
Episodesynopsis. 

Episode 1. «Pilotepisode» 

27 år gamle Mikael gjør seg klar for sin første date med en gutt. Han prøver å gi et godt 

inntrykk, men sliter med å være avslappet og tilstede. Når daten er over, blir han ivrig på å få 

bekreftelse på om fyren vil møtes igjen. Dagen etter skal han på middag hos sine gamle 

venner. Der får han vite at den ene er gravid og den andre har kommet inn på skole i 

København. Selv har han ingenting å dele. Han får svar fra fyren han var på date med, om at 

han ikke er interessert i å møtes igjen. For å redde en dårlig dag, så drar han spontant hjem til 

en fyr fra Grindr, som heter Thomas. Han virker hyggelig, men tilbakeholden. De har sex, 

men Mikael blir pent sent fort hjem igjen like etterpå. Hjemme har han fått en ny samboer 

som vekker mye oppsikt.  

 

28 år gamle Julia blir dumpet av kjæresten i Trondheim og annonserer for familien at hun 

flytter til Oslo. Hun sier hun skal til hovedstaden for å slå igjennom med musikken, men 

moren er usikker på om det er sannheten. Julia kommer seg til Oslo, og dukker opp på døren 

til faren sin. Han blir overrasket over besøket og ber hun komme tilbake en annen dag, 

ettersom han er opptatt med sin nye familie. Julia må pent overnatte hos sin kusine en stund, 

før hun snubler over en annonse om ledig rom i kollektivet til Mikael.  

 

31 år gamle Thomas møter familien for å prøve brudekjole til lillesøsteren. Her presses han av 

moren om å ta kontakt med en jente han har gått på skole med for mange år siden. Moren er 

bekymret over Thomas og vil at han skal møte noen. Han prøver å unngå tema, og velger 

senere å ha sex med Mikael fra Grindr. Likevel ender han opp med å si ja til å ta imot 

nummeret til jenta som moren maste om.  

 

Episode 2. «En ny venn» 

Mikael er invitert på fest med en gjeng heterofile jenter. Han føler seg utenfor som eneste 

gutten og homofile, men når Julia blir med på festen blir stemningen en helt annen. De får 

endelig muligheten til å bli bedre kjent, og ender opp med å dra sammen på elsker for å danse. 

Mikael prøver å forstå kulturen på elsker, men blir overveldet av de pågående guttene, og 

velger å dra hjem for å chatte med Thomas. Nå får han også vite hva som er grunnen til at 

Thomas ikke vil møte han offentlig. Han er nemlig ikke komme ut av skapet.  

 



Julia prøver iherdig å få kontakt med faren sin. Hun inviterer seg selv på middag, men faren 

er avvisende og har ikke tid til å møte datteren sin. Hun ender opp på fest sammen med 

Mikael som viser seg å være en hyggelig trøst for Julia som er helt ny i Oslo og ikke kjenner 

så mange.  

 

Thomas tar imot morens råd og inviterer Sara ut på date. Han stresser seg igjennom daten og 

sliter med å fokusere. Når daten er over, velger han likevel å kysse Sara i et forsøk på å 

fremkalle noen følelser. Likevel går han inn i en samtale med Mikael på Grindr samme kveld, 

og forteller sannheten om at han ikke vil definere seg som homofil.  

 

Episode 3. «Fra drøm til virkelighet» 

Mikael klarer endelig få Thomas med seg på date. De går en tur i parken der Thomas 

motiverer Mikael til å ta saken i egne hender når det gjelder hans ambisjon om å bli 

skuespiller. Mikael blir inspirert og velger å dra på audition. Endelig får han vist litt av hva 

han er god på og auditionen går bra. Men når han drar i baren til Julia for å fortelle den gode 

nyheten, møter han Thomas. Thomas er opptatt med å opprettholde sitt heterofile liv med Sara 

og hennes venner, at det passer svært dårlig å forholde seg til Mikael. Mikael får streng 

beskjed om å holde seg unna og gir opp håpet om at det kan bli noe mer mellom dem. Med en 

øl i hånda, logger han seg på Grindr og kaster seg rundt på masse sextreff med tilfeldige 

menn.  

