
INT. FLICKRUM. DAG

En barnhand sätter på en EP på den bärbara
platsskivspelaren.

Den börjar spela PUPPY LOVE med en mycket ung DONNY
OSMOND

DONNY OSMOND (V.O)
And they called it puppy love Oh,
I guess they'll never know How a
young heart really feels And why
I love her so

Ett par barfota fötter dansar. Byxbenen på de vida
jeansen är täckta av borderade blommor. En svart-vit
kattunge leker med barnets byxben.

INT. FOTOGRAFI. DAG

Ett fotografi från 70-talet visar en glad flicka ELLA, 9
år, i vida jeans med broderade blommönster längst ner och
en t-shirt med en handmålad sol i olika glittriga färger.
Hon står på en naken gårdsplan. I bakgrunden syns en
tvåvåningsvilla med korrigerat plåttak och bakom villan
syns ett lågt fjäll. Huset har blivit ommålat i omgångar
med lite skiftande färg. Någon skymtar i bakgrunden, men
bildens bakgrund är suddig.

ELLA (V.O)
Hej Mamma, jag mår bra hoppas du
mår bra. De har visst en katt
här. Jag visste inte det.

INT. KUVERT. DAG

På kuvertet med svagt mönstrade katter i pastellfärg står
det med en barns handstil LINNEA ERIKSSON, POSTE
RESTANTE, HUDDINGE 2. Det finns en etikett på kuvertet.
Där står det LÖSEN 150 ÖRE

ELLA (V.O)
vi glömde packa ner frimärken,
men deras pappa är jättesnäll,
han skickar breven åt mig.

INT. TÅGKUPÉ. NATT

Taket i sovkupén är nära ansiktet på Ella. Taklampan är
tänd och tågets dunkande är öronbedövande. Ella böjer sig
ner och tittar på nedre bädden. Där ligger EN KVINNA, 40
år, i permanentat lite gråaktigt hår och sover. Bredvid
henne på det lilla fönsterbordet ligger en beige
pappersmapp med Huddinge kommuns emblem och Ellas namn:
ELLA ERIKSSON. Bredvid namnet sitter ett fotografi av
Ella. Ella öppnar munnen lite för att säga något, men
stänger den igen. Hon tittar på stegen. Den skallrar lite
och kvinnan grymtar till. Ella lägger sig igen och



stirrar på taket. Det har en gulvit ton.

ELLA (V.O)
Resan gick bra! Tanten som åkte
tåget med mig var snäll. Jag fick
lite ont i huvudet, men det var
nog bara för att tåget skakade
lite.

INT. FLICKRUM. DAG

På ett vitt skrivbord från IKEA ligger ett brevpapper.
Brevpappret har pastellfärgat kattmönster. Brediv ligger
ett suddigum i formen av Kalle Anka. Ellas hand håller i
en blyertspenna. En svart-vit kattass leker med Ellas
hand lite.

ELLA (V.O)
Jag vill åka hem just nu, men
kanske inte sen när jag varit här
ett tag. Har du det bra? Hoppas
det. Imorgon ska vi till Junsele
djurpark

INT. TÅGKUPÉ. NATT

Tårar tränger fram i Ellas ögon. Hon gnider undan tårarna
med baksidan av handen.

ELLA
Mamma

INT. FARSTU/KÖK. DAG

Ella står i farstun med jacka och skor på. Jackan är en
orange nylonjacka med metallknappar och skorna är ett par
vita tennisskor. Ella ser in i köket från farstun. Där
sitter en pappa och tre barn i pyjamas. PAPPAN, 45 år,
har en smutsig brynja över sin runda håriga mage. MATS,
12 år flinar stort. KARINA, 9 år, äter med stor aptit sin
gröt. Hon tittar inte upp. Hon har ett runt ansikte och
en väldigt kort lugg. ANETTE, 6 år, ler snällt mot Ella
och släpper henne inte med blicken - en genomträngande
blick.

ELLA (V.O)
Barnen är snälla. Alla utom Mats.
Men han kanske blir snällare. Det
har inte hänt så mycket för jag
har ju inte varit här så länge.
Jag skriver mer en annan dag.

Köket är överbelamrat med saker och disk från tidigare
måltider. Köksluckorna har olika färg och tydliga spår av
smutsiga händer på kanterna. MAMMAN, 42 år, hjälper Ella
med väskorna och visar var hon kan ställa skorna. Mamman
har en blommig blus med stora skjortkragar och kort hår
och glasögon med tjocka stora bågar. Mamman går in i



köket och häller ut något ur en flaska. Mats gör en
pussmun och flinar elakt. Familjen pratar norrländska.

