Hungern drog Said till det rymliga köket. Han
går tyst och stilla in i köket. Där möter han
Sophie och två kraftiga kockar.
- Hej, mitt namn är Said, jag jobbar i
garderoben, sa Said för att presentera sig fort.
Han blev erbjuden en igenkänd svensk
räksallad. Den var otroligt god. För honom var
den känslan obeskrivlig, tänk att Said gratis
fick mat. Ingen mat som helst utan från en
resturang! Said känner lycka inom sig och
hoppas på att det här var en börjar på att
börja om sitt liv. Något sticker i näsan på
honom, det luktar bränt. Han vänder sig
drastiskt om och ser Sophie rusa till ugnen för
att t ut julskinkan och ett stearinljus som vält.
Duken på borden han fatta eld och Said rusar
ut för att han är rädd att bli anklagad för något
han inte gjort. Det skulle han lätt åka fast för.
Det här kommer att sluta illa tänker Said. Han
ropar åt alla inne i restaurangen medan han
springer ut att folk fort ta skydd utomhus. Det
tar inte lång tid innan elden spridit sig till
resten av lokalen.

En vanlig dag på arbetet för Gun är rolig och
lärorik. Hon är en typisk, frisk äldre dam som
är lärare. I hennes klasser är det alltid ordning
och reda, sticka och baka kakor gör hon
gärna på fritiden.
Said har inget hem, han är hem lör och
försörjer sig genom att tigga och stjäla. Hans
liv började en del av världen där konflikter
blev till våld. Hans föräldrar är inte som våra
föräldrar. Saids tvingades att jobba på ett fält
när han var sju år och hade ett stort ansvar
för syskonen och det lilla huset av halm. Han
blev hyfsat bra behandlad av de övriga på
fältet och det kändes tryggt för honom där,
även om de som anställt honom bryter mot
lagen. Hans föräldrar brydde sig inte om
barnen som de ville att dom skulle göra. Till
slut ville Said inte ha något med det här att
göra och det var då han flydde. Said har gått
igenom mycket hemskt i sitt liv som
fortfarande sårar honom. Det är orsaken till
missbruket av sprit.

Sophie är 22 år och bor ihop med sin pojkvän
i en etta i Stockholm. De brukar laga mat ihop
och när de inte håller på det mat har de kul
med vänner. Sophie har en blogg som har
blivit en av Sverige mest lästa vardagsblogg
där hon skriver om mattips och hälsa. Sophie
utbildar sig till kock och har redan kommit
långt för att vara 22 år. Bloggen är riktad till
personer som är intresserade av mat och
hälsa. Sophie har skrivit en egen kokbok som
har kommit ut i samband med hennes
resturang som hon ska öppna idag. Hon är en
glad tjej som nyligen flyttat hemifrån.
Gun har levt ett långt lugnt liv och hunnit få
både barn barnbarn och barnbarnsbarn. Hon
får ofta besök av barnbarnen och deras barn
vilket hon uppskattar väldigt mycket. När hon
får besök av sin familj känner hon sig lycklig
inombords. Utan dom hade det varit tomt och
dystert, något som fattades. Hennes man
heter Stig och är lite äldre än Gun fast ändå
älskar dom varandra och hjälps åt. De har
varit gifta i över fyrtio år. Stig är den personen
som ger henne ett leende på läpparna varje
dag.
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Gun och barnbarnet promenerade till
restaurangen. Där mötte de Sophie och
mannen i garderoben.
Genom det breda skyltfönstret ser Said en
tom restaurang som är kolsvart. Said är ny
duschad och påklädd med en lånekostym.
Det går inte misstänka att han lever på gatan.
Sophie och Viktor låser upp dörren till
restaurangen och kliver in med Said gåendes
bakom med slappa steg. Han blir hänvisad till
en garderob där han ska jobba. Galgar
hänger ordningsamt på stänger. Han lär sig
snabbt vad han ska göra och säga.
Gästerna börjar komma och fylla salen. Said
tar emot många jackor och väskor. Han är
mycket noggrann med att inte stjäla något,
Said förstår att han kommer förlora den här
chansen då.

Gun kommer in, hon har med sig sitt barnbarn
som älskar Sophie. Gun är lite skeptisk över
honom som står i garderoben men lämnar
jackan. Humöret är ändå på topp och hon går
vidare och tar barnbarnet omtänksamt i
handen. Gun får ett champagne glas i handen
och barnbarnet en Cola. De går hand i hand,
hälsar på alla människor samtidigt som
barnbarnet inte kan släppa blicken från sin
idol, Sophie. Middagen börjar med mingel då
alla får hälsa på varandra. Sedan middag och
folk ska umgås. Det är en trevlig plats med
röda väggar och små söta bord.

Gun leder barnbarnet restaurangen och
ber henne gå hem, barnbarnet går lydigt
iväg. I ögonvrån ser hon Said springa i en
rasande fart och hinner ropa,
- Tro inte att du kommer undan! ropar Gun
högt.

Folk springer iväg och brister ut i skrik och
gråt. skriker, brandkåren kommer och försöker
få ut alla ur lokalen. De tre som återstår i
köket försöket släcka elden utan att elden
lugnar sig. De hann ut i sista minuten med
brännskador på benen och händerna. Köket
ligger längst in i lokalen och dem blev hittade
sist.
Gun viskar till barnbarnet att hon visste att
Said skulle hitta på något dumt.
Brandkår, polis och ambulans kommer och
försöker rädda situationen. Folk springer runt i
chock, poliser spärrar av området,
skutsköterskor tar hand om skadade och
brandkåren släcker den stora elden. Sophie
springer till ambulansen, hon ser att den ena
kockens
Said känner en skräck inom sig att han ska
åka fast. Han tycker att Gun är en hemsk
person som sa så. Said springer förbi alla
människor som går runt alldeles lugnt i sina
egna takter. Han går den sitt krypin och
somnar fort.
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Sophie fångar upp polisen med blicken och
går raskt dit med bestämda steg. Där står
Gun och anklagar Said för att ha tänd eld på
restaurangen. Det gör Sophie upprörd och
måste därmed avbryta Gun.
Det var jag som orsakade branden, sa Sophie
med en klump i halsen.
Julskinkan höll på att brännas och jag sprang
och tog ut den, jag såg inte att ett ljus ramlade
och duken fattade eld.
Polisen tackar för information.
Gun lyssnade förskräckt på Sophie och kunde
inte förstå hur restaurangchefen själv
orsakade
en stor brand. När alla börjar lugna ner sig
lämnar polisen platsen och brandmännen
anser att elden är helt släckt. Olycksplatsen är
fortfarande avspärrad.

Sophie som var så ledsen för några
månader sedan för att hennes ny
renoverade restaurang brann upp är nu i full
gång. Said kommer längre ifrån livet på
gatan och han får hjälp av Gun och Sophie.
Alla tre har kontakt och hjälper varandra.
Två år senare
Sophie har en ny, större restuarant. Hon har
blivit mamma och hon känner sig väldigt
lycklig.
Said bor i en liten våning med en dam han är
tillsammans med utanför Stockholm.
Gun är nära döden men lever på och ljuter
medans hon finns till.
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