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INT. RUM - DAG
MARKO sitter i ett rum med sin boss GORAN och informerar
honom om en affär som han har gjort värd 18 miljoner kronor.
Men Goran är allt annat än imponerad.
Stämningen mellan dom är spänd och ilskan hänger i luften.
GORAN
Du vad? Du gjorde en jävla affär värd
18 mille, och utan att konsultera med
mig först?! Är du galen Marko, är du
helt jävla galen?
Marko är fortfarande avslappnad. Han sitter ner och ser
obekymrad ut.
MARKO
Lugn Goran, ta det lugnt.
GORAN
Lugn my ass!
MARKO
För 100k kilot är det 100 procent
rent, du kan inte förlora pengar på
den här affären. Ingen chans! Vi gör
75 mille på den här affären Goran, 75
miljoner. Det är seriösa pengar!
GORAN
Va fan kommer Slobodan göra när jag
inte kan komma fram med dom första 5
miljonerna, vad kommer han göra?
Skicka en faktura? Han kommer skicka
hit en jävla hit-squad, det är vad han
kommer göra, det kommer bli krig på
gatorna!
MARKO
Slappna av, ta det lugnt! Jag är tight
med Slobodan. Är du kort några mille
så går jag ut på gatan. Gör några
drag, en mille här en mille där. Det
är fixat, okej?
GORAN
Så du gör grejer på egen hand??
MARKO
Jag har öron du vet, jag hör saker.
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GORAN
Jasså?..
MARKO
Lyssna Goran. tiden har kommit. vi
måste expandera. Hela operationen.
Distributionen. Malmö, Göteborg,
Stockholm! Vi måste sätta vår egen
prägel, och köra på det! vi måste
tänka stort nu!
GORAN
Tänka stort? som din vän Slobodan? Låt
mig berätta något om den kuksugaren.
Han är en orm, vänder du ryggen till
så hugger han till. Du kan inte lita
på en sån person. Vill du jag ska tro
på att Omar var en tjallare för att
Slobodan sa så? Du köpte den repliken!
Jag kanske gjorde ett misstag som
skickade dig för att prata med honom.
Kanske du och Slobodan vet något jag
inte vet?
MARKO
Som vadå?
GORAN
Som vadå? Berätta du, som vadå!
MARKO
Menar du att jag är en lögnare Goran?
Är det det du säger att jag är?!
GORAN
Jag vill bara att saker är som dom är
just nu. Fördröj din affär med
Slobodan!
MARKO
Fördröja?? Ok boss!
Marko rör på sig och ska gå ut.
GORAN
Jag är bossen!!
MARKO
Visst, du är bossen!
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GORAN
Hey, marko. kommer du ihåg vad jag
berättade när du började? Killarna som
varar i det här branschen, är killarna
som håller låg profil, är diskreta!
Men killarna som vill ha allt, brudar,
champagne, flash! Dom varar inte!
Marko nickar på huvudet samtidigt som han tittar på Goran.
MARKO
Är du klar? Kan jag gå nu??
Marko lämnar rummet.
SLUT

