PROLOG en lördag i juli

Elisabeth, 38 år och nyligen frånskild, återvänder efter 12 år till storstaden för att
börja om på nytt. Hon undervisar i stadsplanering men har aldrig planerat en stad i
verkligheten. Första dagen i stan (Tänk om) har hon stämt möte med två vänner i en
park: Lucas, en gammal vän från universitetstiden och förskolläraren Kate, hennes
nya granne. Lucas vill att Elisabeth följer med till hans aktivistgrupp för jämlikt bostadsbyggande. Kate är inställd på att Elisabeth ska träffa kärleken, vill att de lyssnar
på en snygg musiker. Kate kallar Elisabeth för Lisa; ett nytt namn för ett nytt liv!
Lucas föredrar namnet Betty. Vi följer Elisabeth gå åt båda hållen; med Kate som
Lisa och med Lucas som Betty. I det ögonblicket delas två livsvägar upp – och vi
följer dem båda samtidigt.
LISAS LIV

BETTYS LIV

Lisa följer med Kate, lyssnar på gitarrkillen
och bestämmer att de åker och lyssnar på hans
band nästa kväll. Hon får ett telefonsamtal från
ett nummer som hon inte känner igen och sva
rar inte. En läkare i arméuniform, John, visar
intresse för henne men hon avvisar honom.
Lisa möter Kate och hennes flickvän Anne
på tåget. I vagnen sitter även John; är det ett
ödestecken? (Det är sant) Lisa tar hans
telefonnummer.
I parken. Lisa går på olika dejter (En karta över
stan). Hon träffar på John för tredje gången
och går med på en middagsdejt.
John har följt med Lisa hem. Hon menar att
oddsen att bli lyckliga ihop är små. Han men
ar att det kan gå (Du vill förstå).
På en fotbollsstadion med Kate och Anne en
vecka senare presenterar Lisa John för Lucas
som håller på att skriva en bok om stads
odling. (Stadens inre väsen)
Lisa och Lucas är på en bar. John ansluter med
sin vän barnläkaren David som har en ekolo
gisk köksträdgård. Lucas blir intresserad.
Någon vecka senare är det fest på Johns och
Davids sjukhus, vännerna är där. Lisa och
John fortsätter hem till Lisa som börjar våga
tro på lyckan (Men va fan).
Nästa morgon tvivlar Lisa igen men vågar till
slut trots allt chansa på John. (Trillar dit)

En månad senare fyller Lisa 39 och gänget
ordnar överraskningsfest. (Överraskningen)
Lisa dricker inte. Lucas och David, som nu
mera är ett par, anar varför.
När John kommer till festen berättar Lisa att
hon är gravid. Kate friar till Anne.

Betty följer med Lucas. Hon får ett telefon
samtal från sin gamla studiekamrat Steffen,
numera stadsarkitekt. Han har ett jobberbju
dande. Betty avböjer Lucas närmanden men
går med på att följa med till aktivistgruppens
manifestation kvällen därpå.
Utanför tunnelbanan släpas Lucas iväg av
polis. Morgonen därpå möter Betty Steffen på
stadsplaneringskontoret och erbjuds jobbet
som vice stadsarkitekt. Ett jobb hon snart
kommer att älska. (En karta över stan)
I parken. Betty är på dejt (En karta över stan
- forts). Hon träffar Lucas och följer med
honom hem. Här får hon ett sms från Steffen.
Arbetet kallar, Lucas anar att det är mer än så.
På en industritomt bejakar Steffen Betty och
hennes kreativitet.
Nästa dag diskuterar Steffen och Lucas bygg
projektet som Betty leder. (Stadens inre väsen)
På fotbollsstadion en vecka senare vill Steffen
att Betty lugnar Lucas angående byggprojektet.
Betty och Lucas tar en drink på en bar. Lucas
berättar om sin bok om stadsodling. Betty kan
ordna en förläggare i utbyte mot att Lucas hej
dar aktivisterna.
Någon vecka senare firas det på stadsplane
ringskontoret, byggprojektet har gått igenom.
Betty och Steffen arbetar bra ihop, känner
även fysisk attraktion men så kommer Stef
fens hustru Katarina.
Steffen dyker upp hemma hos Betty sent en
kväll med en ritning. Betty kysser honom, han
flyr situationen. (Men va fan). Betty ber Lucas
komma dit, bryter samman över Steffen och
ber Lucas stanna över natten.
Betty ångrar att hon legat med Lucas och att
hon förstört arbetsrelationen med Steffen.
Lucas vill vara ihop med Betty. (Kräver ingen
kärlek) En vecka senare berättar Kate för sina
elever om kvinnliga förebilder med Betty som
exempel. (Sluta slösa tid) På kontoret anställer
Betty en assistent, Elena. Kate ifrågasätter att
Betty sagt upp sig från jobbet. Betty tar tillba
ka sin avskedsansökan. På bygginvigningen
blir hon befordrad till chef då Steffen blir vice
borgmästare.
En månad senare firar Betty sin födelsedag med
ett mindre sällskap. Hon är gravid med Lucas
men vill inte sluta jobba. (Överraskningen)
På festen enas Betty och Steffen om att fortsätta
arbeta ihop. Lucas vill flytta in med Betty. Det
vill inte hon.

