
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÄLKOMMEN TILL 
FÖRORTEN 

 
  HANDOUTS 



Scen 1 - På skolgården 

 
Zoran 
Vad skönt att det äntligen är sommar och att plugget är slut. Men jag är förbannad för vad som hände uppe hos 
rektorn innan. Han är en jävla rasist. Hur fan kunde vi inte få ut våra betyg, den jävelen har ingen rätt att göra så. Jag 
hade inte snott någon mobiltelefon, att de alltid ska försöka sätta dig mig! Jag blir sur, bara jag tänker på det. 
 
Klart jag kan fixa med några brudar till festen ikväll! 
 
Johan 
Äntligen är skitskolan slut. Jag kommer verkligen inte sakna stället. Nu skall vi supa och festa hela sommaren. Det 
kommer bli så jävla härligt. 
 
Riktigt schysst bil Dejan har. Han är en riktigt hård gangster, coolt att han låter oss hänga med honom. 
 
Det spelar väl ingen roll att rektorn inte gav oss betygen. Jag skiter i betygen, vad skall jag med dem till? Huvudsaken 
var att jag inte erkände att jag hade snott mobilen. 
  
Dejan 
Tillbaka på skolan… fan va skönt det är att vara ute i världen och slippa all skolskit! Bara att gratulera de som är på 
väg ut i friheten! Synd om Challe bara… 
 
Finns en del schyssta brudar här…kanske kan be Zoran ta med nån till festen i kväll? Kanske två stycken så Challe 
också får en… 
 
Köpte bilen i förgår för nästan 300 000, nypris är en halv mille men jag köpte den  av en av mina kontakter. Inte illa. 
Inte så många som har de pengarna och de kontakterna! 
 
Vad fick ni för betyg då? 
 
Jag har inga droger hemma, det är för riskabelt. 
 
Charlie 
Riktigt skönt att sluta, synd bara att jag inte gör det en gång för alla som de andra. Kul att Dejan kom förbi, om jag 
får glida iväg i hans bil kan jag nog imponera lite på de där snygga tjejerna i NV-klassen… 
 
Undra hur Dejan fick ihop pengarna, den där bilen måste ju kostat en halv mille eller nåt! 
 
Ska kolla med Dejan om han har nåt gräs hemma, skulle kännas bra till festen i kväll! 
 
Kolla, där går ju Zorans syrra, kan inte hon och hennes polare komma till festen ikväll? 

 



 
Scen 2 - Hos rektorn  

 
 
Rektor Swärdh ( spelas av Charles karaktär ) 
42 år 
Du har varit rektor i åtta år. Det är ett slitsamt yrke och du är glad att du har en militär bakgrund. Du försöker vara 
pedagogisk men ibland önskar du att det fanns betydligt mer disciplin i skolan. Ungarna borde få lära sig ordning och 
reda. Du är absolut ingen rasist men samtidigt är det barnen med invandrarbakgrund som ställer till problemen på 
skolan. Det gäller att vara hård mot dem så de lär sig veta hut! 
 
Vakmästare Thoren hade hittat en stulen mobiltelefon i Johan Niemis skåp. Mobilen tillhörde en tjej i två årskurser 
lägre. Den där Niemi är en riktig bråkstake och han hänger alltid ihop med Zoran Jovanovski, så det vara lika bra att 
plocka in båda två. Det skulle inte förvåna mig om det är Zoran som har fått Johan att stjäla den. Jag skall nog få 
dem att erkänna och sedan ringa till polisen. Om de inte erkänner så lämnar jag inte ut deras slutbetyg. 
 
Kuratorn är med för att få dem att erkänna. Hon är mycket trevlig men samtidigt tycker jag nog att hon daltar för 
mycket med ungarna. 
 
 
Kuratorn Marianne Rosenqvist ( Spelas av Charles karaktär ) 
33 år. 
Du har varit kurator i fem år. Du är fortfarande väldigt idealistisk. Du ser det som din plikt att hjälpa ungdomarna, 
särskilt de som har kommit på glid. Många har haft så mycket otur i livet och det är därför dem har hamnat snett. Du 
sitter nu med när rektorn skall förhöra två killar på skolan om någon stulen mobil telefon. Du vet att dessa pojkar 
har haft problem tidigare men att de i grund och botten är hyggliga. Försök få dem att erkänna men var väldigt 
vänlig. De kommer komma lindrigare undan om de erkänner. 
 
 
Zoran 
Vafan gör jag här? Det var inte mitt skåp de hittade mobiltelefonen. Det är så jävla typiskt, direkt det händer nåt så är 
det vårt fel! Ok, jag vet att Johan har snott den, men jag kommer såklart aldrig skvallra på honom. 
 
Jag måste försöka uppföra mig och inte bråka för mycket bara 
 
 
 
Johan 
Helvete, hur fan kunde dem veta att jag hade en snodd mobil i skåpet? Skitsamma, det är bara neka som vanligt. 
Idioterna kommer aldrig kunna sätta dit oss! 
 
Jag måste försöka uppföra mig och inte bråka för mycket bara 



Scen 3 -  Nere på stan         
 
Zoran 
 
Äh, jag kan inte tänka på det här med betygen mer. Jag får ljuga för föräldrarna när jag kommer hem. Det är sommar 
nu och man får försöka glömma alla problem. Det är så skönt väder och det kommer nog bli en riktigt schysst kväll. 
Jag har köpt ett halsband i studentpresent till Cecilia. Naturligtvis är det inte stulet. Jag vill visa upp det för polarna. 
 
Jag älskar verkligen Cecilia, men jag måste visa mig tuff och cool inför kompisarna. 
 
Kul för Challe med EM, när får han vet när han ska åka? 
 
Klart att vi kanske kan komma på festen i Limhamn, men det går inte att bestämma nåt nu. Först och främst skall vi 
på den stora studentfesten. 
 
Vadå, va fan vill du att min syrra skall komma för?? 
 
Johan 
 
Så jäkla bra väder. Allt känns bara perfekt. Jag längtar tills vi skall börja supa. Jag har två 75:or i ryggsäcken. Det 
kommer bli sånt ös ikväll! 
 
Skulle vara kul att se Dana på stan, jag tänker en del på henne. Fast det kan jag aldrig säga till de andra! 
 