MAMMAN
Vi äter frukost nu. Tycker du om
gröt?

Pappan blänger på sin fru och sen på Ella.

PAPPAN
Eller du kanske ska ha chips och
cokacola? Det är väl vad ni äter
i Stockholm!

MATS
Ha ha ha! Coka cola!

Ella svarar inte. Hon ser ner på sina jeans med de
broderade blommorna.

INT. FLICKRUM. NATT

Ella ligger och tittar på den blommiga tapeten i
flickrummet. Karina ligger i en säng bredvid. Hon sover.
Tapeten har solkig kant intill sängen. Ella gråter. Det
är en heljdlös gråt och hon viskar för sig själv om och
om igen

ELLA
Mamma! Mamma! Mamma!

INT. FLICKRUM. DAG

Pappans hand rycker åt sig ett kuvert med pastellfärgat
kattmönster ur Ellas hand. På skrivbordet ligger en
blyertspenna och ett suddigum i formen av KALLE ANKA.

ELLA (V.O)
Hej mamma! Jag längtar hem lite.
Det går inte att bada nu, för de
har släppt på dammarna så vattnet
bara forsar.

INT. FLICKRUM. DAG

Ella ser en bärbar skivspelare i plast på en byrå i
flickrummet. Hon tar en av singlarna och sätter på den.

Den börjar spela PUPPY LOVE med en mycket ung Donny
Osmond.

Hon dansar och blundar. Hon snurrar runt i dansen och en
svart-vit katt leker med hennes byxben.

DONNY OSMOND (V.O)
And they called it puppy love Oh,
I guess they'll never know How a
young heart really feels And why



I love her so

And they called it puppy love
Just because we're in our teens
Tell them all, please tell them
it isn't fair To take away my
only dream

INT. BREVKUVERT. DAG

Etiketten på kuvertet har texten LÖSEN 150 ÖRE, OBS!
BELOPPET SKALL REDOVISAS MED FRIMÄRKEN PÅ FÖRSÄNDELSEN

ELLA (V.O)
Hej Mamma! Vi var inte och
tittade på djurparken för bilen
gick sönder

EXT. VID NYLANDSÅN. DAG

Ella, Mats, Karina och Anette badar i ån intill huset.
Det är en solig dag. I bakgrunden sitter pappan vid
utemöblerna. Framför sig har han en flaska. Ella har en
gul, glittrig bikini med vita knappar. De andra barnen
badar i shorts. Flickorna har ingen överdel. Karina
håller i en blåmussla.

MATS
Vafan ska du med bikini till? Du
har ju inget att dölja

Mats och systrarna skrattar. Ella svarar inte. Karina
tittar ner i sin hand.

KARINA
Vet du att man kan hitta pärlor i
musslorna här! Jag har hittat en
jättestror pärla en gång!

Mats tittar på Karina. De flinar mot varandra.

Ella plockar upp några musslor ur vattnet och börjar
öppna dem. Anette hjälper till. Det finns ingenting i
dem. Mats och Karina skrattar. Anette tittar på Ella med
en tröstande blick.

INT FOTOGRAFI DAG

Fotografiet visar gårdsplanen. I förgrunden sitter Ella i
en gunga som är upphängd mellan två klena björkar. Hon
ser allvarlig ut. I bakgrunden syns en utomhusgrupp.
Bakgrunden är lite suddig men det syns ändå att en man
sitter där. På bordet står en flaska.

ELLA (V.O)
Hej mamma! Jag längtar efter dig.
Vi ska bygga en koja. Vi får



hjälp av pappan.

EXT. ÄNG. DAG

Ella fotograferar Anette och en kalv. Kalven nosar på
Anettes bak och Anette och Ella skrattar. Ella klappar
kalven, som slickar henne i ansiktet. Flickorna skrattar.

EXT. LEKSTUGA. DAG

Ella har gömt sig i lekstugan på gårdsplanen. Pappan
kommer in i lekstugan och tar tag i Ellas arm.

PAPPAN
De som inte är med på slakt får
ingen mat. Nu är det nog med
stockhomsfasonerna!

EXT. BAKSIDA GÅRDSPLAN. DAG

En kalv står i en inhägnad. Kalven har stora vackar ögon.
Ett skott i huvudet på kalven smäller av. Kalven
sprattlar.

ELLA (V.O)
De har slaktat en kalv fast jag
ville inte titta på, nu mår jag
illa för jag såg lite granna.

