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INT. VÄNTRUM, SJUKHUS - EFTERMIDDAG1 1

SARAH(30) sitter i väntrummet. Hon läser ett magasin, fingrar 
rastlöst, tittar på klockan. LUCA(40) kommer in och ser 
medkännande på Sarah.

LUCA
Är du Sarah?

Sarah ser på mannen och nickar. Han sträcker fram handen. 

LUCA (CONT'D)
Luca. 

Sarah ser överraskat på mannen. 

SARAH
Är du Luca?

Luca ler och nickar hövligt. Sarah ser förvirrad ut, som om 
hon inte vet vad hon ska säga. Luca betraktar henne. 

LUCA
Allt okej?

SARAH
Alltså, är du läkar-Luca?

Luca nickar. Sarah fortsätter att stirra på honom. 

LUCA
Japp.

SARAH
Okej, coolt.

Luca blir lite småirriterad, men ger henne ett professionellt 
leende.

LUCA
Vem trodde du att Luca var?

Han blickar ner på sin vita skjorta och blå byxor, värderar, 
nickar sedan uppskattande mot henne.

LUCA FORTSAT
Jaha, nu förstår jag. Trodde du jag 
var vårdbiträde på grund av 
kläderna? Min rock är på kontoret.

Luca ler brett. 
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SARAH
Nej, det är inte kläderna. Jag 
förväntade mig bara att du skulle 
vara kvinna. 

Lucas leende svalnar. Strax därefter ler han igen, 
försiktigt. 

LUCA
... Ahh, Lucca, Luka, Luhka. Det är 
unisex. 

Sarah ser allvarligt på honom.

SARAH
Det är inte namnet heller ... Jag 
har bara aldrig sett en manlig 
läkare.

Luca ser förvirrat på Sarah, och skrattar sedan. 

LUCA
Haha. 

SARAH
Nej men seriöst. Jag har aldrig 
sett en manlig läkare. Har de 
börjat kvotera in på läkarlinjen? 

Lucas leende försvinner.

LUCA
Är det här ett skämt? 

Sara ser helt allvarlig ut. 

SARAH
Jag har sett manliga sjuksköterskor  
och vårbiträden, men aldrig en 
manlig läkare. 

Luca skakar på huvudet, ser uppgiven ut. 

LUCA
Är det de på infektionsmedicin som 
har sagt åt dig att säga sådär? 

SARAH
Nu förstår jag inte.

LUCA
Finns det en dold kamera nånstans, 
eller vad är det som pågår?
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Sarah skakar på huvudet. 

SARAH
Jag har ingen aning vad du pratar 
om. 

Luca blir ännu mer irriterad. Sarah ser frågande ut.

LUCA
Du säger alltså att du aldrig har 
sett, mött eller hört talas om 
manliga läkare? Vem tror du uppfann 
läkarvetenskapen?

SARAH
Jag har bara träffat kvinnliga 
läkare. Jytte, min allmänläkare, 
Susanne, min gynekolog och 
Birgitta, min öron-näsa-hals. Både 
min syster och min kusin är läkare. 

Luca sätter sig bredvid Sara, försöker dämpa sin irritation. 

LUCA
Är du helt borta eller?

Sara skakar på huvudet. 

SARAH
Jag kan bara inte tänka mig att en 
man kan visa tillräckligt mycket 
empati i en krissituation. 

Luca reser sig upp, full av vrede, och ska precis gå när han 
kommer på något, och vänder sig om.

LUCA
Du, förresten. Din mamma är död. 

Sarah reser sig upp och pekar på honom. 

SARAH
Där ser du!

Sarah ser stolt ut, men blir plötsligt ledsen. 
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