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I N HOUD
Måns en Roro zijn de beste vrienden, ze werken bij de

Yasmin wil net zomin trouwen als Roro, maar haar

plantsoenen dienst en brengen hun dagen door met het

familie dreigt haar terug te sturen naar Libanon. Om die

opruimen van hondenpoep en het maaien van gras. Hun

dreiging voorlopig weg te werken doen ze net of ze

werk lijkt en is relaxt alles gebeurt in het ritme

instemmen met het huwelijk. Maar vooral Yasmin’s broer

van sloom swingende reggae. De rust die de twee

Paul is niet van plan er veel gras over te laten groeien,

vrienden uitstralen staat in contrast met bijna alle

alles moet zo snel mogelijk gebeuren.

andere personages in de film. "Jalla! Jalla!" betekent in

De enige waarbij Roro terecht kan is zijn vriend, die

het arabisch zoiets als ‘schiet op’. ’Schiet op’ is wat de

echter zelf ook in de problemen zit. Hij is impotent en

vrienden voortdurend te horen krijgen als ze volgens

zijn vriendin kan hem maar niet naar een dokter krijgen.

hun omgeving weer eens te traag reageren.

Hij durft niet. De relatie van Måns wordt steeds verder

Roro komt oorsponkelijk uit Libanon en heeft al een hele

op de proef gesteld terwijl hij met de hulp van allerlei

poos een Zweedse vriendin, Lisa. Alles gaat goed tussen

kwakzalvers en kunstgrepen toch nog een erectie

hen, behalve dan dat Roro haar maar niet durft voor te

probeert te krijgen.

stellen aan zijn familie. De familie van hun kant willen

Aan het einde van de film, na een nacht van contempla-

dat Roro nu eindelijk eens gaat trouwen, omdat ze van

tie in een politiecel, komen de vrienden toch nog tot

het bestaan van Lisa geen idee hebben arangeren ze een

daden en loopt alles toch nog goed af.

huwelijk met een Libanees meisje, Yasmin.
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