Klart att brorsan kan få en av flaskorna, men bara om han inte kan fixa nåt själv. 
 
Varför har han köpt ett halsband ? Det är ju lätt att få tag på snodda halsband. Brudarna fattar ju ändå ingen skillnad. 
Jag fattar inte ens att han har brytt sig om att köpa nåt till henne. Det är inget speciellt med henne! 
 
Dejan 
Jävla bra väder, skönt att slippa allt jävla regn som brukar vara här i Sverige. Känns riktigt, riktigt bra… 
 
Jag är lite orolig för att polisen ska ha fått nåt tips om gubben jag nitade och tog pengarna från i förra veckan bara. 
Men å andra sidan, med min nya feta bil och festen i kväll så ska man ju inte gå runt och klaga 
 
Kul att Charles skall med till EM i Boxning! 
 
Verkar som om Johan är på ännu bättre humör, undra vad han går och tänker på… 
 
Fest? Ja varför inte? Vi ska ju förfesta hos mig och sen ner en vända på stan, till den där studentfesten som zoran 
tjatar om men sen skulle vi kunna åka dit. 
 
Charles 
Känns skönt som fan att slipp skolskiten nu. Jag mår jävligt bra… 
 
Bara du kunde få tag i lite gräs eller nåt till ikväll, du har en sån lust att tända på ordentligt, att fira skolslutet och 
uttagningen. 
 
Kunde du nu bara få tag i nån tjej också…kanske kan be Zorran ta med sin syrra och hennes kompisar till ikväll?



Scen 4 - Hemma hos Zoran 

 
 
Zoran 
Det känns så jäkla jobbigt att behöva ljuga för familjen. Men jag kan inte berätta att jag inte har fått ut mina betyg. 
Jag måste säga att det har blivit nåt strul i skolan och att därför har man inte fått ut betygen. Jag måste hålla god min. 
 
Om pappa bara hade kunnat sluta prata om universitetet. Jag är inte ens säker på om jag vill plugga vidare, men det 
går ju såklart inte att säga till honom. Det skulle krossa honom! 
 
Kan aldrig middagen ta slut. Jag längtar efter att få komma iväg och träffa Cecilia och grabbarna. Det är klart att 
Cecilias föräldrar inte vill komma på festen imorgon. 
 
Dana hon klär sig alldeles för utmanade. Med allt smink så ser hon nästan ut som en hora. Så ska fan inte min syster 
se ut. 
 
Jag svarar i telefonen! Jag är alltid misstänksam när folk vill prata med Dana. Nä, hon är inte hemma. 
 
Dana, syster till Zoran ( Spelas av Dejan) 16 år. 
Det skall bli så jäkla skönt med sommarlov. Hela sommaren skall jag bara slappa, festa och spana på snygga killar. 
Om mamma och pappa visste vad jag tänkte på skulle de smälla av… 
 
Men jag börjar tröttna på att de behandlar mig som ett litet barn. Jag är faktiskt en mogen kvinna. Jag sminkar mig så 
mycket jag vill och har så korta kjolar jag vill. Det är ju sexigt. Alla mina kompisar får vara ute länge och sminka sig. 
Det är så jobbigt att Zoran är så överbeskyddande. Hoppas jag får hångla med någon ikväll.  
 
Milo Jovanovski, far till Zoran (Spelas Charles) 52 år 
Jag är så stolt över min son. Han har tagit studenten och nu måste han börja studera på universitet. Utan utbildning 
kommer man ingenstans. Berätta detta för Zoran. 
 
Dana är min lilla flicka, inget hon gör eller säger är fel. 
 
Vi borde bjuda in Zorans flickväns Cecilia och hennes föräldrar till festen imorgon. De tillhör ju familjen och det är 
på tiden att vi träffas. 
 
Dana vill såklart också gå ut ikväll som alla andra ungdomar. Jag bestämmer att Dana inte skall vara ute så sent ikväll, 
senast tolv. Hon är dock inte mer än 16 år.  
 
Olga Jovanovski, mor till Zoran (Spelas av Johan) 47 år 
Min pojke har blivit stor. Jag är rörd. Hoppas maten smakar bra, men mest är jag uppspelt över festen imorgon. Det 
är så mycket som skall fixas och ordnas. 
 
Dana är bara en liten flicka fortfarande. Jag tycker hon skall stanna hemma och hjälpa till om fixa inför festen istället 
för att gå ut ikväll. 
 
Jag tycker inte vi skall uppmuntra Zoran att träffa den där svenska flickan. Vad skall hennes föräldrar göra på vår 
fest, det är faktiskt en serbisk fest? 



Scen 5 Charles (träningslokalen) 

 
 
Charles 
Fan va allt känns bra! Skolan e slut och nu ska du bara ner och snacka lite med Knut, kanske har han fått papperna 
om EM… 
 
Köpenhamn? Den skittävlingen spelar ju igen roll! 
 
Samer (spelas av Zoran) 
Du ha tränat boxning i halva ditt fjortonåriga liv, ända sedan du kom till Sverige från Beriut, Libanon. Boxning är 
coolt och det passa ju en cool kille som du! Skolan slutade idag och nu ska du ner och träna lite på klubben med din 
kompis Didi innan du ska du och fest ikväll. 
 
Challe är din största idol och du vet att han kommer bli världsmästare om ett par år. Och sen kommer du slå ut 
honom och ta över hans bälte… Challe är coolast! Visa det… 
 
Didi (spelas av Dejan) 
Du kommer precis som Charles från västafrika och det var han som fick dig att börja träna boxning för ett år sedan, 
när du var tolv.  Challe är den coolaste killen i hela Rosengård! Stenhård boxare och sen kan han festa som fan med. 
Du såg honom i förra veckan, i fredags tror du det var, nere på stan, hur full som helst. Tänk att kunna festa så och 
ändå vara Sveriges bästa boxare. Challe e coolast! Visa det…(Dessutom skall det komma fram att du sett Challe full 
på stan) 
 
Skolan slutade idag och nu ska du ner och träna lite på klubben med din polare Samer innan du ska du och fest 
ikväll. 
 
