EXT. OKÄND SKOG - KVÄLL
Filmat med en gammal kamera. Pixlig bildupplösning.
Allt vi ser är snö, några granar och en GROTTINGÅNG.
Långt inifrån grottan pulserar ett sken.
ETT SKRIK HÖRS! Följt av ett vrål. Något omänskligt.
Sedan blir det tyst. Skenet försvinner.
Tills en KVINNA (65) haltar ut från grottan. Hon stödjer sig
mot grottväggen för att hålla sig på benen.
Hon blöder kraftigt.
Hon haltar fram mot kameran.
Ett ärrat, uppjagat ansikte tittar rakt in i kameran.
Ett ärrat ansikte och påsar under de uppspärrade ögonen.
Klädd som att hon skulle bestiga berg eller döda ryssen.
Detta är ÁILA (65).
CUT TO TITLE:
"OFF"
INT. SKOLTOALETT - DAG
Kameran går igång och en KILLE (23) filmar sig själv, med en
vanlig handhållen HD-kameran, i en spegel. Han står i en
ocharmigt belyst skoltoalett med nedklottrade bås.
Trots kameran framför sig är han markant obekväm. Tanigt
ansikte som förmodligen sett mer WOW än solljus. Detta är
JOEL.
En dörr till ett toalettbås flyger upp. Ut kommer en annan
KILLE (27).
KILLE
Va gör du?
Joel tar ner kameran och håller i handtaget, så vi ser i
grodperspektiv KILLENS spegelbild.
Joel försöker komma på ett bra svar men det blir bara
odistinkt mummel.

2.
KILLE (cont'd)
Många vänner i högstadiet?
Killen går iväg. Joel mimar efter honom.
INT. KORRIDOR
Kameran går igång igen och vi ser HANNES (27) stirra ner i
sin mobil. En sån där "skön kille" som va sjukt populär i
högstadiet och inte riktigt släppt det.
Han sneglar upp mot Joel.
HANNES
Ska du gömma dig bakom den där hela
helgen?
JOEL (O.S.)
Nej, men jag är den enda som kan
hantera den.
HANNES
Folk kommer tycka du är wierd om du
gömmer dig bakom den där...
Han tittar ner i mobilen igen.
INT. KORRIDOR - SENARE
Kameran går igång och vi ser PEGAH (25). En sån person som
ställer en följdfråga för mycket och får lika mycket
stressanfall för fester som dåliga betyg. Hon inspekterar
kameran.
PEGAH
Och du tror det kommer funka däruppe.
Med kylan och allt.
JOEL (O.S.)
Ja då.
PEGAH
Jag tänker bara så vi inte står där
utan material för att du inte vågade
fråga om hjälp.. Jag kan inte få B på
D-uppsatsen.
JOEL (O.S.)
Har inte du fått A på allt?

3.
PEGAH
Precis.
INT. KORRIDOR - SENARE
Kameran går igång och vi ser FRIDA (25). Snälla ögon och som
kanske medvetet tar en del skit för hon tycker hon förtjänar
det.
Hon fixar instinktivt till håret och tittar in i kameran.
FRIDA
Jag hoppas jag får titta på det där
när vi är klara.
Fram till Frida kommer KILLEN från badrummet. Han hånglar
upp Frida. Under en sekund möter han Joels blick.
För några sekunder glömmer Joel bort att han filmar.
KILLE
Hur länge är du borta?
FRIDA
Kommer hem söndag. Ska jag komma
direkt till dig?
Killen tittar mot kameran. Sedan vänder han sig med ryggen
mot kameran.
KILLE
Har rätt mycket plugg... vi kan väl
höras?
FRIDA
Ja du kan ringa när jag är där uppe
också!
EXT. TÅGPERRONG
Kameran går igång och visar ett stillastående tåg på en
vintrig perrong i Stockholm.
JOEL (O.S.)
Här har vi tåget. Som ska föra oss
till-FRIDA
Joel kom nu!

