
REGissöREns ORD Jag tror att den sanna skönheten finns i vår var-
dag, i det som tränger fram mellan raderna. Det här är en film om 
mänskliga relationer, om att hantera en komplex och svår situation 
som inte går att undvika. Den handlar också om att behöva lämna 
demonerna bakom sig för att kunna gå vidare och leva sitt liv. Det är 
en till synes enkel liten historia som växer och utvecklas till något 
större och viktigare. 

Om REGissöREn Tomas Jonsgården är född 1975 i Uppsala. Han 
har en bakgrund inom stillbildsfotografi men började arbeta med film 
2001, då främst reklamfilm och musikvideo. 2004 vann han ett Brons-
lejon i Cannes Lion International Advertising Festival. Det var också 
det år då han inledde samarbetet med Flodellfilm, där han fortfa-
rande arbetar. Tomas Jonsgården har sedan dess vunnit många 
priser, bl. a. Grand Prix och Guld på Baltic Awards, Guld på Epica 
Awards och Eurobest, Grand Prix på Moscow Film Festival, Gold på 
Golden Hammer, Silver på New York Festivals, samt Hugo Award 
på Chicago Television and Film Festival. ”Want to see something?” 
är hans debut som spelfilmsregissör. 

PREmiäR 13 april 2012 LänGD 14 minuter GEnRE Fiktion/Drama  
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Sverige sPRÅk Engelska 

REGi Tomas Jonsgården  mAnUs Tomas Jonsgården, efter en origi-
nalhistoria av Raymond Carver PRODUktiOn Magnus Åkerstedt, 
Mikael Flodell FOtO Henrik Stenberg kLiPPninG Marcus Lindqvist 
kOstym Sofia Ronthén mUsikDEsiGn Jesper Gadeberg  LjUDDEsiGn 
Ljudligan  mEDvERkAnDE Rebecca Lowman, Phillip Brock, Tobias 
Aspelin, Ebba Hellberg

Producerad av Drama Svecia med stöd av Svenska Filminstitutet (Andra 
Lasmanis)

nancy vaknar mitt i natten av ett ljud som kommer utifrån. Hon går ut och möter där grannen 
sam, som är på jakt efter mördarsniglar. sniglarna förstör hans älskade rosor. vi dras snabbt 
in i en tragisk och fruktansvärd händelse som slitit upp banden mellan grannarna – de gamla 
vännerna sam och nancys make Cliff.
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