
Tioårige Mica tvingas lämna sin familj och bege sig 
till Casablanca för att bidra med försörjningen. På 
tennisklubbben där han arbetar och bor inhyst 
i ett skjul möter han de priviligierade barnens 
förakt, men också tennistränaren Sophia som vill 
hjälpa honom mot ett bättre liv. Hon ser att den 
slutna sporten skulle kunna bli Micas öppning, 
om han är beredd att ta emot hennes hjälp. 

Men vägen framåt är inte rak. Gränserna mellan 
fattig och rik, världar och tennisbanor, maktlös-
heten i Marocko och drömmen om möjligheter-
na i Frankrike – utmanar Micas tilltro. 

Filmen svarar mycket väl mot flera centrala de-
lar i kursplanerna för mellanstadiet och ger fina 
ingångar till samtal om EU, medborgarskap, re-
sursfördelning, migration och mänskliga rättig-
heter. Det är stora och tunga ämnen men filmen 
berättar i ögonhöjd med publiken och lyckas ba-
lansera en hoppfull ton. 

Rek för åk 4 t.o.m. åk 7

Introduktion

Mica är en spelfilm som utspelar sig i det nord- 
afrikanska landet Marocko. I filmen pratar de ara-
biska och franska. Huvudpersonen är en pojke i 
mellanstadieåldern, men trots att det i Marocko – 
som i Sverige – råder skolplikt märks inte det för 
den här pojken. Efter filmen kommer vi att pra-
ta om bland annat det, och sambanden mellan 
mänskliga rättigheter, hälsa och det som kallas 
för hållbar utveckling.  

• Är det någon av eleverna som har sett en film 
på arabiska eller franska förut? Är det någon av 
eleverna som förstår franska eller arabiska? 

• Visa filmens trailer för eleverna. Vad förmedlar 
trailern för känsla; tror eleverna att filmen kom-
mer att vara spännande, sorglig, rolig…? 

Mica
SE TRAILER
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Ingen barn- och ungdomsfilmfestival har missat Mica! Filmen berör, fångar 
publiken och väcker viktiga frågeställningar.

https://www.youtube.com/watch?v=KxCS5hzIOXE
https://www.youtube.com/watch?v=KxCS5hzIOXE
https://www.youtube.com/watch?v=KxCS5hzIOXEhttps://www.youtube.com/watch?v=KxCS5hzIOXE


Handling

En pojke säljer begagnade plastpåsar (”mica”) 
på en utomhusmarknad. Det uppstår tjafs med 
andra barn om vem som har rätten att sälja sina 
påsar var. När pojken kommer hem får vi veta att 
han också kallas ”Mica” av sina föräldrar, som 
väntar på honom hemma i sällskap av äldre man. 
De förklarar att eftersom pappan är sjuk och inte 
har råd att försörja familjen behöver Mica följa 
med mannen, som heter Hajj, och arbeta.

Mica, som egentligen diskuterat med sin bästa 
kompis att ta sig till Spanien för att försöka få ett 
drägligare liv där, åker med Hajj till storstaden 
Casablanca. Stämningen är fåordig och Mica 
har ingen packning. Han tittar ut genom fönstret 
på landskapen de färdas igenom. Det visar sig 
att Hajj arbetar som vaktmästare på en exklusiv 
tennisklubb där Mica ska bo och hjälpa Hajj med 
hans sysslor.

De rika barnen gör narr av Mica och häcklar ho-
nom för att han är liten och fattig. Hajj är sträng 
och tillrättavisar Mica med hård hand när han 
inte arbetar som han ska. Men när Mica berättar 
att han aldrig har sett havet tar Hajj honom dit 
och låter honom hänföras av dess gränslöshet 
och otämjda kraft.

I ett sopkärl på tennisklubben hittar Mica ett 
trasigt racket och börjar träna på kvällarna efter 
att klubben har stängt. Sophia, en framgångsrik 
fransk-marockansk spelare som är på klubben 
för att coacha ägarens son, får upp ögonen för 
Mica och börjar ge honom lektioner utanför sin 
arbetstid. 