Knut (Spelas av Johan) 
I nästan trettio år har du tränat ungdomar i boxning. Hela ditt liv är uppbygt runt klubben, du är den enda infödda 
svensken kvar nu. Inte för att du bryr dig, invandrarna är dessutom bättre boxare än de bortskämda ”svenskarna”.  
Du har sett talanger komma och gå men ingen som kan bli lika stor som Charles. Under åren har han nästan blivit 
som en son för dig och du vet att det kommer krossa hans hjärta när du berättar det. Att han inte kom med i 
landslagstruppen till junior EM i Berlin. Du vet att det kommer andra chanser men för Charles blir det inte lätt att 
inse det… 
 
Prata efter ett tag enskilt med Charles. Berätta att han inte kom med till junior-EM.  
 
Det går ju en stor fin tävling i Köpenhamn till  hösten, Köpenhamn Öppna. Den borde Charles kunna satsa mot 
istället… 
 
När du berättat om att han inte kom med så ge honom presenten du köpt, det är ju ändå skolavslutning…. Ett 
halsband, en tjock guldtäckt sak (inte guld rakt igenom förstås, vem fan har råd med sånt?) precis som Tyson hade  
har.



Scen 6 -Johan – hemma hos familjen 

 
Johan 
Jag får ställa upp och sitta käka med morsan, brorsan och den där Gösta. Jag längtar tills jag får dra här ifrån hem till 
Dejan. Jag tycker inte om när Gösta försöker vara snäll, fattar han inte att jag skiter i honom. Nåja det gäller att hålla 
så god min som möjligt för morsans skull. 
 
Jag köpte sprit för pengarna jag fick av morsan att köpa studentmössa för. Måste ljuga att jag tappat den… 
 
Nä, Peter får inte följa med mig. Jag skall hänga med mina polare. Ikväll kommer det bli en jävla fest. 
 
Jag skiter väl i om farsan är sjuk. Jag har bättre för mig än att springa upp och besöka honom. Han får klara sig själv, 
för fan. Sluta tjata för helvete. 
 
Jag kanske kunde ringa hem till Zoran och snacka med Dana. Om Zoran svarar så kan jag alltid förställa rösten så 
han inte fattar att det är jag. Jag tänker mycket på Dana, hon är så jäkla snygg. Hade varit kul att få träffa henne 
ikväll. Jag tror banne mig att jag skall ringa och snacka med henne och höra vart hon skall ikväll…(när du bestämmer 
dig för att ringa så bryts scenen, gör det inte för tidigt.) 
 
Inga, mamma till Johan. 
45 år 
Maten var god, men jag blir väldigt röksugen.  Tycker om att röka konstant. 
 
Min äldsta son har tagit studenten, jag är faktiskt stolt. Han börjar bli stora karlen, jag hoppas han kan få ett riktigt 
jobb. Efter maten måste jag få ta ett kort på honom med studentmössan på! 
 
Jag kan inte låta bli att tänka på Jari, pojkarnas pappa, som ligger på sjukhuset. Fast vi numera är skilda så kan jag inte 
låta bli att tycka synd om honom som ligger däruppe själv. Jag måste övertala Johan till att besöka honom. Jari skulle 
bli så glad om Johan kom och hälsade på honom. 
 
Usch, skolavslutningskvällen brukar det alltid vara så mycket bråk. Tänk om Peter kunde få följa med Johan. Då 
skulle jag känna mig så mycket tryggare. De måste lova att inte dricka någon sprit eller öl! 
 
Gösta försöker verkligen göra sitt bästa för att pojkarna skall tycka om honom. Gösta är verkligen en trevlig man. 
 
Peter, bror till Johan 
16 år 
Jag ser upp till Johan. Han är verkligen tuff. Alla mina kompisar har respekt för mig, säkert mycket på grund av 
brorsan. Jag gör verkligen mitt bästa för att säga och göra rätt saker för att imponera på Johan. Det hade varit kul om 
jag och mina polare hade fått hänga på Johan, Zoran, Rheza och de andra. 
 
Gösta, Ingas nya kille 
48 år 
Jag försöker alltid göra mitt bästa för att vara trevlig mot pojkarna. De har inte alltid haft det så lätt och jag försöker 
vara lite av en farsa för dem. Fast det gäller att vara lyhörd så de inte blir arga, särskilt Johan kan tända till lätt. 
 
Jag har köpt en klocka åt Johan i examenspresent. Nu under middagen skall jag hålla ett litet tal för Johan och ge 
honom presenten. Jag köpte klockan på en Shellmack. 
 
Klart grabben ska ha en mössa, han kan få min gamla studentmössa. 
 
Jag tycker inte om när det blir tyst, så jag försöker prata på så mycket som möjligt. Jag berättar gärna lite vitsar och 
om hur det var när jag var ung 
 
Klart att killarna skall få lite snaps till maten. Jag har även köpt fem stark öl till dem var. Det är bättre att ge dem 
alkohol så man vet vad de dricker. 



Scen 7 - Dejan (Jägersro) 

 
Dejan 
Det här är de stora pojkarna, det är Darko som sköter nästan alla cigarettsmuggling i stan! Här gör man som man blir 
tillsagd och hoppas på det bästa. Hoppas jag kan visa vilken man jag är så de fattar att jag är redo för lite större jobb. 
Kan ju fan inte dela ut cigg hela livet! Sen är jag ju skyldig Darko 250 papp också, men de är ju ett lån och det ska jag 
betala tillbaka om ett år sa vi. Inte kan det vara därför han vill snacka med mig? 
 
Darko 
Du är den som sitter på mest inflytande inom hela den organiserade brottsligheten i Malmö. Nu när du närmar dig 
en ålder på 55 år och en matchvikt på 110 kilo är det du som bestämmer. Du har ett finger med i allt men smuggling 
är ditt huvudområde. Cigaretter, sprit, narkotika och människor. Folk ser upptill dig och du tar hand om ditt folk här 
i exilen, det serbiska. 
 
Det finns en tjallare inom din organisation, någon har läckt information till polisen och nu kallar du alla på låg nivå 
för att kolla upp dem. Dejan är en av springpojkarna, har kört ett par smuggelrundor åt dig. Du tror inte det är han 
som tjallat men man vet aldrig? 
 