EXT. VID EN Å. DAG

Ella plockar musslor själv. Hon öppnar en mussla och
hittar en liten liten pärla. Hon gnider den ren och den
blänker i hennes hand.

EXT. NORRLANDSSKOG. DAG

Ella och de andra barnen, plockar blåbär i en skog. Ella
har en fin gul jacka i galon.

ELLA (V.O)
Hej mamma, jag har det ganska
bra. Det händer inte så mycket
precis. Vi har inte byggt någon
koja.

EXT. NORRLANDSSKOG DAG

Fåglar kvittrar och Ella håller i en kopp full med
blåbär. Hon håller den med båda händerna. Karina närmar
sig henne. Hon tittar på Ella och hennes gula jacka och
drar lite i sina slitna koftärmar. Hon har bara några
blåbär i botten av sin kopp och hennes tänder lyser
blålila.

KARINA
Du får inte äta dem. Du måste hä
dem i hinken!



EXT. NORRLANDSSKOG DAG

Familjen sitter och äter smörgås och te. Ellas kopp med
blåbär står vid sidan av den sten hon sitter på. Hon ser
hur en ekorre springer uppför en granstam. När hon tittar
ner igen på sin kopp med blåbär är den borta. Karina har
tappat ut alla blåbär på marken. Hon håller i Ellas kopp.

KARINA
Mamma! Titta här va hon gjort!
Hon hällt ut dem på pin tjiv!

EXT. NORRLANDSSKOG DAG

Pappans hand håller hårt om Ellas arm. Jackärmen
skrynklar sig och det drar i tyget. Ella pressar ihop
läpparna.

PAPPAN (O.S)
Nu plockar du opp allihop. Sen
ska de ner i hinken

EXT. SKOGSVÄG DAG

Ella står vid en skogsväg och Mats sitter gränsle över
sin moped. Bakpå sitter Anette. Karina står bredvid. Han
kör iväg med sin lillasyster och gruset ryker. Anette
vinkar till Ella.

ELLA (V.O)
Ibland vill jag åka hem, fast det
är ju klart, du jobbar ju så
mycket. Kan du skriva snart?

EXT. SKOGSVÄG DAG

På den slingrande vägen syns mopeden försvinna i fjärran.
Karina sitter bakpå och vinkar. Ella står ensam vid
skogsvägen. Mamman och pappan plockar blåbär längre in i
skogen. Bilen, en blå Ford Taunus, står vid sidan av
vägen. 

EXT. SKOGSVÄG DAG

Mats står med sin moppe på skogsvägen.

MATS
Ge mej en puss, så får du åka
sen.

Ella tittar på Mats, men rör sig inte ur fläcken.

MATS
Kom igen då! Du är väl hora som
din mamma!

Ella är som fastfrusen med skorna mot marken. Mats lutar
sig fram mot Ella. Han spottar henne i ansiktet och



rivstartar moppen och försvinner i ett grusmoln. Ella
börjar gå längs den långa grusvägen. I mitten av vägen
växer kärringtand och violer.

DONNY OSMOND (V.O)
Someone, help me, help me, help
me please Is the answer up above
How can I, oh how can I tell them
This is not a puppy love

INT. FLICKRUM. DAG

Ella blundar och dansar till musiken av Donny Osmond. Hon
har katten i sin famn. Skivan snurrar på skivspelaren.

INT. FLICKRUM. DAG

Ella sitter vid skrivbordet med ett öppnat kuvert.
Bredvid ligger ett suddigum med formen av Kalle Anka.
Bredvid henne står pappan. Han hickar lite. I bakgrunden
sitter Karina och håller i en liten pärla.

KARINA
Visst är det våran pärla pappa!
Det är ju vår mark!

PAPPAN
Sudda nu! Annars ringer jag
barnavårdsnämden och så får du
aldrig träffa din mamma igen.

Ella suddar och skriver MATS ÄR SNÄLL OCH JAG FÅR ÅKA PÅ
HANS MOPED OM JAG VILL. Under texten syns de utsuddade
orden. MATS ÄR JÄTTEKNÄPP. HAN TVINGADE MIG ATT PUSSAS,
MEN JAG VILLE INTE.

INT FOTOGRAFI DAG

Ellas glada ansikte ler mot kameran.

DONNY OSMOND (V.O)
And they called it puppy love Oh,
I guess they'll never know How a
young heart really feels And why
I love her so And they called it
puppy love Just because we're in
our teens Tell them all, please
tell them it isn't fair To take
away my only dream osv
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