 

Julia blir endelig invitert ut på kaffe med faren sin. Her får hun et større innblikk i hans liv og 

hennes to halvsøsken. Det kommer frem hvor opptatt han er av suksess og legger press på 

Julia om å ha en karriereplan for det hun vil jobbe med. Hun lyver om at hun er i gang med en 

gig på åpen scene, som hun deretter blir nødt til å søke opp for å finne.  

 

Thomas blir lurt med på date med Mikael. Han blir sjarmert, men velger likevel å invitere 

Sara ut på dobbeldate med Kompisen samme dag. Når han møter Mikael i samme bar, blir 

han konfrontert med sitt dobbeltliv som nå settes på prøve. I frykten for å bli avslørt, går han 

hardt inn for å avvise Mikael, og velger å ta med seg Sara hjem til seg selv for første gang.  

 

Episode 4. «På tide å ta farvel» 

Mikael får kjenne på angsten over å ligge rundt med tilfeldige menn og mister oversikten. I et 

forsøk på å rive seg løs, drar han på fylla og blir spontant med enda en fyr hjem. Når fyren 



oppfører seg ekstra dominant og aggressiv, får Mikael nok og løper engstelig ut av leiligheten 

i frykten for en ubehagelig situasjon. Samtidig har tiden kommet for at Natalie skal flytte og 

han må ta farvel med sin nære venn, som han takler svært dårlig. Han sliter med å holde 

følelsene i sjakk der han vinker farvel til Natalie i det hun farer av sted med toget. Han 

kommer seg hjem og finner et mystisk brev fra Oslo Universitetssykehus, der han blir bedt 

om å sjekke seg for kjønnssykdommen, Syfilis.  

 

Julia gjør seg klar for å møte sine halvsøsken hos farens hus. Men da hun møter opp, finner 

hun ut at de ikke er der. Faren lover likevel å invitere hun på middag for å møte dem, men han 

avlyser nok en gang som kommer som en skuffelse for Julia. Hun trenger avblåsing og tar 

med seg Mikael ut på byen for å ha en kveld uten bekymringer.  

 

Thomas blir presset fra alle kanter til å ta med seg Sara i en stor familiemiddag. Deres forhold 

blir tvunget til å defineres der han pekes ut av moren hans under middagen. Han blir nødt til å 

komme med et svar for deres romantiske status, og velger å kalle dem kjærester.  

 

Episode 5. «Skam» 

Dagen har kommet for at Mikael må sjekke seg på Olafiaklinikken. Her blir han nødt til å 

ramse opp alle han har vært seksuelt aktiv med, som blir problematisk ettersom han ikke 

husker navnet på halvparten. Etter blodprøver, pinne i hals og endetarm og en liten urinprøve, 

må han traske skamfullt hjemover for å vente på svar. 

En lang uke senere, får han svar på at prøven er positiv. Mikael har fått sin første 

kjønnssykdom, Syfilis. Han haster seg tilbake til skammens hus, og får to sprøyter i hver 

rumpeball som gjør han så nummen i beina at hjemturen blir ekstra vond. Han overveldes av 

følelsene som trenger seg på, og tar et pust i bakken ved Akerselva.  

Han tar endelig kontakt med Amalie, som møter opp for å gi han velfortjent trøst. De gamle 

vennene får endelig snakke ut om alle Mikaels dårlige erfaringer med gutter. Hjemme får han 

ekstra god trøst av Julia og han innser at det er på tide å slette Grindr. For nå.  

 

Julia øver til sin første gig på åpen scene i en bar. Faren Karl, har sagt ja til å komme å se. 

Men idet hun går på scenen for å synge, ser hun at faren får en telefon og går ut av lokalet for 

å snakke. Det var hans andre datter, Veronica som trengte råd om en skoleoppgave som 

tydeligvis var viktigere enn å se Julia opptre. Karl skuffet sin datter, nok en gang, og Julias 

opptreden går dermed dårlig.  



