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1) 

En full man spelar bowling. Lokalen är på väg att stänga och det 

är bara han och en gammal man kvar. Den fulle mannen tappar 

balansen och ramlar bakåt när han ska kasta i väg klotet. Klotet 

far genom luften, över till banan intill där den gamle mannen 

står. Klotet träffar den gamle i ryggen och han dör. Mannen tittar 

sig omkring och får syn på en lucka i golvet. Han gömmer liket 

där. Den gamle mannens spöke börjar sedan tala till honom och 

guidar honom i bowlingkarriären. 

2) 

Ett företag där man en gång per år åker i väg någonstans och 

bastar. Den som har störst ”paket” (man kollar på varandras kukar 

och ett beslut fattas) sätter sig ensam på översta ”hyllan” i bastun 

och börjar berätta för de övriga hur företaget ska drivas det 

kommande året. Det här gör så klart att någon man är VD väldigt 

länge ibland p.g.a. att det inte kommer in några nya i företaget 

med större kuk. Man kan också tänka sig att någon som suttit 

väldigt länge får mindre kuk med stigande ålder och någon yngre 

förmåga får ta över. 

3) ”Mannen som kunde tala med nördar” 

En man som lär sig att tala med forumnördar på Internet och få 

dem att lugna ner sig och inte vara så nedlåtande och aggressiva. 

Man kan likna det med ”De dimhöljda bergens gorillor” där en 

kvinna närmar sig gorillor steg för steg och lär sig deras sätt att 

kommunicera etc. 

4) ”Det föråldrade ölgeniet” 

En gammal man jobbar som ölprovare. Han sitter i ett rum 

med spegelglas, och forskare studerar honom från andra sidan. 

Om han börjar dansa efter att ha druckit 2 öl är det ett väldigt bra 

öl, 10 st. inte så bra o.s.v. Forskare gör olika matematiska 
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modeller baserat på hur hans stjärt guppar och kan se väldigt 

exakt hur mycket ölet kommer att sälja. 

5) 

I framtiden gör datorer och robotar allt jobb, ingen behöver 

egentligen arbeta. Men eftersom konceptet arbete/pengar är så 

djupt inrotat får människor pengar för att sitta och runka i något 

rum. De flesta män försörjer sig så. 

6) 

En ung man åker på festival. Han blir mycket full och vaknar upp 

med en flintig gammal gubbe bredvid sig i tältet. Den gamla 

gubben är naken och ligger på rygg och har en väldigt glad och 

nöjd min. Hans penis vickar åt sidorna som en metronom. I takt. 

Han har stånd. Gubben är väldigt energisk och livsglad med 

solsken i blick. 

Den unge mannen skriker större delen av den vakna tiden av 

resten av sitt liv. På morgonen sätter han sig sakta upp på 

sängkanten, sätter händerna på knäna, tar ett djupt andetag, och 

börjar vråla. Alt. att han vaknar upp skrikande, han har 

flashbacks, mardrömmar, som en vietnamveteran. 

7) 

I framtiden säger maten till när den är klar. En hamburgare i 

stekpannan ropar lite lätt från köket: ”Jag är klar. Jag är klar.” 

Olika maträtter har olika uttal. Hamburgare och nudlar etc. 

pratar med arbetarröst. Oxfilé och hummer eller annan dyr mat 

pratar med gentlemannaröst: "Pass på herrn, jag bränns vid!" och 

“Smaklig måltid, herrn.” 

8) 

Actionfilm, Göran Persson i huvudrollen. Svensk motsvarighet 

till James Bond. Han åker omkring med solglasögon i Mercedes. 

Spelar 80-talsrock i bilen. 
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9) 

En man öppnar en affär där han säljer limpor som skor, alltså, 

limpor som man använder som skor. 

Det hela blir en jättetrend. I en scen står en trendig kille står på 

dansgolv i stroboskopljus och dansar med två långfranskor på 

fötterna. Han är 18-19 år. Stinn blick, självsäker. 

Ingen nämner limporna, det är bara självklart att det är det som 

gäller. Kanske att någon ger en diskret komplimang när någon 

har nya fina limpor: ”Schyssta limpor mannen.” 

En ung hetsig man som ligger i framkant har någon ny sort med 

”Nike” skrivet med sesamfrön t.ex. 

En nörd har missförstått och har två rostfrallor på fötterna. 

Kvinnorna fnissar åt hans blunder. Kanske att han senare går 

omkring med två tallrikar cornflakes och mjölk fasttejpade med 

silvertejp, sökande blick, försöker imponera etc. 

10) ”Sagan om bögringen” 

En ”bögring” har skapats som hotar att göra hela världen homo 

om den hamnar i fel händer. Frodo måste förstöra den, genom att 

kasta den genom bögringen i på Stockholms central eventuellt. 

Frodo bär ringen på sin penis. På sin resa blir han påverkad av 

ringen och börjar snegla på sina kompisars arslen o.s.v. De märker 

det och blir illa till mods. Frodo blir mer och mer bögig och på 

slutet går han väldigt feminint, flaxar med händerna när han 

springer o.s.v. Kanske har blommig klänning och ser på Dawsons 

Creek etc. etc. Har högklackade skor av trä, handväska av näver 

o.s.v. Hela tiden är han allvarlig och svettas o.s.v. samtidigt som 

han blir mer och mer homobetonad. Stora slag där Aragorn och 

andra slåss mot arméer av läderbögar. När Frodo tar på sig ringen 

hamnar han på ett dansgolv, technomusik, killar som guppar med 

arslet o.s.v. 

11) 

En lat man. Orkar inte laga mat. Dör. 
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12) 

En hamburgerrestaurang med elefanter som personal. Elefanterna 

räcker fram hamburgare med snabeln. Små pappmössor på 

huvudet. Lyfter på hatten med snabeln när någon vacker kvinna 

kommer fram och ska beställa. En fransk ägare med safarihatt. 

13) ”Nörden som kunde prutta vargar i ansiktet” 

Drama, speltid 180 min. 

14) ”Nördkriget” 

I framtiden bryter krig ut mellan nördar och övriga människor. 

Nördarna har väldigt bra teknologi men är svaga o.s.v. 

I en scen tar en stark man upp en nörd och bryter ryggraden. Han 

håller upp nörden i luften, vågrätt, och bryter honom som en 

pinne. 

I en annan scen sitter en nörd i ett stort robotskal som han styr. 

Det ligger runkpapper, joltcolaburkar, porrtidningar, etc. på 

golvet. 

Woody Allen är ledare för nördarna. Nördarna häller ut medel i 

vattensystem som gör vanliga människor till nördar. Man ser 

förvandling, en stor och stark man blir smal och svag och får 

finnar och högre IQ. Behöver starkare och starkare glasögon. Blir 

arrogant och mästrande. Börjar skriva hetsiga meddelanden på 

internet. Får böjd och svag rygg. 

15) 

En man ser en väldigt bra film. Han mår dåligt för att den är 

så bra. Han blir rädd, sitter insvept i en filt och stirrar. 

16) ”Nörden som kunde skita jättelänge" 

En nörd skiter i flera dygn. Sen ingenting på flera månader, 

etc. Eventuellt voice over av Edward Norton. 