Ägarens son är en bortskämd översittare som 
njuter av att plåga Mica. Sophia kan inte skydda 
Mica men hon försöker få honom att inse att ten-
nisen kan bli hans räddning, bort från livet som 
fattig plågad springpojke. Hon lyckas anmäla 
Mica till en tävling och ser till att han har den ut-
rustning han behöver men väl på plats blir Mica 
provocerad av en av sina mobbare och slår till 
honom. Tilltaget raserar allt, Hajj kan inte längre 
ha honom kvar oh Mica är hänvisad till ett liv på 
gatan.

Tillvaron som gatubarn är hård och Mica blir snart 
rånad på det lilla han har. I hopp om hjälp söker 
han upp Hajj och Sophia. 

Sophia gör sitt yttersta för att hjälpa Mica men blir 
bestört när han avslöjar att han behöver pengar 
för att betala smugglare som ska ta honom till 
Frankrike. Sophia utmanar Mica att ta hennes dyra 
armbandsur om han tror på snabba lösningar och 
att han klarar sig själv. Mica tar klockan och för-
svinner.

I sista stund i hamnen ångrar sig Mica och beger 
sig tillbaka till tennisklubben där ett juniormäs-
terskap pågår. I högtalarna kallas Micas gamla 
plågoande in på banan för en match. Men han 
kommer inte, trots att hans namn ropas ut flera 
gånger. Då hoppar Mica in på banan och spelar 
matchen i den saknade pojkens namn och ställe. 
Och han spelar bra. Sophia och några jämnåriga 
på läktaren känner igen honom och motståndar-
en vinner till slut matchen – men Mica har bevisat 
sig för Sophia och sportens inflytelserika publik, 
och vinner det som betyder mest: en chans på 
livet.
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GEOGRAFI, åk 4 – 6
Hållbar utveckling
– Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom 
och ohälsa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård 
och vatten. Arbete för att förbättra människors levnadsvillkor, till 
exempel genom Förenta Nationerna (FN).
Geografins metoder och verktyg
– Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnät, 
färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
– Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp 
av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

IDROTT OCH HÄLSA, åk 4-6
Hälsa och levnadsvanor
– Samtal om upplevelser av olika aktiviteter samt värdering av hur de 
påverkar den fysiska förmågan och hälsan.
– Normer kring olika slags aktiviteter. Hur normer påverkar individers 
deltagande, till exempel normer kring kön och funktionalitet kopplade 
till olika rörelseaktiviteter.

Filmen och läroplanen

SAMHÄLLSKUNSKAP, åk 4-6
Individer och gemenskaper
– Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom 
familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexu-
alitet.
– Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i 
samhället.
Samhällsresurser och fördelning
– Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsum-
tion.
– Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige 
och i olika delar av världen.
Rättigheter och rättsskipning
– Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påfölj-
der. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.
– De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets 
rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabe-
handling, inklusive skydd mot diskriminering.

Filmen Mica erbjuder många värdefulla ingångar och diskussionsuppslag som passar särskilt väl i mellanstadiet. Anpassa nivån efter undervis-
ningssituation och åldersgrupp. Med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt uppenbaras samband!



En plats på jorden

Position och geografi är viktigt i filmen, som på 
många plan handlar om tillhörighet och just rätt-
en till en plats. Därför är det en bra utgångspunkt 
att förankra filmen geografiskt, för att därefter 
koppla på med samtal kring samhällsfrågor och 
sociala frågor. 

Mica kommer från utkanten av en stad som heter 
Meknès som ligger inåt landet i norra Marocko. 
Vi får veta att han aldrig har sett havet. Hajj tar 
honom till den stora hamnstaden Casablanca, 
där tennisklubben ligger. 

• Hitta Marocko och städerna Meknès och Casa-
blanca på kartan! 

• Casablanca är Marockos största stad, men vad 
heter huvudstaden?

• Vilka hav gränsar Marocko till?

• Vilka länder gränser Marocko till? 

• Om ni zoomar in kartan på den allra nordligas-
te toppen av Marocko ser ni i öster en gränslinje 
till Ceuta. Längre öster ut, närmre Algeriet, finns 
ännu en avgränsning till Melilla. Varför?

