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Synopsis:
BENJAMIN (16) elsker at spille fodbold - især med sin bedste ven EMIL (16) og resten af holdet i
fodboldklubben, hvor de begge går. Benjamin vil gerne leve som enhver almindelig teenager, men
dette er svært grundet hans kroniske hjertefejl.
En dag får Benjamin at vide af sin læge, at han bliver nødt til at stoppe med at spille, da hans hjerte
simpelthen ikke længere kan holde til det. Benjamin er helt fortvivlet og ved ikke, hvad han skal
gøre. Han fortæller alligevel sin mor, som nervøst sidder og venter i bilen, at han godt må blive med
at spille. Han tager ned til fodboldklubben og møder sin bedste ven EMIL (16) i
omklædningsrummet. Emil er begejstret og som altid fuld af energi og spørger, om han er klar til at
spille. Benjamin svarer - ikke synderligt begejstret - at han er klar.
Efter ikke så længe på banen bliver benjamins vejrtrækning hurtigere og hurtigere og det begynder
at tåge for ham. Han stopper op og er tæt på at besvime. Emil spørger, hvad der sker, og Benjamin
svarer, at han vrikkede om. Benjamin går derfra.
Benjamin sidder forpustet i omklædningsrummet og hører de andre spille videre.
Da Benjamin derhjemme sidder og laver lektier træder hans mor ind og spørger, om han ikke skal
til træning. Han svarer, at det er aflyst. Da moderen igen har forladt værelset flår Benjamin i raseri
og frustration sine fodboldplakater ned fra væggene. Han smider sin fodboldnøglering i sin
skraldespand. Han ligger søvnløs om natten.
Emil opsøger ham, mens han laver lektier. Emil fortæller, at han udmærket godt ved, at Benjamin
ikke er skadet og spørger, hvad der sker, og om han ikke kan hjælpe ham. Benjamin er i sine
følelsers vold og ender med at råbe til Emil, at han ikke kan hjælpe ham og beder ham om at skride.
Benjamin har søvnløse nætter og aner ikke, hvor han skal gøre af sig selv.
Han sidder på sin seng. Han ser en video på sin telefon af ham og Emil, som spiller fodbold. Han
smiler lykkeligt og ser op med fattet blik. Han finder sin sportstaske frem, pakker sit fodboldtøj,
sine sko, tager nøgleringen op fra skraldespanden og forlader værelse. Han går af sted ned ad
omklædningsrummet gange og når hen til en dør, hvor han uden tøven går ind.