Du vet att hans bror slogs nere i Bosnien, borde inte Dejan också gjort sitt? Dagens ungdom vet inte vad blod 
betyder….Nu är han skyldig dig 250 000 för bilen han köpt. En snygg svart BMW ska det tydligen vara. Synd om du 
skulle vara tvungen att ta den ifrån honom om han inte gör som han blir tillsagd… 
 
Scenen bryts när du skickar iväg Dejan efter avslutat förhör. Du skall inte bli överdrivet fysisk mot honom… 
 
Goran 
Du är Darkos högra hand och som sådan ansvarar du för mycket av den operativa styrningen av smuggling m.m. 
Nyligen fyllde du 33 och du känner att du är på väg uppåt, snart kommer du ha tjänat tillräckligt för att åka hem till 
Serbien och bilda familj. Du var den som värvade Dejan till organisationen för ett knappt år sedan och har vissa 
ansvarskänslor för pojken. Men nu har han satt sig i klistret och måste tillrättavisas. 
 
Det finns en tjallare inom organisationen, någon har läckt information till polisen så nu kallar ni in alla på låg nivå för 
att kolla upp dem. 
 
Slobodan 
Du är Darkos äldre bror, och trots er likartade kroppsform (närmare 110 kilo) är det mycket som är olika. Du är 
mera lugn och försöker få din bror att sansa sig, inte överreagera och ta till våld. Du ser dig själv som en human man 
som är med i det här för att ta hand om din släkt och ditt folk här uppe i exilen i norr. Men är det något som angriper 
dina värderingar är du inte främmande att ta till det våld nöden kräver. Den här Dejan ser du som en som en ung 
man som behöver tuktas lite, räta in sig i ledet och återgå till en mera serbisk livsstil. Borde han inte skaffa sig en fru 
snart? Du har en kusin, Nadja, som fyller 18 snart, hon skulle passa bra… 
 
Folket framför allt. Undra varför han inte reser ner till Bosnien och slåss för sitt folk som sin bror… 
 
Det finns en tjallare inom organisationen, någon har läckt information till polisen så nu kallar ni in alla på låg nivå för 
att kolla upp dem. 



Scen 8 -Förfest hos Dejan 

 
Zoran 
Skönt att äntligen börja festa. Jag skall nog ta det rätt lugnt ikväll i och med festen imorgon. Fast det är klart lite öl är 
aldrig fel.  
 
Undrar hur Cecilia har det? kommer bli kul att träffa henne. 
 
Jag gillar inte när de snackar om vapen. Ingen av dem får ha med sig vapen ut. Då kan de glömma att få hänga med 
mig. 
 
Undra hur det gick med Challe, om han fått bekräftat att han ska med till EM nere i Berlin? 
 
Johan 
Vi har verkligen kul tillsammans. Bröderna i ghetto-gängetsamlade! Lika bra att börja dricka ordentligt, det kommer 
bli en lång natt. 
 
Jag har med mig en stilett, man vet aldrig vad som kan hända. Klart jag måste ta fram den och flasha för polarna.  
 
Cool attrapp, den ser precis ut som en riktig pistol. 
 
Jag är fan ingen svenne! 
 
Riktigt schysst lägenhet Dejan har. Det är alltid kul att höra honom berätta om ”maffian”.  
 
Ok, jag gör väl som Zoran vill då. Jag tar inte med mig kniven ut. Jag tänker inte göra honom förbannad på grund av 
en kniv.  
 
Dejan 
Fan va schysst lägenhet jag har. Ny skinnsoffa, fet stereo(såklart het) och fyllt barskåp, klart polarna gillar det! Ska 
visa dem min pistolattrapp också, en Beretta. Inte riktiga saker men bättre än inget! Kan ju fixa riktiga saker också 
om det skulle behövas… 
 
Kniv kan vara rätt bra och ha ibland, fast professionella använder pistol.  
 
Tror jag ska berätta en del om maffian här i stan för grabbarna, de är ju ändå polare och kommer inte skvallra. 
 
Charles 
Jävligt ok lägenhet, så ska jag ha när jag blir proffs! Om jag nu blir det nån gång…känns om det är helt kört. Jag ville 
verkligen kommit med i landslaget. Helvete! Får hålla tyst om jag inte blev uttagen, det får jag komma på nån ursäkt 
för senare… 
 
Svennar som Johan ska kan väl inte ha kniv? 
 
Om jag bara kunde få tag på lite gräs eller nåt annat skoj, behöver nåt att komma igång på! 



Scen 9 - Studentfest_______________________________________________________ 

 
Zoran 
Fan också att vi inte kom iväg tidigare ifrån förfesten.  
 
Undrar var Cecilia är någonstans? Jag har biljett och likaså Johan, Charles och Dejan snackar vi in. 
 
Vi måste komma in, jag skall träffa Cecilia! Jävla vakter, antingen kommer alla in annars skiter vi att gå in här. Vi är 
polare och håller ihop. 
 
 
Johan 
Jag är hård, snygg och farlig. 
 
Vakt-jävel, skall jag nita dig? Släpp in oss eller så kommer vi nita dig! Fattar du vilka vi är? Fattar du vilka du muckar 
med? Jag har ju fan biljett! 
 
 
Charles 
Känner mig lite seg, inte riktigt på humör för fest men man får ju hänga på gänget.  
 
Jag kan inte komma över att jag verkligen inte kom med, helvete också! Jag får inte berätta det! 
 
Får fan inte bli något bråk, pallar fan inte med det idag! Vet inte riktigt vad jag skulle göra om det ballar ur… 
 
 
Dejan 
Att de alltid ska bråka, vaktjävlar! Hade det inte varit så mycket snutar ute idag hade jag nitat dem…Vi får ta dem 
nån annan gång! 
 
Släpp in oss för fan, jag känner ju Darko, vet du vem det är eller?!?! 
 
Skit samma, vi drar ner på stan. Jag kan nog fixa in oss på nån krog! 
 
 
 
 
 
 



Scen 10 - Misshandel 
 
 
Zoran 
Jävla svennar! Mucka inte med oss. Ni kommer bara åka på stryk. Ville du nåt eller? 
 
Johan 
Vad glor du på? Skall jag nita dig, din lilla råtta? Tror du jag är rädd för att slåss. Jag skall visa dig! Det är bara att 
klippa till! 
 