Tillsammans bildar Ceuta och Melilla EU:s enda 
landgränser med Afrika. Dit kommer många 
människor som, likt Mica, vill ta sig till EU i jakt på 
bättre levnadsmöjligheter. 

• Varför har Spanien landområden i Afrika? Varför 
har Spanien kvar områdena än idag? 

• I Marocko är arabiska och berbiska officiella 
språk, men många pratar också – som vi hör i fil-
men – franska. Varför?

Gibraltar sund som sammanbinder Atlanten och 
Medelhavet är ungefär 60 km långt. Sundet bin-
der också samman Europa och Afrika, även om 
man idag oftast tycks prata om hur sundet skiljer 
kontinenterna åt. Där det är som smalast är av-
ståndet inte längre än mellan Sverige och Dan-
mark, och det har talats om att bygga en tunnel 
för järnvägstrafik under sundet.  

• Ta reda på mer om Gibraltarsundet! Varifrån 
kommer namnet?

• Marocko är geologiskt kontrastrikt. Landet ge-
nomkorsas av flera bergskedjor som Rifbergen i 
norr, och från sydväst till nordöst sträcker sig At-
lasbergen. Hitta dem på kartan! 

• Majoriteten av landets befolkning bor norr om 
bergskedjorna. Titta på kartan och se om ni kan 
förstå varför befolkningsfördelningen ser ut som 
den gör! Vad är det för landskap i sydöstra Ma-
rocko?

• Mica vill till staden Marseille i Frankrike. Hitta 
staden på kartan!
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Bild från kartbilds- och satellitfototjänsten Google Maps. Utforska olika 
sorters kartor och diskutera till vad de används!

https://www.google.com/maps/@31.6212092,-6.6658386,696971m/data=!3m1!1e3


Medborgarskap och rättigheter

Europiska Unionen vill vara ett område med fri-
het, säkerhet och rättvisa utan inre gränser. Tan-
ken är alltså att människor, varor och tjänster ska 
kunna röra sig fritt mellan EU:s medlemsländer. 

EU fick Nobels fredspris 2012 för att ha bidragit 
till fred, demokrati och mänskliga rättigheter i Eu-
ropa. Men det finns också kritik mot EU. Mot län-
derna utanför EU gäller hårda gränser och kritiska 
röster använder ofta begreppet ”Fort Europa” 
för att illustrera hur EU bygger murar och barri-
kaderar sig mot omvärlden utan att bry sig om 
konsekvenserna för dem utanför ”fortet”. 

• Var går EU:s gränser? Titta på kartan och mar-
kera medlemsländerna!

Medborgare i länder utanför EU behöver utö-
ver pass och biljetter också visum för att besöka 
ett EU-land. Ett visum ansöker man om och det 
finns olika sorter, beroende på vad som är an-
ledningen till resan. Men gemensamt är att det 
kostar pengar att ansöka, behöver sökas i förtid 
för en tidsbegränsad giltighetstid och att perso-
nen måste kunna bevisa sitt syfte med resan, att 
vederbörande har finansiering av sitt uppehälle, 
är försäkrad och kommer att åka tillbaka till sitt 
hemland inom tiden som visumet medger. Om 
man inte ansöker korrekt eller kan uppvisa de vill-
kor som krävs så beviljas inte ansökan.

• Vad tror ni om Micas möjlighet att ta sig till 
Frankrike på laglig väg – alltså med pass, biljetter 
och en inlämnad, komplett och beviljad visuman-
sökan? Utan Sophias hjälp ser det väl inte särskilt 
realistiskt ut? 

• Vad gör en människosmugglare? Minns du vad 
Mica betalade smugglarna med?

• Har alla människor ett medborgarskap? Varför 
/ varför inte? 

• Har alla människor en id-handling? Hur får man 
ett pass?

• Vad innebär det att vara papperslös? 

I filmen kan man se den exklusiva tennisklubben 
som ett annat fort som noga bygger och upprätt-
håller gränser mellan människor. Barn som Mica 
tar sig inte in över murarna på området annat än 
som arbetskraft och då behandlas de som om de 
vore mindre värda. 