På festen friar John till Lisa.

AKT 2 September
Kate och Anne gifter sig (Idag (Råkar se ett
bröllop)).

Betty går förbi ett kyrkbröllop. (Råkar se ett
bröllop (Idag))

Lisa och John gifter sig. Sju månader senare
kollar John på provsvar och ultraljud. Lisa är
neurotisk – ett barn har avlidit i en bilolycka
p g a dålig stadsplanering. John lugnar henne.
Värkarna startar (Hej du). En pojke föds.

Betty fantiserar om ett eget framtida bröllop.

Lucas och David passar Lisas och Johns tvåår
ige son. David vill att de skaffar en egen familj
(Misstag som kan vara bra).
När Lisa och John just fått sin andra son kallas
John in till sin tredje utlandsstationering. Lisa
blir förkrossad (Jag hatar dig). Tre månader
senare informeras Lisa om att fältsjukhuset
attackerats, John är död.

Betty och Lucas har inte setts på två och ett
halvt år, sedan Betty gjorde abort. Lucas har
fått sin bok utgiven och de träffas i parken.
(Ett annat jag)
Betty passar Elenas bebis. Elena säger upp sig
för att med man och barn flytta till landet.
Ett halvt år senare söker Steffen upp Betty.
Han har skilt sig från Katarina och vill åter
arbeta ihop med Betty – och kanske mer. (En
karta över stan – repris). Betty reflekterar över
sitt liv (Du lär dig bli van)

Lisa kämpar tre månader senare fortfarande
med sorgen. (Du lär dig bli van)

Elisabeth (Du lär dig bli van)

Militären har flugit hem Johns kvarlevor.
David hjälper Lisa konfrontera sorgen (Vad
skulle du göra) och till slut inse att man kan få
mer än en chans i livet (Börja om från början).
Några månader senare (det har gått fem år
sedan den första dagen i parken) träffar Lisa
Lucas och Kate. (Tänk om – repris). Lisa återser
också sin gamla studiekamrat Steffen (vars
telefonsamtal hon inte tog för fem år sedan)
och hans hustru Katarina. Steffen erbjuder
Lisa ett jobb på stadsplaneringskontoret. Hon
tackar ja, äntligen redo att göra något nytt.
Lisa lyssnar på gitarrkillen (som fortfarande
sitter där).

Betty är på arbetsresa till London; ombord
på flygplanet möter hon en arkitekt. Planet
måste nödlanda. Under nödlandningen flim
rar minnena förbi för passagerarna (En evig
sekund) Samtidigt kommer Kate gråtande in
på en bar, Anne har varit otrogen. Anne häm
tar Kate och på barens tv ser de nyheten om
Londonplanets nödlandning. Väl på marken
ringer Betty Lucas, säger på hans telefonsva
rare att de alltid måste finnas i varandras liv.
Hemma igen medlar hon i Kates och Annes
äktenskapskris. (Älska medan du kan)
Några månader senare möter Betty sina
vänner i parken. Hon vill börja om på nytt
och siktar nu mot kommunfullmäktige. Hon
lyssnar på gatumusikern (som fortfarande
sitter där). (Tänk om – repris). En arméläkare
kommer fram, hejar och bjuder ut henne.
Han heter John och har just kommit hem från
sin tredje utlandsstationering. Betty tar en
chans och följer med honom.

