‚ smaka. Du kan nog vicka loss den
jƒvla korken. Stor och stark.
POLISASSISTENT BERGGREN
Ge mig den! Den ƒr kanske proppad
med cyanid.
Berggren b„rjar brottas med henne f„r att vrida flaskan fr‚n
henne.
KAJSA
(skriker)
Ta den inte! Jag vill ha den! Jag
har ju fƒtt den!
Kajsa tappar flaskan som splittras i en skottliknande
explosion mot de „versta stegen i spiraltrappan. Ljudet f‚r
fart p‚ de andra poliserna som ƒr p‚ vƒg in i huset.
POLIS 1
(ropar oroligt)
Berggren!?
POLISASSISTENT BERGGREN
Det ƒr lugnt. Jag ƒr i vestibulen.
Jag har tagit fast en allmƒnhet. En
kvinna. Det ƒr lugnt!
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Det h„rs ljud av springande poliser, ljuskƒglor fr‚n
ficklampor. Pl„tsligt tƒnds ett kallt stƒdljus som tar d„d p‚
den mysiga stƒmningen som restaurangens inredning annars
brukar utstr‚la.
111

INT. - RESTAURANGENS DISKOTEK - SENARE SAMMA KV•LL
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•ven i diskoteket tƒnds det kalla stƒdljuset. B‚de Christer
och Klemens reagerar starkt p‚ detta.
CHRISTER
Sprutan och giftflaskan hur gjorde
du dig av med dem?
KLEMENS
Soporna p‚ jobbet.
CHRISTER
De tv‚ f„rgiftade pralinerna?
KLEMENS
Dom hade jag i fickan. Jag la dom
p‚ bordet efter ...
CHRISTER
Att han hade d„tt.
Ja.

KLEMENS

CHRISTER
Och du tryckte ƒven fast ett
konfektpapper i handen p‚ honom.
KLEMENS
Ja. Polisen trodde p‚ sjƒlvmord.
Ja.

CHRISTER

Christer tittar p‚ sitt armbandsur. Midnatt har passerats.
Han reser resignerad p‚ sig f„r att lƒmna Klemens. D„rren
till diskoteket „ppnas och Berggren tittar in.
POLISASSISTENT BERGGREN
Jag hittade Kajsa Ivarsen dƒruppe.
Hon ƒr full och hysterisk. Doktor
Severin ƒr p‚ vƒg.
Bra.

CHRISTER

POLISASSISTENT BERGGREN
Beh„ver du hjƒlp?
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CHRISTER
Nej. Det ƒr f„r sent.

Christer pekar p‚ klockan. Berggren tittar med f„rv‚ning p‚
Klemens (”Var det han?”), drar sig tillbaka och stƒnger
d„rren.
CHRISTER (fortsatt)
Varf„r kom Kajsa hit?
KLEMENS
Hon hade i fyllan och villan
f„rst‚tt att det var jag som hade
... Hon ville s‚klart sl‚ mynt av
situationen men hon n„jde sig med
en flaska vin
(med humor)
- f„r gammal vƒnskaps skull. Det ƒr
tragiskt.
F„r sin egen skull fr‚gar Christer en sista fr‚ga.
CHRISTER
Hur fick Matti giftet i sig?
KLEMENS
K„rsbƒrslik„r. Jag sa att jag
accepterade hans beslut att g‚ till
polisen och f„reslog en
f„rsoningssk‚l. Sen kilade jag upp
i min lƒgenhet och hƒmtade en halva
konjak och en liten Cherry Heering
som jag hade preparerat med gift
redan p‚ morgonen. Egentligen
skulle han ha f‚tt den till sin
samling. Utan gift s‚klart men ...
Och sen?

CHRISTER

KLEMENS
Ja s‚ sa jag “botten upp”. Jag hade
inte ...
Tystnad.
KLEMENS (fortsatt)
Jag hade inte f„restƒllt mig att
gift kunde verka s‚ ... snabbt och
effektivt. S‚ hƒr!
Klemens l‚tsas f„ra ett glas till lƒpparna och kastar huvudet
bak‚t. Christer f„rst‚r att n‚t ƒr fel och kastar sig fram
mot Klemens men f„r sent. Han kan inte g„ra n‚got.
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Doktor Severins lilla d„dsskallemƒrkta cyanidflaska rullar
l‚ngsamt „ver bordet. Klemens d„r snabbt av typisk
cyanidf„rgiftning. Det ƒr inte vackert.
112