Charles 
Adrenalinet pumpar. Jag vill bara slå. Jag vill se deras blekvita ansikten färgas rött av deras eet blod. Jag vill slå, slå 
och slå! Kan jag svika Knut? Jag får inte slåss! Äh skitsamma, nu nitar jag dem! Jag tänker inte längre, jag bara slår! 
Nu jävlar! 
 
Dejan 
Va fan vill ni era jävla nollor? Ställa en jävla ölburk på min bil? Tror ni är nåt era jävla svennar? Nu fan smäller det, 
era råttor!!! 
 

 



Scen 11 - På McDonalds, del 1 

 
 
Zoran 
Vi visade svennarna att de inte skall mucka med oss. Jäklar vad Charles började slåss. Det är inget man brukar se. 
 
Dana, du är ju för fan packad! Hur ser du ut med dem kläderna och allt smink? Du ser ut som en hora! Du skämmer 
ut mig! Nyktra till lite innan du går hem, pappa kommer bli rasande! 
 
Är hon på festen i Limhamn? Klart vi åker dit! Vi får ta bussen, går inte att hämta bilen nu. Poliserna lär vara där. 
 
Jag måste springa och ta ut pengar. Hänger du med johan? Skitsamma, jag springer iväg själv och kommer snart 
tillbaka. (När du går så bryts scenen, så gör det när du tycker det börjar bli dags.) 
 
Johan 
Jag älskar att slåss. Jäklar vad vi gav dem spö. Charles blev helt galen, härligt att se när han slogs. Det är alltid kul att 
snacka om slagsmål. 
 
Jag är fan inte svenne! 
 
Dana. Hon är så snygg. Jag måste få prata med henne! Det går ju inte när Zoran är här!  
 
 
 
Charles 
Fy fan va det var skönt, att få slå nån! Hoppas bara ingen såg oss, tänk om Knut skulle få veta.  
 
Jag blir ju nästan rädd för mig själv när jag tänker på det, men fan va skönt det var! Nu behöver jag verkligen nåt att 
röka! 
 
Men där är ju Micke, min langare, vi hörs kompisar, jag ska bara snacka lite med honom, strax tillbaka (när du går så 
kommer scenen snart brytas, så gå inte för tidigt)  
 
Dejan 
Skönt kompisar, vi nitade svennedjävlarna! De lärde sig att de inte kan mucka med oss… 
 
Hur känns det att vi nitade dem, du e ju själv svenne, Johan? 
 
Ta det lite lugnt ett tag, så snuten lugnar ner sig. Kanske bäst att dra ut till den där festen ute i Limhamn? Ok, vi tar 
väl bussen då, snuten lär ju vara borta vid bilen.  



 

Scen 12- På McDonalds, del 2 

 
 
Johan  
Dana är så snygg. Jag vill hångla med henne hela tiden. Tänk om vi kunde börja träffas mer i smyg!  
 
Jag tycker om att prata med henne! 
 
Zoran får verkligen inte få reda på något! 
 
Dana (spelas av Dejans spelare) 
16 år 
 
Oj, jag har nog druckit lite för mycket. Jag vill kramas. Johan är så snygg. 
 
Jag vill inte bli tillsammans med någon. Jag vill festa och ragga hela sommaren. 
 
 
Micke, langare (spelas av Zorans spelare) 
24 år och en av Malmös många smålangare. Jobbar som konduktör på tåget Malmö-Köpenhamn och tjänar lite extra 
genom att sälja lite ibland. Försöker vara coolare än vad han är… 
 
Klart att Charles kan få handla. Bara han kan paya så har jag det mesta. Allt ifrån hasch till amfetamin, det är bara att 
välja. 
 
Då e det speed du ska ha, lite amfetamin-piller… 
 
 
Charles 
Tjena, fan, skönt att se dig polarn!  
 
Behöver nåt så jag kommer igång, nåt som får en att släppa lösa och festa lite ikväll! 
 
Jag har stålar. 
 



Scen 13 - Bussen till Limhamn _____________________________________________ 
 
 
Zoran 
Sicken idiot till busschaufför. Det är väl inte mitt fel att jag inte hade mindre växel. Jävla rasist. 
 
Äntligen skall jag få träffa Cecilia. Jag älskar henne så mycket! 
 
Charles verkar påtänd. Bäst att hålla ögonen på honom. 
 
Vad var det för SMS Johan fick? 
 
Johan 
Vilken lyckad kväll det har varit. Allt har varit perfekt, vi har supit, slagits och nu har jag fått hångla med Dana. Allt 
är perfekt! 
 
Ett SMS? 
 
 
Charles 
Jag börjar må bättre. 
 
Du är oövervinnlig, ingen kan slå dig! Kommer vi inte fram nån gång?  
 
Här ska festas… 
 
Var det en mobil som pep? 
 
Dejan 
Jävla buss. Skulle tagit bilen i alla fall, hatar alla bussar. Bara loosers åker buss! Men tänk om snuten kollar den 
 
Charles verkar vara må lite bättre, skönt, synd om han skulle vara tråkig hela kvällen! Var nog slagsmålet som fick 
igång honom… 
 
Skönt, äntligen. Här ska festas! 
 
Vad var det för SMS du fick Johan 
 
 

 
SMS: Farsan dog för en timme sedan!!!/Peter 
 
Du förstår ingenting. Du tittar med tom blick på displayen. Du ser bokstäverna men innebörden försvinner. Vadå 
död, vem är död? Plötsligt sveper en flodvåg över dig, du vacklar till i sätet. Träng tillbaka det, låt det inte komma åt 
dig! Du är stark, var ingen jävla mes, var inte svag för helvete! Du måste trycka tillbaka känslorna. Se till att vara kall 
och hård! 
 
Du lyckas hålla tillbaka känslorna. Du vägrar att låta känslorna komma fram, gråten tvingas tillbaka. Han är död, än 
sen…..DIN FARSA ÄR DÖD! 
 
Visa inget. Ni skall skita i vem jag får SMS ifrån! 



Scen 14 – Fest ute i Limhamn_________________________________________ 
 
Zoran 
Det känns verkligen att vi inte hör hemma här. Skit samma, jag är här för att träffa Cecilia! 
 
Rheza har hånglat med Cecilias kompis som heter Beatrice. Skulle inte förvåna mig om det händer ikväll igen. 
 