• Micas och de rika barnens ekonomiska och so-
ciala villkor skiljer sig markant. Ge konkreta ex-
empel på hur utifrån filmen! 

• Vad betyder ”privilegium” och att vara ”privi-
ligierad”?

• Vad betyder ”socialt skyddsnät”? Vad har Mica 
för socialt skyddsnät?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättig-
heterna antogs av FN:s generalförsamling i Paris 
1948. Deklarationen, som oftast kallas ”FN:s de-
klaration om de mänskliga rättigheterna”, består 
av 30 artiklar. De gäller för alla människor alltid.

• Läs FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna tillsammans! Vems ansvar är det att 
se till att de mänskliga rättigheterna följs? 

• Om ens mänskliga rättigheter inte respekteras 
i landet där man fötts, har man då rätt att byta 
land? 

• Vad betyder det att ”migrera”? 

• Skulle Mica klassas som ”flykting” om han fak-
tiskt tog fraktfärjan till Frankrike? Varför / varför 
inte?

FN:s konvention om barnets rättigheter är ett 
annat internationellt avtal som innehåller be-
stämmelser om just mänskliga rättigheter för 
barn. Där kan man bland annat läsa att ”Barn har 
rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall 
föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar till-
räckliga resurser.”

• Hur länge är man ett barn enligt Barnkonven-
tionen?

Barnkonventionen fastslår att ”Barn har rätt till 
sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och 
sina släktförhållanden.” I filmen får vi inte veta 
mycket om hur Micas liv såg utan innan Hajj kom 
och hämtade honom. Det påminner oss om att vi 
sällan vet någonting om verklighetens barn som 
”Mica”. Regissören har faktiskt sagt att namnet, 
som betyder ”plastpåse” på arabiska, är valt för 
att frånta honom sin identitet och istället illus-
trera hur många människor ser på barn som ho-
nom. De betraktas ofta som skräp och som ett 
problem, istället för individer och jämlikar. Det är 
också genom att spela under ett lånat namn som 
Mica till slut kan få erkännande. 
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Utbildning – vägen ur fattigdom

I verklighetens Marocko finns det många barn 
som lever på gatan i storstäderna, som till ex-
empel i Casablanca där filmen utspelar sig. Hur 
många vet man inte, men i hela världen finns det 
uppskattningsvis omkring 100 miljoner gatubarn. 

I Marocko uppskattas cirka 250 000 barn mel-
lan 7 och 17 år arbeta, främst i jordbruket och 
som hemhjälp i privata hushåll. Enligt lagen är 
det dock förbjudet att anställa barn under 16 år 
i hemmet och gränsen höjs nu, år 2023, till 18 år.

Att barn i tidig ålder tvingas arbeta för att försör-
ja sig själva och/eller sin familj är en vanlig orsak 
till att de hamnar på gatan. Utsikterna för att bar-
net sedan själv, utan utbildning, ska kunna försör-
ja sig någon annanstans är mycket små. Brist på 
utbildning permanentar fattigdom.

2015 antogs Agenda 2030 som består av 17 glo-
bala mål för hållbar utveckling. Målen ska utrota 
fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa 
fredliga och trygga samhällen. Alla målen hör 
samman och är omöjliga att uppnå utan varandra.

• Titta på en karta över de globala målen och 
diskutera hur just utbildning (Mål 4) kan påverkar 
vart och ett av de andra målen!

På Human Development Index, som används för 
att jämföra välståndet i olika länder, placeras Ma-
rocko år 2021/2022 på plats nummer 123 av 191. 
Indexet baseras på tre faktorer; medellivslängd, 
utbildning och inkomst.

• På vilken plats återfinns Sverige? (Rapporten är 
på engelska men ger en bra och tydlig övning i 
att leta data, så låt gärna eleverna titta direkt i 
rapporten! Den finns här: 2021/2022)

• Om man ska kunna förbättra ett lands mänskli-
ga utveckling och HDI-placering, vilken av de tre 
faktorerna (medellivslängd, utbildning, inkomst) 
är den som lättast kan påverkas och som i sin tur 
påverkar de andra två? Resonera och motivera!

