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1-1

Dagny pratar med sin bästis Zimra per telefon. Hon ligger på 
en bäddad säng.

ZIMRA
Men hej, var är du någonstans? Det 
är värsta festen här ju!

DAGNY
Ja vet, men jag har ingen lust. Är 
liksom inte på supa-humör.

1-2

Närbild på Dagny i profil. Fortfarande med telefonen.

ZIMRA
Gud, vad tråkig du är Dagny! Du fat-
tar liksom inte vad du missar. Alla 
är här ju!

DAGNY
Ok då! Men då tar jag bilen. Pallar 
inte att åka buss ut dit och bli 
strandsatt hela natten. Jag får 
dricka läsk eller nått.

1-3

Utanför Dagnys hus; hon kliver in i bilen.

2-1

Ensam bil på landsväg med skog runtomkring.

2-2

Bilen stannar framför ett hus där det lyser och hörs musik.

2-3

Inne i huset är det fullt kalas. Folk har verkligen roligt. 
(En person som kommer vara relevant senare, Emil, gör något 
grabbigt i bakgrunden — som att hålla fast någon på skämt el-
ler dylikt.) Dagny kliver in och verkar glatt överraskad.

ZIMRA
Dagny darling! Du är här!

DAGNY
Jag kan aldrig säga nej till dig, 
Zimra.
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3-1

Den här strippen är en samling snapshots från festen. I första 
rutan står Dagny och pratar med Matte och Ärtan, gängets lus-
tigkurrar. 

ÄRTAN
Du förresten, snygg klänning, skjor-
ta... eller. Snygg.

MATTE
Vad Ärtan här vill säga är nog; jus-
ta lökar.

3-2

En grupp festdeltagare sitter runt ett bord och lyssnar roat 
på en anekdot.

ZIMRA
...och vi hade ju suttit och druckit 
tequila utan att höra vad som hände 
på nedervåningen, så när jag kom ner 
skrek jag åt civilspanaren; — Bort 
med tassarna, det där är till för 
bjudna gäster!  

3-3

Folk dansar och en trevlig kille räcker fram en öl åt Dagny.

TREVLIG KILLE
Ska du ha en öl?

DAGNY
Ja för fasen. Jag får väl ta en taxi 
hem. 

4-1

Festen börjar avta. Zimra har somnat. Någon vänder en flaska 
uppochner för att se om den är tom. 

MATTE
Dags att dra hem nu eller?

EMIL
Uhuh. Ringer taxi.

 2



4-2

Emil står med telefonen i handen, och ser trött och full ut. 
Några av de andra syns i bakgrunden.

EMIL
Fan, dom svarar inte.

4-3

Matte pekar på Dagny. Alla ser upprymda ut, utom Dagny som ser 
ut att vara tagen på sängen.

MATTE
Dagny har bil.

5-1

Större ruta med alla närvarande (utom Emil) i nederkant och 
gott om plats för text övertill.

DAGNY
Glöm det! Jag kan inte köra.

ÄRTAN
Men justa! Det är väl inte så far-
ligt?

MATTE
Precis! Vid den här tiden häromkring 
är det värsta som kan hända att vi 
krockar med några andra fyllon.

ÄRTAN
Jah, vi gör världen till en bättre 
plats, typ.

5-2

Närbild på en hand som håller i bilnycklar.

EMIL
Kolla vad jag hittade!
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6-1

Emil vinglar omkring och håller upp nycklarna i triumf. Dagny 
sträcker sig efter nycklarna och ser minst sagt förtretad ut.

EMIL
Wohooo! Kom igen grabbar, jag kör.

DAGNY
Ge hit mina nycklar!

6-2

Emil håller nycklarna utom räckhåll samtidigt som han håller 
undan Dagny.

DAGNY
Du är ju full som en kastrull. Du 
kommer köra ihjäl alla som sätter 
sig i bilen.

EMIL
Skitsnack! Jag kör bättre när jag är 
full.

6-3

Dagny i närbild. Hon ser plågad ut och håller sig för pannan.