Jag älskar Cecilia 
 
Johan 
Sicken kåk, jävla rikemansungar 
 
Jag kan inte sluta tänka på farsan. Allt känns så konstigt. Jag måste hålla masken. Ingen får märka nåt. Kan inte 
natten ta slut! Jag är inte på humör längre. 
 
Klart vi hänger på dig Zoran. 
 
Charles 
Schysst, massa sprit i bålen! 
 
Kollar inte den där bruden med de stora brösten på mig, hon den blonda? Henne ska jag hångla med… 
 
Hahaha…sicken ful tjej Rheza hånglar med.. 
 
Klart vi hänger på dig, Zoran. 
 
Dejan 
Snygg kåk! Snygga brudar! Här finns bara en massa mes killar!! 
 
Varför är Johan så låg? 
 
Jäklar vad förbannad Zoran är. Måste vara problem med bruden. Idiot-brud! 
 
Ja, visst ska vi dra. Jävla skit fest ändå! Ska fixa in oss på slakthuset, känner några av vakterna... 
 
Zoran – Cecilia Handout_ 
 
Vadå slut? Det kan inte vara slut! Vi är ju för fan tillsammans! Förstår du hur mycket jag älskar dig! Älskar du inte 
mig längre! Betyder jag inget? Ditt jävla luder, din jävla hora! Du kan fara åt helvete!  Jag hatar dig så mycket så jag 
nästan kan slå dig!  
 
Nu sticker vi, jag vill inte vara kvar på det här skitstället. Skall du med Rheza? Ok, men vi drar i alla fall. Ha det bra! 
 
Helvete…jag kan inte andas…jag älskar henne så jävla mycket! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ 



Scen 15-Busshållplatsen______________________________________________________ 
 
 
Dejan 
Fan, nu missade vi bussen, en halvtimme till nästa går. 
 
Vi har inte gjort nåt, vi är på väg tillbaka till stan, inga problem. Vi vet ingenting om vem som pajjat busshållplatsen, 
den var så när vi kom…. 
 
Charles 
Kan vi inte gå tillbaka och spöa dem? De ju deras fel att missa den… 
Ingen som har mer sprit? 
 
Fan cool Zoran! Vi slår sönder skiten! 
 
Poliser, bäst att ta det lugnt så man inte blir inburad 
 
Johan 
Jag mår illa, jag vet inte om det beror på all sprit eller på grund av det som har hänt. Jag önskar kvällen skulle ta slut. 
Zoran, ta det lite lugnt! 
 
Ta resten av min sprit, jag vill ändå inte ha mer! 
 
Jävla poliser, bäst att hålla tyst. 
 
Zoran 
Hur fan kunde hon göra slut. Jävla hora. Jag är rasande. Allt jag och Cecilia hade är nu nedsmutsat! 
 
Sparka sönder glaset vid busshållsplatsen! 
 
Nä, vi vet inte vilka som har förstört busshållplatsen. Varför frågar ni oss? Ok, jag skall hålla käften. 



Scen 16- Beskedet om Rheza 

 
 
 
Zoran 
De jävlarna! Jag skall mörda dem. Hur fan kunde de göra det mot Rheza. Han var helt själv. De gav honom ingen 
chans. Rheza var som en bror för mig.  
 
Vi skall hämnas. Vi åker dit och dödar dem! 
 
Klart vi behöver vapen. 
 
 
Johan 
Nä, inte Rheza, tänk om han också dör. Det är inte sant. Min värld håller på att rasa samman. Vad är det som håller 
på att hända! Kan inte allt ta slut. 
 
Klart jag hänger på. 
 
 
Dejan 
Va fan säger du? Nu måste vi fan nita dem!  
 
Vi åker inom min polare, Stankov, han har vapen!  
 
 
Charles 
Dom djävlarna! Nu ska de fan få…Rheza är fan min bästa polare! 
 
Vapen? Så klart! 
 
 



Scen 17-Hemma hos Stankov 

 
 
Dejan 
Stavros kan fixa det här, han e polare, jobbar år Darko han med. 
 
Vi behöver vapen, ett par svennar ute i Limhamn har nitat en polare 
 
Har du inget mer? Ingen Kalaschnikov? Vi ska fan göra processen kort med dem! 
 
Jag kommer inom och betalar imorgon,  har ju inga stålar på mig nu fattar du väl? 
 
Charles 
Bra, hoppas han har feta grejer! 
 
De ska fan minnas det här…. 
 
Jag vill ha det där, baseballträet! 
 
 
Stankov (Spelas av Johans spelare) 
47 år. Tämligen fet, med begynnande flint under otvättat stripigt hår och iklädd en smutsig skjorta som hänger 
utanför de knälånga shortsen.  Han är ingen vacker syn. Har tagit sig ett par öl och är på ganska gott humör. 
Försörjer sig på att sälja allt möjligt till stadens smågangsters och ser en chans att tjäna lite pengar… 
 
Lugna ner er, jag har allt! 
 
Har ni pengar? Ok 
 
Det här är det ni kan få: en revolver, ett avsågat hagelgevär och ett baseballträ. Ni kan få mer imorgon om ni vill… 
(när du ger dem vapen bryts scenen så gör det inte allt för tidigt) 
 
 
Zoran 
Stackars Rheza. Vi skall ge igen åt dig.  
 
Vapen, klart det behövs. Det känns liksom inte rätt att ha vapen i sina händer. Det känns som om det börjar spåra ut. 
Fan. Jag kan inte svika dem.   



Scen 18 – Monologerna___________________________________________ 
 
Dejan 
Ja, va fan ska jag säga. När brorsan stack ner igen så hände nåt. Jag vet att jag valde rätt, varför skulle jag ner och slåss i nåt krig som 
inte är mitt för ett land som inte betyder nåt för mig längre? Men jag vet att folk tycker jag borde åkt, även om de inte säger nåt. Ja, 
morsan blev ju glad att jag stannade men alla andra… 
 
Och nu det här med mitt jobb också. De säger inget rent ut, men jag vet att de inte gillar det. Jag har ju inte sagt rakt ut vad det e, men 
de har väl hört nåt från nån nere på föreningen. Snacket går ju…Farsan tycker jag vanärar släkten med vad jag gör och morsan tror jag 
kommer bli skjuten eller nåt, jag ser det på dem när jag träffar dem. Inte för att det är så ofta numera. Hänger inte ens nere på klubben 
så mycket nu, känns som om alla tittar på mig och tänker typ ”jävla fegis, varför slåss han inte som sin bror” eller ”jävla glidare, ska 
han inte jobba som vi andra? Han ger oss serber dåligt rykte” eller nån annan skit. 
 