INT. - RESTAURANGENS MATSAL - SENARE SAMMA KV•LL

112

Kajsa ligger blek och stilla med stƒngda „gon p‚ en soffa i
matsalsavdelningen. Det g‚r inte att avg„ra om hon sover
eller ƒr d„d.
CHRISTER
•r hon ocks‚?
DOKTOR SEVERIN
Nej jag har s„vt ner henne. Hon var
hysterisk. Hon beh„ver vila. Och
v‚rd.
CHRISTER
Var det gift i champagnen?
DOKTOR SEVERIN
Kan jag inte f„restƒlla mig. Korken
var or„rd. Men den ska ju till
analys i alla fall.
CHRISTER
Nej det var inte till ƒnnu ett mord
han snodde ditt cyankalium. Det var
till sig sj‚lv.
DOKTOR SEVERIN
Bƒst s‚. Bƒst f„r honom och bƒst
f„r alla.
113

INT. - HELENA WIJKS HUS - SENARE SAMMA KV•LL

113

Helena, Judith och Bo sitter och vakar i vardagsrummet mitt i
natten. Judith och Bo har ytterklƒderna med sig. Man h„r att
n‚gon kommer in i huset och g‚r upp f„r trappan. Det ƒr
Christer. Han kommer in i vardagsrummet med trenchen p‚. Han
blir lite f„rv‚nad nƒr han ser att Judith och Bo ƒr dƒr.
JUDITH
(uppriven)
•r det sant att Klemens ƒr d„d?
Inte kan det ha varit han ... som
... som ...
Jo.

CHRISTER

Tystnad.

€

(FORTSATT)
Jesper Lange 2007.

113.
113

FORTSATT:

113
HELENA
(sorgset)
Jeg tyckte vƒldigt mycket om honom.
BO
Det ƒr sv‚rt att tro det om
Klemens.
JUDITH
Ja han var s‚ glad.
CHRISTER
(skamset)
Ja det var lƒttare att misstƒnka
vissa andra. Ett tag var jag sƒker
p‚ att du var den skyldiga.
HELENA
(skamset)
Jag med.

Alla tittar p‚ Bo som ƒven han ser skamsen ut. Han har ocks‚
misstƒnkt Judith.
BO
(besvƒrad)
Vad var det som fick dig att trots
allt att misstƒnka Klemens?
CHRISTER
Flera saker. G‚tfullheterna omkring
honom. Varf„r kom han tillbaka till
Skoga kort f„re preskriptionen nƒr
han hade byggt upp en blomstrande
krogr„relse i utlandet? Varf„r
poƒngterade han jƒmt s‚ starkt att
Matti inte var en sjƒlvm„rdare?
Dessutom drog han mig hela tiden
tillbaka p‚ rƒtt sp‚r nƒr mina
misstankar gick ‚t fel h‚ll? Som om
han ville att jag skulle n‚ fram
till sanningen. Jag tror hans
samvete pl‚gade honom. Han hade ju
m„rdat sin bƒsta vƒn. Att han var
desperat just d‚ var ju ingen
ursƒkt.
Ytterd„rren i gatuplan „ppnas med ett brak och det h„rs
springande steg uppf„r trappan. Pl„tsligt st‚r Christers fru
Camilla i vardagsrummet. Hon ƒr v‚t och ser tƒmligen
tilltuffsat ut. Hon ƒr klƒdd i vita lackst„vlar och en
skrynklig och smutsig vit sammetsoverall. Bo tittar p‚ henne
och finner henne f„r„dande attraktiv.
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CAMILLA
Bilen pajade p‚ motorvƒgen utanf„r
Eskilstuna.
HELENA
(vantroget)
Camilla?
CHRISTER
•r inte du p‚ vƒg till Moskva?
CAMILLA
Jag har brutit mitt kontrakt med
Bolsjojteatern.

Tystnad.
CAMILLA (fortsatt)
(b„nfallande)
Jag har liftat med fem l‚ngtradare.
Och nu •r jag h•r.
Tystnad.
Judith samlar snabbt ihop sina ytterklƒder och reser sig. Hon
sl‚r till Bo som vaknar och snabbt samlar sina ytterklƒder.
Go‡natt!

JUDITH

Judith och Bo g‚r snabbt. Helena reser sig.
Go‡natt!

HELENA

Helena g‚r.
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