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INT. FÖRHÖRSRUM POLISEN - DAG

HENRIK
Då sätter jag på inspelningen. Ja 
just det - det kan hända att jag 
ber dig upprepa vissa saker, det 
handlar om att jag måste förstå 
exakt vad som hände eftersom jag 
inte var på plats. Känns det ok? 

MIGUEL
Absolut.

Polisinspektör HENRIK, 43 KLICKAR igång inspelningen.

HENRIK
Då är det förhör med Miguel 
Hernandez i egenskap av målsägande 
den 5:e juni 2021. Jag som 
förhörsledare heter Henrik Nordin 
och klockan är 10:10. Vill du ta 
det från början? Återberätta 
kvällen och händelseförloppet för 
mig.

MIGUEL
Jag och min sambo var ute 
tillsammans med två kompisar. Vi 
hade varit inne och dansat i några 
timmar och skulle ut för att ta 
lite luft.

HENRIK
Vilken tid gick ni ut ungefär?

MIGUEL
Runt tolv tror jag.

HENRIK
Okej. Vad hände sen?

MIGUEL
Vi gick ut på uteserveringen för 
att möta upp en bekant som också 
var där. Det var väldigt mycket 
folk så vi sicksackade fram till 
henne. Precis när jag hade gett 
henne en kram så råkade jag stöta 
till en kille med axeln. Han 
frågade typ vad fan jag höll på 
med. Jag försökte be om ursäkt men 
han blev bara mer och mer arg. Jag 
bad han att lugna ner sig och 
försökte liksom leda bort honom. 
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MIGUEL (CONT'D)

2.

Folk blev ju rädda runtomkring. Men 
då knuffade han mig bakåt så att 
jag föll. Jag var inte beredd alls.

HENRIK
Gjorde du något som du tänker att 
gärningsmannen kan ha blivit 
provocerad av?

MIGUEL
Nä, inte direkt. Jag gav henne bara 
en kram.

MIGUEL (CONT'D)
Jag hann inte ta emot mig, så jag 
landade med bakhuvudet i staketet. 
Det som gick runt uteserveringen.

HENRIK
Fick du några skador av fallet?

MIGUEL
Ja, en lättare hjärnskakning. Och 
jag blödde från bakhuvudet. Jag 
minns inte så mycket av det som 
hände sen, men det kom en ambulans.

HENRIK
Vilka vittnen fanns det till 
händelsen? Din sambo, såg hon det 
hela?

MIGUEL
Han. Jag är tillsammans med en 
kille.

HENRIK
Aha! Ja, så kan det ju va.

HENRIK (CONT'D)
Din sambo då, hon - eller jag menar 
han. Nu blev det lite snurrigt.

Henrik skrattar till lite ursäktande.

HENRIK (CONT'D)
Var var din sambo vid händelsen?

MIGUEL
Han var inne och köpte öl, med min 
kompis partner. 

MIGUEL (CONT'D)
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3.

HENRIK
Finns det några andra vittnen till 
händelsen? 

MIGUEL
Ja, det var några tjejer som 
frågade oss om en cigg precis när 
vi kom ut. Det stod nån dörrvakt i 
entrén också, men han gjorde 
ingenting.

HENRIK
Era vänner som var med, var dom 
också ett par?

MIGUEL
Ja, dom är tillsammans.

HENRIK
Är dom också två killar?

MIGUEL
Ja. Eller, hurså?

HENRIK
Jag tänker bara att fyra killar som 
håller i hand och så kan vara 
provocerande för vissa. Jag säger 
inte att jag tycker det, men det är 
ju tyvärr verkligheten. Höll ni 
handen eller var fysiska eller 
något sånt?

MIGUEL
Nej, alltså det var inte direkt som 
att vi hånglade. Vi dansade väl och 
så, som man gör. Jag förstår inte 
vad det här har med det här att 
göra?

HENRIK
Det handlar bara om att styrka 
motivbilden. Ni kanske ska tänka på 
att inte vara intima med varandra 
helt på öppen gata? 

HENRIK (CONT'D)
(välmenande)

Jag tänker bara på er egen 
säkerhet. Ibland tror man ju att 
Sverige ligger väldigt i framkant, 
då kan man ju bli lite blind för 
det våld som faktiskt händer.
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Miguel svarar inte. 

HENRIK (CONT'D)
Okej, och hann du uppfatta något 
signalement på gärningsmannen?

Miguel är tyst.

MIGUEL
Jag vet inte riktigt. Tror inte jag 
minns.

Miguel låter plötsligt kort och uppgiven i tonfallet.

HENRIK
Uppfattade du honom som lång eller 
kort?

MIGUEL
Minns inte. Medel kanske.

HENRIK
Okej... Vad hade han för kläder?

MIGUEL
Jeans, tror jag.

HENRIK
Mhm. Minns du vad han hade mer för 
kläder?

MIGUEL
Nej tyvärr.

HENRIK
Och var tog gärningsmannen vägen 
efter överfallet, lämnade han 
platsen?

MIGUEL
Ja. Jag minns inte så mycket 
tyvärr.

Paus.

MIGUEL (CONT'D)
Är vi klara snart? 
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