Att gå i skolan är en grundläggande mänsklig 
rättighet. Det står tydligt både i FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna och i Barnkonven-
tionen. Grundskolan ska vara gratis, obligatorisk 
och tillgänglig för alla. Ändå är det 263 miljoner 
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Målen är universella, vilket innebär att de gäller alla världens länder, och 
att alla länder har ett gemensamt ansvar för genomförandet. Målen är inte-
grerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan nås utan framgång 
inom ett annat – därför behövs alla mål för att agendan ska kunna uppnås. 

Läs mer på: www.globalamalen.se / Regeringen / FN

https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf
https://www.globalamalen.se/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/


barn i världen som inte går i skolan. Mica är ett av 
dem, och i låg- och mellanstadiet saknas 63 mil-
joner barn som inte går i skolan. Det är vart elfte 
barn i den åldersgruppen. I högstadiet saknas så 
många som vart sjätte barn.  

• Vad är orsaken till att Mica inte går i skolan? Vad 
finns det för andra möjliga orsaker till att barn 
inte går i skolan?

Idrotten som utväg

Utbildning är grunden i ett demokratiskt samhäl-
le och avgörande för ett lands stabilitet och ut-
veckling. För individen öppnar utbildning dörren 
till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst 
och möjlighet att påverka.

För de allra flesta är idrott, i någon form, ett kom-
plement till utbildning; en viktig del av ett hälso-
samt och meningsfullt liv i gemenskap med an-
dra. Men för några – som trots många exempel 
är få av alla utövare! – är idrotten också en av få 
vägar framåt i livet.

Vår fysiska och mentala hälsa hänger ihop. När vi 
rör på oss ökar vårt välmående. Träning förbättrar 

också vår livskvalitet genom att hjälpa och hante-
ra stress och motgångar. För många har idrotten 
en viktig funktion socialt både på och utanför trä-
ningarna. 

• Hur kan idrott göra oss glada och hjälpa oss att 
motarbeta stress? Vad är det som händer i krop-
pen och hjärnan när vi rör på oss? 

Tennis introducerades av en brittisk major år 1873. 
Han ville skapa ett lättillgängligt utomhusspel för 
män och kvinnor, som skulle vara livligare än den 
dåtida favoriten krocket. Tennis blev en populär 
sport både i och utanför England och intresset 
har bara ökat med åren. Sporten har, trots att den 
idag på de flesta håll är helt folklig, haft ett snob-
bigt rykte och benämningen ”den vita sporten” 
kommer sig av de strikta klädkoder som funnits 
och som i vissa sammanhang kvarstår. 

• Man kan spela tennis i par och i lag men tennis 
är i grunden en individuell sport. Kan eleverna 
ge exempel på andra individuella idrotter och 
lagsporter? Vad tilltalar dem mest och varför?

• Tennisens symbolvärde kan ses som en viktig 
komponent i filmen. Fundera kring hur sporten 
framställs och vad den förstärker i berättelsen!
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Micas längtan och behov att ta sig till Marseille 
speglar en frihetstörst. Filmen bygger i flera la-
ger upp en dynamik mellan olika gränser, stäng-
sel, murar, lås, planhalvor, stängda utrymmen och 
regler som kontrasteras mot det oreglerade, det 
okontrollerbara, slumpen, infallen och olydiga. 
Micas dåliga impulskontroll både stjälper och 
hjälper honom och han är både naiv och envis. 
Han har en kraft som både andra och han själv 
försöker kontrollera.

• Filmen innehåller många symboler för Micas fri-
hetsbegär. Fundera och diskutera vilka!

• Vilka egenskaper behövs (utöver träning!) för 
att lyckas inom idrott? 

Det gemensamma samhället

Marockos kung har av affärstidningen Forbes 
omskrivits som den femte rikaste monarken i 
världen och den absolut rikaste kungen i Afrika. 
Men Marocko är ett fattigt land, den ekonomiska 
ojämlikheten är mycket stor och landet har hög 
arbetslöshet. En tredjedel av den vuxna befolk-
ningen är inte läs- och skrivkunnig.

