
VECKODAGSDYSLEXI

Av

Manolo Diaz Rämö

Email: manolo@filmilia.se
Telefonnummer: 0760895975



INT.LÄGENHET I LINDÄNGEN MALMÖ.KVÄLL

I en sparsamt inredd lägenehet ligger Fatima(35) på en soffa 
och på andra sidan soffan sitter Bereket(37). Tven framför 
dem kastar ett skiftande ljus på deras ansikten. Ljudet av 
ett naturprogram och ett par lejon som parar sig hörs. Fatima 
börjar trycka på Berekets fot med sin egna fot för att få 
hans uppmärksamhet.

FATIMA
Är du kåt?

Bereket pekar på tven.

BEREKET
Av det här?

FATIMA
Jag har ägglossning.

BEREKET
Ooh, varför sa du inget direkt?

Bereket rör sig fram långsamt mot Fatima som ett lejon. 

BEREKET (CONT'D)
RIAR! Var det rätt? Eller ska det 
va ännu mörkare? ROOOAR!

FATIMA
Sluta nu och kom hit.

Bereket börjar kyssa Fatima. Hon vänder sig och sätter sig 
grensle över Bereket. 

BEREKET
Kan jag dra ner persiennerna?
Det är för den där jävla gubben i 
7A.

Bereket ställer sig upp och går till fönstret. 

FATIMA
Skynda dig!

Bereket börjar rulla ner persiennerna. Han ser en gubbe stå 
vid sitt fönster och titta ut med kikare.  

BEREKET
Ser du, va va det jag sa, där är 
han. Fucking aina.

Bereket går tillbaka till Fatima.
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BEREKET (CONT'D)
Vart va vi? Juste, ROAR!

FATIMA
Håll käften och gå ner på mig.

BEREKET
Oh, ok. Yes mam!

Bereket gör honnör och börjar långsamt kyssa Fatima kropp och 
röra sig ner mot skrevet.

BEREKET (CONT'D)
Tror du vi hinner? När skulle 
Ahmeds träning va slut.

FATIMA
Snart, så skynda dig.

BEREKET
Men hur snart?

FATIMA
Vet du inte?

BEREKET
Du vet att jag har svårt med 
veckodagar.

FATIMA
Tisdagar är det till klockan åtta.

BEREKET

Jag har faktist veckodagsdyslexi. 
Men oh det är ju jättesnart! Vi får 
skynda oss!

Bereket börjar kyssa Fatima igen. Hon börjar trycka ner hans 
huvud mot hennes skrev. På tven börjar Rapport. Ännu en 
skottlossning har skett, den här gången utanför Hästhagens 
sporthall. Ahmed ställer sig upp.

BEREKET (CONT'D)
Det är där Ahmed tränar.

FATIMA
Ring han!

Bereket tar fram sin telefon och börjar ringa, den går direkt 
till brevlådan.  

BEREKET
Den är avstängd.
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FATIMA
Testa igen.

Bereket försöker ringa igen.

BEREKET
Den är avstängd.

FATIMA
Testa igen!

BEREKET
Den är avstängd! Vi får vänta.

FATIMA
Glömnde du packa hans powerbank?

Plötsligt hörs ett högt knall som ekar mellan de stora 
lägenhetshuset och ett billarm går igång. Fatima och Bereket 
utbyter en blick.

BEREKET 
Det är säkert bara en smällare.

Fatima ställer sig upp och tittar ut genom fönstret. 

FATIMA
Det några kids som springer. 

Ett till högt knall hörs.

BEREKET
Smäller dom?

Berekets telefon får ett sms. 

FATIMA
Vad står det!?

BEREKET
Han är på väg hem, det är onsdag 
idag, dom tränar i skolan idag. 

Ett till knall hörs, denna gång är det tydligt att det är en 
raket som avfyrats. Bereket och Fatima sitter i tystnad en 
stund

FATIMA
Det kanske jag som har 
veckodagsdyslexi.

BEREKET
Ska vi fortfarande försöka?

3.



4.

FATIMA
Nej.

BEREKET
Nej.
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