Men vem fan behöver dem? Jag klarar mig fan själv, tjänar fett med stålar. Ensam är stark… 
 
Charles 
Kändes så jävla skönt när jag nitade honom i förra veckan. Helt annat än i ringen, där är det sport men på gatan är det krig. Hela 
kroppen liksom vibrerade av spänningen och lyckan när jag lät slagen regna ner på honom. Ansiktet, bröstkorgen, magen. Till slut bara 
sjönk han ihop, som en ballong som luften går ur. 
 
Jag sprang därifrån medan sirenerna kom närmare. Hörde senare att han legat på intensiven i tre dagar men tydligen skulle klara sig 
utan allvarliga men. Jag skämdes som fan. Särskilt som jag kände att jag skulle kunna göra det igen, för att få den där kicken. Det var 
bättre än att röka på, bättre än till och med Mickes tunga grejer. Men fan, Knut skulle dö om han visste det. Men i och för sig, vad 
betyder det nu, när jag inte ska iväg och tävla. Allt har ju ändå gått åt helvete. Kan ju lika bra röka på och slåss hur jävla mycket jag 
vill, det gör ju ändå ingen skillnad nu när nå svenne tagit min plats. Och Kurt som sa att det var klart… 
 
Johan 
Jag kan inte fatta det. Jag vägrar förstå det. Han kan inte vara död. Död? Hur skulle han kunna vara död? Min farsa död? Va fan, 
han har ju alltid funnits där. Han har alltid varit en del av mitt liv. Tacka fan för att jag hatar honom. Han har slagit morsan, mig och 
brorsan. Han har ljugit och supit sönder sig. Fast han är ändå mitt kött och blod. Han är ändå min farsa. Det går aldrig att ändra på 
det, jag älskar honom! 
 
Jag måste visa mig stark inför de andra. Jag får inte visa mig svag. Den svaga Johan finns inte längre. Han dog i Södertälje, nu finns 
bara den starka Johan kvar, han föddes i Rosengård. Helvete, jag vill inte bli liten igen, jag vill inte bli ensam. Jag vill gråta, men jag 
vägrar att göra det. Helvete, det känns som om jag går i bitar. Jag orkar inte hålla masken uppe mer, jag vill bara bryta ihop. Helvete, 
jag älskar honom så jävla mycket och nu är han borta. För alltid! 
 
Zoran 
Hon bara såg mig i ögonen och sa att det var slut. Vadå slut? Det kan inte vara slut. Hon och jag hör ihop, så enkelt är det! Det 
känns som om mitt hjärta håller på att sprängas i bitar. Jag kan inte tänka hur det kommer vara att leva utan henne. Förstår ni hur 
mycket jag älskar henne? Jag skulle göra allt för att få henne tillbaka! Samtidigt har jag min stolthet, inget kan få mig att ta henne 
tillbaka. 
 
Det är så jävla typiskt. Jag trodde verkligen att min och Cecilias kärlek skulle hjälpa mig framåt, men nu känns det som en mur har 
rests framför mig. Jag är så trött att alla vägar inte leder nånstans. Jag hatar att aldrig komma någonstans. Cecilia, jag kommer aldrig 
glömma dig. 



 

Scen 19 – Ödet står skrivet________________________________________________ 
 
 
Zoran 
Jag måste välja. Hur fan skall jag göra. Det känns som om jag står vid ett vägskäl, ena vägen bär in i mörkret, men hur skall jag göra. 
Jag kan inte svika mina kompisar fast samtidigt kan jag svika mig själv? Vilket val är rätt…ska jag åka med till festen och hämnas 
eller skall jag dra här ifrån? 
 
 
Johan 
Vad håller jag på med. Skall jag verkligen åka med ut till festen. Vill jag kanske bli tvungen att döda nån? Vill jag skada fler? Jag är 
Johan, dem litar på mig! Jag kan inte vända dem ryggen. Mina vänner är allt! Fast samtidigt, jag vet inte om jag orkar vara med om 
mer våld! Vad är rätt att göra, vilket blir mitt val?  
 
 
Charles  
Vad skulle Knut säga? Ska jag verkligen göra det här, vad ska Knut säga? Jag vill ju så gärna spöa upp de djävlarna för vad de gjort 
Rheza, han e ju min polare och så sticker de kniven i honom, som om han vore nåt djävla djur! Vad kommer polarna säga om jag drar 
mig ur, och sen när de får veta att jag inte kom med till EM? Jag kommer ju vare en stor fet nolla. Jag vill ju slå dem sönder och 
samman, svennefittorna, men samtidigt, Knut kommer säkert aldrig förlåta mig om jag gör det, jag kan väl inte svika honom… va fan, 
kan jag göra det?  
 
 
Dejan 
Rheza på sjukhus på grund av de djävlarna, klart de ska få en rejäl jävla serbisk omgång! Men va fan, vad kommer hända om vi 
fortsätter. Känns som om allt kan skita sig rejält om vi åker men inte kan jag backa ur nu, de andra kommer ju tappa alla respekt för 
mig. Fast samtidigt, är den respekten värd något? Jag har ju alltid klarat mig själv. Behöver jag verkligen den respekten? Jag åkte inte 
ner till Bosnien för att jag inte ville slåss och nu åker jag ut för att starta krig i Limhamn. Fast någon gång kanske man borde göra nåt 
som verkligen känns rätt och Rheza är vår polare, vårt eget kött och blod. Helvete,  jag måste välja nu... 



Scen 20- Slutmonologer__________________________________________________ 
 
Dejan – Stannade i bilen 
Jo, visst fick de vad de förtjänade. Kommer inte ihåg så mycket av vad som hände sen, men det var visst nån som fick oss på foto när vi 
nitade de där feta svennarna. Tre år på kåken för misshandel, olaga vapeninnehav och häleri fick jag. Men det var det värt. Men skit i 
det, kåken gjorde mig hård. Nu bryr jag mig inte om vad som händer, de som jävlas åker dit.  
 
