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SC 1.

EXT. EN TOGPERRON. AFTEN

Nærbillede: RASMUS(30) taler i telefon.

RASMUS
Ja, jeg kommer nu, men toget var altså meget forsinket.
DSB du ved.

Rasmus tier stille, mens han lytter til sin samtalepartner.
RASMUS
Ja, jeg har forstået det. Jeg ta’r en taxa nu, jeg er
der lige om lidt.

Rasmus sukker stresset. Toget kører væk bag ham. Han ser en
trappe og begynder at gå op.

SC 2.

EXT. UDEN FOR EN TOGSTATION. AFTEN

Rasmus kigger forgæves efter en taxa. Han ser forvirret ud og
kigger på et kort på sin mobil. Så bremser en bil, som ruller
vinduet ned. Arabisk musik fra højtaleren: Inde i bilen sidder to
arabisk udseende mænd. AHMET(25), som sidder ved rattet, og
BILAL(25).

AHMET
Hva’ så, har du brug for hjælp?

RASMUS
Jo, ved I hvordan jeg finder hen til det her hotel?
(Mens han viser kortet på telefonen).

AHMET
Jo, hop ind, så gi’r jeg dig et lift.

RASMUS
Er der ikke nogle taxa’er her?
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Sms ringetone: Rasmus får en sms, og han læser den. Så ser han på
sit ur og kigger igen efter en taxa, men der er ikke nogen.

AHMET
Hop nu bare ind, vi bider ikke.

Rasmus sætter sig tøvende ind i bilen.

SC 3.

INT. INDE I BILEN. AFTEN

Arabisk musik fra højtaleren: Rasmus sætter sig til rette på et af
bagsæderne. Bilen begynder at køre.

AHMET
Er du ny her i byen?

RASMUS
Både ja og nej. Men jeg har faktisk lidt travlt.

BILAL (med et smil på læben)
Jamen, så var du da heldig, at du fandt to rødder som os
til at være dine chauffører, ikk’?

De kører et stykke tid i tavshed. Rasmus ser ud af vinduet, virker
lidt nervøs og kigger igen på sit ur.

AHMET (på arabisk)(Mens han peger bagud på Rasmus)(Det følgende
replikskifte er ikke tekstet)
Det er da fedt med en passager. Så kan jeg jo endelig
øve mig på at være taxachauffør.
BILAL (på arabisk)
Hold nu kæft! Du skal sgu ikke køre taxa.

AHMET (på arabisk)
Hvorfor ikk’? Det er da hurtige penge!
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BILAL (på arabisk)
Ja, hurtige småpenge.

Rasmus bliver virkelig nervøs og bryder ind i samtalen.

RASMUS
Er vi der snart? (mens han igen kigger på uret).

AHMET
Vi er der om lidt, ikk’?

De kører videre og nærmer sig et ghettolignende område.

AHMET (på arabisk) (Det følgende replikskifte er ikke tekstet)
Hvor er det vi skal mødes med dem?

Ahmet kigger på Rasmus i bakspejlet og derefter fokuserer kameraet
på Rasmus, der ser nervøs ud. Den arabiske samtale fortsætter som
baggrundlyd. Rasmus ser ud af vinduet, og man ser betonblokke og
lidt visne træer.

BILAL(på arabisk)
Du ved, der nede ved de der træ hytter.

De kører et lille stykke tid.

AHMET (på arabisk)
Så er vi her.

Bilen kører ind til siden og standser ved en betonblok i det
ghettoligende område. Bilal og Ahmet stiger ud.

SC 4.

EXT. UDEN FOR BILEN VED BETONBLOKKEN. AFTEN
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Rasmus sidder inde i bilen og ser to mænd med en mørk genstand
sidde i ind lille træ hytte og mødes med Bilal og Ahmet. De fire
mænd taler sammen på arabisk, og Ahmet får genstanden og putter
den i lommen. Rasmus kan ikke høre, hvad de siger. Rasmus sveder
og er ved at gå i panik. Efter få øjeblikke beslutter han sig for
at stige ud af bilen. Han rusker i døren som er låst. Han prøver
også den anden dør som også er låst. Ahmet stiger ind i bilen
igen.

RASMUS
Jeg tror at jeg går selv.

AHMET
Sludder, vi kører nu. Jeg skulle jo bare lige køre Bilal
hjem først.

Ahmet stikker hånden ned i lommen. Rasmus ser virkelig nervøs ud.
Ahmet trækker en cd op af lommen og sætter den på. Der lyder
dansktop musik. Rasmus falder lidt til ro, og de kører.

SC 5.

INT. INDE I BILEN. AFTEN

AHMET
Hvad skal du egenlig lave her i byen?

RASMUS
Jeg skal til en international konference. Jeg skal
faktisk holde et oplæg lige nu om mellemfolkelig
forståelse og konfliktløsning.
Ahmet smågriner lidt.

AHMET
Så er du jo en meget klog mand.
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Rasmus griner med. Et øjeblik efter bremser bilen hårdt op foran
Rasmus’ konferencehotel. Der går et sæt igennem Rasmus.

AHMET
Jamen, så må du ha’ et godt foredrag.

Rasmus tager fat i dørhåndtaget som stadig er låst.

AHMET
Nåhh, det er fordi der er børnesikring på.

Ahmet låser døren op.

RASMUS (på vej ud af bilen)
Tak for turen!

Man ser indefra bilen Rasmus stige ud hurtigt. Og bilen kører væk.
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