• Levnadsvillkoren för en majoritet av den ma-
rockanska befolkningen är svåra. Varför? Kan det 
relateras till landets geografiska förutsättningar? 
Något annat?

• Resonera kring ekonomisk ojämlikhet! Hur tror 
eleverna att de stora klyftorna upplevs av den 
som är fattig? Hur upplevs ojämlikheten av den 
som är rik? Vad får de för konkreta konsekvenser? 
Bidrar det till gemenskap eller avstånd, nya um-
gängesytor eller murar? Varför?

Hjälporganisationen Oxfam publicerar vartannat 
år en rapport över den ekonomiska ojämlikhe-
ten i världen. I den senaste rapporten, från 2022 
förbättrade Marocko sin rankning med 29 place-
ringar och ligger på plats 91. Sverige ligger på 
plats 20, men tappade 10 placeringar, från plats 
10 i föregående mätning, vilket betyder att klyf-
torna här ökar markant.

• Resonera kring varför klyftorna ökar i Sverige? 
Märks det av i samhället på något sätt? 

Tron på att man kan lita på andra människor kall-
las för ”social tillit”. I länder med hög social tillit 
är människor friskare, demokratin mer välfung-
erande och den ekonomiska tillväxten större. I 

Sverige beskrivs den sociala tilliten generellt som 
hög.

• Diskutera hur Micas erfarenheter och avsaknad 
av skyddsnät påverkar hans benägenhet att lita 
på andra människor? Kan det relateras till varför 
han plockar upp Sophias klocka och beslutar sig 
för att överge henne? Hur kan Micas tankar ha 
gått?

• När Hajj motsätter sig Sophias försök att hjäl-
pa Mica säger han att det är Micas öde att vara 
fattig och arbeta. Varför säger han så? Är det 
av elakhet, missunnsamhet, uppgivenhet eller 
en slags omsorg? Har det att göra med Hajjs 
egna erfarenheter och förväntningar på andra 
människor? Resonera och motivera! 

Medborgarna i ett samhälle har både rättighe-
ter och skyldigheter. En skyldighet är att betala 
skatt. Skatt på varor, kapital och arbete är en vik-
tig inkomst för staten, som hjälper till att finansie-
ra de resurser som medborgarna har rätt till, till 
exempel just gratis utbildning. 

Brist på utbildning bidrar till både arbetslöshet, 
fattigdom och kriminalitet – vilket inte bara på-
verkar individen utan hela samhället negativt. 
Skattepengarna som staten får in ska ju utöver 
till exempel skolor och sjukhus också bekosta att 
hjälpa människor som är sjuka och arbetslösa, 
och att motverka kriminalitet!

• Ibland försöker rika personer slippa skatt och 
försöker gömma undan sina tillgångar på olika 
sätt för att slippa betala så mycket tillbaka till 
samhället. De hittar ofta sätt att göra det lagligt 
på – men vad tror eleverna att det sänder för sig-
naler till andra i samhället? 

• När folk försöker slippa skatt på olagliga sätt 
kallar man pengarna för ”svarta”. Det finns olika 
anledningar till att folk ändå arbetar för svarta 
pengar. Olika länder har olika stor andel svart 
ekonomi. Vad kan det finnas för orsaker till det? 

• Hur ska ett land få sina medborgare att vilja 
hjälpa till och bidra till ett gemensamt samhälle 
där alla kan leva i trygghet och verkligen har sam-
ma värde och rätt?
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Synopsis

En dag hämtas 10-årige Mica av en vän till familjen. 
Pappans sjukdom gör att föräldrarna inte längre 
har råd att ha sin son hemma. Istället får han jobb 
som vaktmästarlärling i en tennisklubb, där barn 
från rika delar av Casablanca tränar.

Ett av barnen är ägarens son Omar, som brinner 
mer för att trycka ner Mica än att träna. När den 
fransk-marockanska tennisstjärnan Sophia an-
ställs i klubben ser hon en kämpaglöd hos Mica 
som de andra barnen saknar. Till skjulet där han 
är inhyst öppnas en dörr för Mica som kanske kan 
förändra livet.
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