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INT. GRAND HOTEL - PRINSESSAN LILIANS SVIT - DAG

AVA och DUBBELGÅNGAREN (35), nästan identiskt lika, sitter i 
en soffgrupp i vardagsrummet.

AVA
Snygga skor, jag har ett par 
likadana.

DUBBELGÅNGAREN
Jag vet. Jag är ett stort fan.

AVA
Tack. Jag antar att man måste vara 
det om man är villig att-- ja, du 
vet.

De ler stelt.

Avas LIVVAKT serverar henne frukost.

AVA (CONT’D)
De har informerat dig om allt, och 
så--

DUBBELGÅNGAREN
Absolut.

AVA
Om du har några fler frågor så är 
det bara att prata med Peter, han 
kommer att vara din, vad heter det-- 
ja, skitsamma.

DUBBELGÅNGAREN
Brukar ni göra så här?

AVA
Gud nej! Detta är första gången. 
Innan var det bara tomma hot från 
uttråkade nättroll--

DUBBELGÅNGAREN
Jag förstår. Intressant.

AVA
Är det verkligen det?

DUBBELGÅNGAREN
Nä-- kanske inte.

Ava saltar sin äggröra, hennes hand skakar.

AVA
Förlåt. Det här är en så absurd 
situation. Jag menar-- man kan ju 
tro att vi är släkt. 
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DUBBELGÅNGAREN
Det är vi inte, jag har kollat.

AVA
Så bra. Jag hade inte kunnat leva 
med en familjemedlem på mitt 
samvete. 

DUBBELGÅNGAREN
Men du kan leva med någon annan på 
ditt samvete?

Ava tittar osäkert på Dubbelgångaren.

AVA
Missförstå mig rätt, jag är oerhört 
tacksam att du är villig att gå 
igenom det här, men-- vad tjänar du 
på det?

DUBBELGÅNGAREN
Skämtar du?

(skannar rummet)
Jag får ju tillgång till allt det 
här.

AVA
Är det så viktigt? Du har väl 
säkert familj och vänner-- det 
finns liksom en stor sannolikhet 
att du kommer-- du vet--

DUBBELGÅNGAREN
Du kan säga det.

AVA
Jag menar, är det verkligen så här 
du vill-- att det ska sluta?

Dubbelgångaren rycker på axlarna.

AVA (CONT’D)
Förlåt-- vem är jag att 
ifrågasätta.

DUBBELGÅNGAREN
Det är okej. Tänk om inget händer?

AVA
(med falsk övertygelse)

Vi håller tummarna.
(återgår till äggröran)

Du är säker på att du inte vill ha?

DUBBELGÅNGAREN
Tack, jag har redan ätit.

Ava fortsätter salta.
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DUBBELGÅNGAREN (CONT’D)
Du vet att salt är den vanligaste 
orsaken till hjärtinfarkt.

AVA
Vilken tur för mig att jag har ett 
hjärta av sten.

DUBBELGÅNGAREN
Jag antar att det är därför vi 
sitter här.

Ava slutar salta.

DUBBELGÅNGAREN (CONT’D)
Förlåt--

AVA
Nej nej, du har en poäng.

En paus.

DUBBELGÅNGAREN
Får jag fråga vad du tjänar på det 
här?

AVA
Vad menar du?

DUBBELGÅNGAREN
Om jag försvinner--

AVA
När du försvinner--

DUBBELGÅNGAREN
Det kommer ju vara en begravning 
för mig-- eller för dig-- för oss. 
Vad tänkte du göra då?

AVA
Jag tänkte dra till någon karibisk 
ö och leva ut resten av mina dagar 
med de andra-- Prinsessan Diana, 
Jim Morrison--

DUBBELGÅNGAREN
Du kommer behöva gå under jorden. 
Resten av ditt liv kommer du vandra 
vidare som en levande död. Vad är 
poängen med det?

Ava tittar rådvillt på Dubbelgångaren.

Hon tar en tugga av äggröran.

AVA
För mycket salt.
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