Att jag suttit fem av de senaste sju åren på kåken skiter jag i. Nu är jag någon, folk i Malmö vet vem jag är och ingen vågar längre 
jävlas med mig. Om jag bara inte var tvungen att sälja min BMW för att ha råd med heroinet så vore allt perfekt. Skönt att blivit av 
med de där parasiterna som hängde runt mig och kallade sig polare också. Ensam är stark! 
 
 
Dejan – steg ur bilen 
Tre månader efter att jag hoppade hur bilen där i korsningen åkte jag ner till balkan. Hade fått ett brev från brorsan att det började 
lugna ner sig och att han startat ett byggföretag som han behövde hjälp med. Så jävla skönt det kändes när han kramade om mig på 
flygplatsen.  
 
Nu tjänar jag bra här på brorsans firma, håller på och bygger mitt eget hus och ska gifta mig med min Nadja om två månader. Jag är 
hemma. 
 
 
Charles – stannade i bilen 
Har inte pratat med Knut sedan den eftermiddagen efter skolavslutningen. Vågar inte möta tomheten som jag vet finns i hans ögon. Har 
inte satt min fot i ringen heller. Känns inte som om jag har rätt att vara där längre. Jobbade ett tag som vakt nere på några klubbar i 
centrum men fick kicken efter att jag nitat fulla besökare en gång för mycket.  
 
Nu jobbar jag som indrivare och torped åt Darko. Har börjat använda allt mer tunga droger, det är bara en tidsfråga innan jag åker 
dit. Klarade mig visserligen undan kåken förra gången, efter att Knut vittnat om att jag inte var på festen, utan åt middag med honom. 
Han gav sitt vittnesmål och lämnade rättssalen utan att se åt mitt håll…Men i förra veckan slog jag ihjäl en hallick, en polack som var 
skyldig Darko pengar. Och jag vet att folk såg mig. Snart kommer polisen. Men jag bryr mig inte. Hoppas bara jag kan få ett par silar 
insmugglade varje vecka, knarket får livet att gå runt. Ibland så tar jag på mig halsbandet jag fick från Knut och tänker på hur det 
kunde varit om inte… 
 
Charles – steg ur bilen 
Tog nog ett par veckor att hämta sig efter den kvällen. Ibland tror jag att mitt liv skulle sett helt annorlunda ut om jag följt med…Hela 
sommaren tränade jag som fan och framåt hösten blev jag äntligen uttagen i landslaget. Då hade jag slutat röka på med, behövde det 
liksom inte längre. Nu är jag proffs sedan ett knappt år och tjänar rätt bra.  
 
Har inte gått några riktigt stora matcher, eller flyttat till Monaco, men det känns inte som det är så viktigt egentligen. Har varit nere i 
Rosengård ett par gånger och tränat med ungarna, de älskar det! Om ett par år när jag ska varva ner kommer jag nog flytta tillbaka och 
börja träna ett gäng av de där kidsen. Hoppas att en gång få ge någon av dem ett halsband på skolavslutningen, och önska dem lycka till 
inför någon stor tävling, jag har ju så mycket att betala tillbaka… 
 
Zoran – stannade kvar i bilen 
 
Vi gav verkligen igen för det dom hade gjort mot Rheza. Vi åkte dit och jag fick två års fängelse. Mina föräldrar blev förkrossade och 
vände mig ryggen. Jag är ensam nu och försörjer mig på småstölder och ströjobb. Det är ett riktigt skitliv jag har. Jag ångrar mig varje 
dag att jag åkte med i bilen. Jag hade så jäkla mycket drömmar men nu kommer det aldrig hända någonting med dem. Hur kunde jag 
vara så jävla dum så jag åkte med? 



 
Zoran – gick ur bilen 
Jag åkte aldrig med bilen. Nog fan för jag ville hämnas men jag skulle bara åkt dit. Gänget splittrades under sommaren. Vi möter 
ibland varandra på gatan och hälsar, men det finns inte så mycket mer att säga. Jag började läsa upp mina betyg på Komvux och sökte 
sedan in i Lund som civilingenjör. Jag har en termin kvar och det har gått bra. Jag trivs verkligen med mitt liv. Jag bor tillsammans med 
en tjej, vi har varit ihop i tre år och det känns jättebra. Vem vet, det kanske bli barn snart. Det har gått bra för mig i livet, det var 
verkligen tur att jag inte åkte med den natten. 
 
Johan – stannade kvar i bilen 
Det blev en jäkla massaker den natten. Vi visade att ingen bråkar med oss. Snuten kom och hämtade mig redan nästa dag. Jag åkte in 
och fick två och ett halvt år. Det spelade ingen roll. Jag var ute i några månader, sen åkte jag dit för väpnat rån. Fick ytterligare tre år. 
Jag kommer inte komma någonstans, jag är fast i träsket. Jag har börjat dricka mycket och hänger nere med gubbarna på torget eller 
pizzerian. Pengar får jag ifrån socialen eller när jag gör nåt skit. Jag ser ibland dem andra, men dem vänder sig bort när dem ser mig. 
Dem tycker väl att jag har blivit en jävla alkis, men det spelar ingen roll. Jag skiter i dem. 
 
Johan- gick ur bilen 
 
Jag åkte aldrig med i bilen. Jag kunde inte göra det. Jag var rädd. Vi slutade umgås den sommaren. Jag vet inte riktigt vad som hände 
med de andra. Jag flyttade upp till Göteborg där morsan hade någon släkting. Han fixade jobb på Torslandaverken åt mig. Jag har 
knegat i några år nu. Jag bor i en lägenhet i Angered och det är helt ok. Jag har blivit en Svensson och tro det eller ej, jag trivs med det. 
Jag var nere i höstas i Malmö och hälsade på morsan och Peter. Det kändes lite konstigt att gå runt i Rosengård. Jag var borta vid 
farsan grav och lade lite blommor på graven. Jag saknar honom ibland men samtidigt så tror jag farsan hade bättre där han är nu än vad 
han hade i Rosengård. Nä, nu skall jag sluta babbla. Ni får ha det bra. 
 
 
  