Når Laila ringer for å høre hvordan det hadde gått, får hun også vite at Pappa er den mannen 

han alltid har vært. En som ikke stiller opp. Moren ber Julia komme hjem til Trondheim for å 

ta opp igjen kontakten med Jonas, men endelig velger Julia å dele en av sine såreste 

hemmeligheter. Nemlig at det var Jonas selv, som dumpet Julia, og ikke omvendt. Som 

beviser det hun alltid har fryktet. At hun ikke er god nok eller verdt å elske.  

 

Thomas og Sebastian skal i utdrikningslag til svogeren, Preben. Hittil har Thomas klart å 

skjule sine grindr aktiviteter, men denne kvelden glemmer han seg og låner bort telefonen til 

Sebastian. Kompisen ser den bortgjemte appen og prøver å spørre Thomas hvorfor han har 

grindr. Thomas er raskt ute med å bortforklare at han lastet ned feil app ved et uhell, men 

kompisen kjøper ikke løgnen. Thomas stikker av og tråkker seg full hjemover og sletter 

Grindr. Noe slikt kan han ikke risikere igjen. Telefonen ringer, og Sofie har blitt for full i sitt 

eget utrykningslag og storebror må komme og hente henne. Hun tviler på om bryllupet er 

riktig, men Thomas overbeviser hun om at kjærligheten er verdt å kjempe for og motiverer 

hun til å følge drømmen. Men Sofie vet at broren ikke er lykkelig og prøver å forstå hvorfor. 

 

Episode 6. «Oppgjørets time» (Sesongavslutning) 

Mikael tar et stort steg ved å ta turen hjem til familien sin på landet. Planen er å komme ut til 

hele gjengen. Han gjenforenes med foreldre, hans eldre søsken og deres barn. Å finne riktig 

tidspunkt viser seg å bli vanskelig når Mikael distraheres av familiesamlinger og barnepass 

som tar tiden vekk fra han selv. Han konfronteres med all skam, fordommer og forventninger 

som gjorde det vanskelig for han å bo der i oppveksten. Han blir nødt til å kjempe hardt for å 

holde følelsene i sjakk når familie og bekjente vekker mye sinne i han. Og verre blir det da 

faren uttrykker noe negativt om det å være homofil.  

Mikael går en tur for å lufte tankene han sitter med og får et emosjonelt utbrudd utenfor hans 

tidligere ungdomsskole som vekker dårlige minner. Her møter han tilfeldigvis på en gammel 

skolekamerat som viser seg å ha mer til felles med Mikael enn han hadde trodd. Han hadde 

også komme ut som homofil. Mikael får dermed et hint om at det muligens kan by på noe mer 

i fremtiden. Han klarte ikke å komme ut til familien i denne omgang og må vende turen 

tilbake til Oslo.  

 

Julia inviterer faren på middag for å oppklare hva hun egentlig betyr for han. Hun er spesielt 

nysgjerrig på hvorfor han forlot henne da hun var ti år gammel. Og når hun finner ut at han 

ikke har fortalt hans andre barn at Julia i det hele tatt finnes, får hun nok av hans bullshitt. I 



alle år har hun trodd det var morens feil at faren dro, men innser nå at faren aldri har vært til å 

stole på. Det er på tide for Julia å ta en telefon til mamma og beklage sin oppførsel. Men nå 

som prosjekt «Pappa» er avsluttet, er hun usikker på om hun fortsatt skal bli i Oslo, eller ta 

turen hjem igjen til Trondheim.  

 

Thomas manner seg opp til den store bryllupsdagen til Lillesøsteren. Han har tatt på seg 

oppdraget om å være søsterens forlover i siste liten. Han har med seg Sara som date og 

feiringen markeres av kjærlighet og taler om å elske den man vil. Alvoret i valget om å leve et 

heterofilt liv med Sara, har endelig truffet han, og han tyr til alkohol for å håndtere følelsene 

som trenger seg på. Alkoholen fører igjen til at han gjør ting han ikke hadde planlagt. Han 

sender nemlig en melding til personen han aller helst skulle tilbragt dagen sammen med. 

Nemlig Mikael. Og hva skjer når Mikael dukker opp i fjøset på gården der festen holder sted? 

Mamma Laura kommer inn og finner de to guttene i høyet.   