4.
INT. TÅGVAGN
Kameran filmar ut genom fönstret. Stad har bytts ut mot skog
och snö så långt ögat kan nå.
HANNES (O.S)
Fyfan va off det här känns.
Kameran läggs på bordet så att den filmar alla fyra.
I fönstret ser vi hur tåget saktar in och stannar.
TÅGKONDUKTÖR (V.O)
På grund av ett singalfel så kommer
vi behöva vänta. Vi kommer röra på
oss inom cirka 5 minuter. Vi ber om
ursäkt för eventuella förseningar.
Alla fyra tittar på varandra men tänker att det inte är
något konstigt med det.
Hannes sticker ner handen i sin ryggsäck och tar upp en öl.
INT. TÅGVAGN
Vi går direkt in i en konversation. Kameran sitter kvar på
bordet.
Pegah och Frida sitter och kollar på en dator.
FRIDA
Amen det måste ju vara fejk.
PEGAH
Asså jag vet inte. Tänk om det inte
är det.
FRIDA
Men alltså förlåt men det är ju bara
någon irrig tant som varit för ensam
för länge.
Pegah vänder datorn mot Joel och Hannes.
Hannes skrattar och dricker ur sin öl. Han tittar in i
kameran och gör en rolig min.
Pegah vänder tillbaka datorn.
PEGAH
Henne måste vi hitta.

5.
Frida kollar i sin mobil
FRIDA
(ouppmärksammat)
Mm... precis
HANNES
Joel...
Han river av flärpen på sin ölburk och lobbar den i Pegahs
glas.
Joel skrattar sådär som man skrattar åt kompisars skämt som
inte är roliga.
Ingen annan skrattar.
HANNES (cont'd)
Science!
PEGAH
Jävla idiot.
INT. TÅGVAGN - SENARE
Några ölburkar har tillkommit på bordet.
PEGAH
Okej okej... människor som... som
pratar om sitt fotbollslag som "vi".
Alla skrattar och tittar på Hannes. Han skrattar med och
dricker.
HANNES
"Vi" är fan nära att ta hem
allsvenskan nu...
FRIDA
Men du är inte med i laget! Dom är
nära att ta hem allsvenskan. Du är
inte med i ekvationen!
HANNES
Jaja, okej... Den här då; Människor
som åker på semester och klagar på
att det är "för mycket turister".
Frida skrattar till och dricker.

6.
FRIDA
Jag vill bara åka där dom inte
svämmar över...
PEGAH
Men du är ju själv turist...
FRIDA
Jag är världsvan...
Joel skrattar till, Frida tittar mot honom.
FRIDA (cont'd)
Okej... människor som tackar nej till
ett event men måste skriva i eventet
att de inte kan komma för att de ska
till ett varmare land.
Alla skrattar. Joel känner sig träffad.
Han dricker, sedan får han en mystisk min.
JOEL
Okej den här då?... människor som
aldrig nämnt en artist men skriver
rest in peace på facebook när de dör.
Pegah ger ifrån sig en bitsk blick. Frida känner sig träffad
FRIDA
Jag bryr mig inte.
PEGAH
Prince var en legend.
HANNES
Nämn en låt förutom Purple Rain!?
Det blir tyst. Joel tar tillbaka kameran.
Frida kollar i sin mobil igen. Hon lägger ner den distinkt
på bordet.
FRIDA
Den här då... Människor som använder
tinder trots att ni dejtar.
Alla sitter tysta. Frida håller telefonen framför Pegah.
PEGAH
Du skämtar?

7.
FRIDA
Jag måste sluta falla för assholes.
Frida visar Hannes och Joel. En PRINT SCREEN på en Tinderprofil.
PEGAH
Han kanske bara inte har tagit bort
den?
FRIDA
Jag kommer till och med ihåg när
bilden är tagen!
JOEL
Man kan ju till och med se en bit av
dig på den här bilden!?