DAGNY
Ok! Jag kör då.

7-1

Scen från insidan av bilen sett framifrån. Matte, Ärtan och 
Emil sitter i baksätet, Dagny sitter vid ratten och Zimra sit-
ter och sover i passagerarsätet. 

ÄRTAN
Tralalalalalalala trålaren. Tralala-
lalala fiskebåt...

DAGNY
Tyst med er! Jag försöker koncentre-
ra mig.
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7-2

Samma scen som föregående ruta, men något händer framför bi-
len. Ärtan och Matte har inte märkt något, Zimra sover fortfa-
rande, men Emil ser förskräckt ut och Dagny ser helt vett-
skrämd ut.

ÄRTAN
Åh, åh, åh, Daaagny...

MATTE
Håll käften din idiot.

7-3

Bilden visar bilens vindruta och lite av ratten och instru-
mentpanelen. Utanför är det mörkt, förutom ett par fotgängare 
som står bländade i strålkastarljuset precis framför bilen.

8-1

Scenen från insidan av bilen igen. Alla kastas åt höger i tu-
multet när Dagny vrider ratten skarpt åt vänster. Zimra ser ut 
att vakna tvärt. Alla är drabbade av våldsam sinnesrörelse.

8-2

Bild uppifrån på bilen och fotgängarna. Fartränder indikerar 
hur bilen svänger hit och dit och missar de potentiella off-
ren, för att sedan snurra ett par varv och stanna.

8-3

Bilen från sidan. Förardörren är öppen och Dagny har klivit 
ut. Hon hänger på motorhuven och ser spyfärdig ut. Emil är på 
väg ut från baksätet. 

EMIL
Puhii, det var nära ögat. Men det är 
ingen skada skedd. Det kanske är 
bäst att jag tar över nu?

9-1

Dagny tar upp sin mobiltelefon och börjar slå ett nummer. Emil 
sträcker sig efter telefonen.

EMIL
Hallå där! Vad håller du på med?
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9-2

Dagny rycker åt sig telefonen.

DAGNY
Nej!

9-3

Dagny knuffar till bildörren så att den slår till Emil i ma-
gen.

10-1

Närbild på Dagny med telefonen till örat. Hon har tårar på 
kinderna. Bilen syns i bakgrunden lite längre bort. Hon har 
gått en bit nerför vägen.

DAGNY
Hej mamma.

10-2

Samma bild men annan min och pose.

DAGNY
Jag har gjort något jävligt dumt.

10-3

Samma bild men annan min och pose.

DAGNY
Kan du komma och hämta mig och några 
kompisar?

SLUT
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EMIL ZIMRA

ÄRTAN MATTE

DAGNY



DAGNY

Idag dricker vi svenskar mer alkohol än vi gjort under de senaste hundra åren. 1996 drack alla från 15 år och 
uppåt i genomsnitt 8 liter ren alkohol (100%) per år.  2006 är den siffran uppe i ca 10,2 liter ren alkohol per 
person och år. Cirka 70 % av alkoholen dricks under helgerna. Man behöver inte vara ett geni för att inse att 
rattfylleriet också ökar. Och ökar rattfylleriet, kommer ännu fler att dödas i trafiken.

MEN HEJ, 
VAR ÄR DU 
NÅGON-
STANS? 
DET ÄR 
VÄRSTA 
FESTEN 
HÄR JU!

JAG VET, MEN JAG 
HAR INGEN LUST. ÄR 
LIKSOM INTE PÅ SUPA-
HUMÖR.

GUD, VAD TRÅKIG DU ÄR DAGNY! DU FATTAR LIK-
SOM INTE VAD DU MISSAR. ALLA ÄR HÄR JU!

OK DÅ! MEN DÅ TAR JAG BILEN. PALLAR 
INTE ATT ÅKA BUSS UT DIT OCH BLI 
STRANDSATT HELA NATTEN. JAG FÅR 
DRICKA LÄSK ELLER NÅTT.
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