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Johan (15) sidder på en sandmark foran en halvfærdig raket.
Hans bror Oscar (10) sidder i raketten. Johan er i gang med
at fortælle en historie, som Oscar leger til.
Oscar som sidder i raketten, der består af en indkøbsvogn
udsmykket som et rumfartøj, svinger sig frem og tilbage i
raketten. Han har et par sten i hånden som han rækker i
vejret. Han kigger afventende på Johan, som begynder at
snakke
JOHAN
Om nogle milliarder år, vil vores
nabogalakse Andromedagalaksen støde
sammen med mælkevejen og smadre den
fuldstændig.
Oscar bevæger stenene tættere og tættere på hinanden. Hans
hænder begynder at trække sig sammen.
JOHAN
Men heldigvis har Nasa ansat far
til at forhindre kollisionen.
Den ene sten bliver lige pludselig til et rumskib. Den
bevæger sig omkring den anden sten som forestiller en
planet. Han laver lyde, der simulerer et rumfartøj
Det en
flyver
om det
11, så

JOHAN
farlig mission, men far
jo i et rumskib der minder
der blev brugt til Apollo
han skal nok klare den.

Johan stopper med at fortælle. Han mangler ord. Han kigger
over på Oscar som i næste klip sidder i garagen.
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Johan og Oscar er i garagen. Drengene er nu i fuld gang med
at bygge på raketten. Johan er stadigvæk i gang med
historien om Andromedagalaksen.
OSCAR
Du kom til den del hvor far redder
jorden og hele galaksen.
Johan ryster på hovedet, han kommer tilbage til
virkeligheden igen. Oscar smiler til Johan, han har et loop
for øjet der forstørrer det. Johan piller ved nogle rør på
raketten imens han fortæller videre.
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JOHAN
Far og et helt hold af andre
astronauter og astrofysikere er i
fuld gang med at finde en metode så
han kan flytte planeter, stjerner,
solsystemer og endda en hel galakse
ind i et sort hul.
Johan kigger på sit ur.
JOHAN
Og når han har gjort det, kommer
han tilbage til os igennem et
ormehul.
Oscar sidder med en pakke tændstikker som han har malet blå.
Han limer den nu på raketten.
OSCAR
Hold nu op Johan, du sagde du ville
fortælle den lange version.
JOHAN
Ikke i dag Oscar.
Johan rejser sig op. Han gider ikke at arbejde mere på
raketten i dag. Han lægger sit værktøj fra sig.
OSCAR
Kan vi ikke bare bygge lidt mere på
den?
Johan ser på bordet en tegning som Oscar har lavet over
hvordan raketten skal komme til at se ud. Johan tøver.
JOHAN
Hvordan skal den lette?
OSCAR
Det har jeg styr på, kan du ikke
bare fikse ilttanken?
Johan nikker. Han lægger sig ned under raketten for at fikse
de sidste ting.
Oscar rejser sig op. Han går hen til et skab hvori der er en
riv-af-kalender. Han vender bladet fra 2 til 1. Man kan se
på papirerne at det er blevet gjort mange gange før. På
papiret står der ”Days to launch”.

3.
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Det er Oscars fødselsdag. På spisebordet står der nybagte
fødselsdagsboller med flag i. Ved bordet sidder Johan og
drengenes mor Karen (40). Oscar kommer ind af døren og der
bliver i samme øjeblik sunget fødselsdagssang. Oscar sætter
sig ned ved bordet. Foran ham står en kage. Oscar smiler.
Johan flagrer med et fødselsdagsflag.
OSCAR
Vi mangler stjernekastere til kagen
KAREN
Jeg købte ellers en pakke i går.
Oscar tager en bolle. Karen kigger søgende over imod reolen.
Ved siden af kagen lægger der to lys, de former et 10-tal.
Johan stikker dem i kagen. Han skal til at skære i den, da
Oscar udbryder
OSCAR
Jeg vil gerne vente med at spise
kagen til vi alle 4 er her.
Johan kigger over på Oscar. Han taber smilet. Der er dækket
op til 3 personer ved bordet, men der er 4 stole. Oscar
skærer ét stykke kage og sætter den hen på den tomme plads.
Karen bliver utilpas ved situationen. Hendes smil falder.
Hun tager en cigaretpakke fra bordet op i hånden.
KAREN
I kan bare starte, jeg kommer om
lidt.
Karen går udenfor. Johan ser at Oscar kigger efter Karen.
Johan begynder derfor hurtigt at aflede hans opmærksomhed.
Johan tager en bolle og smører den med smør imens han
fortæller.
JOHAN
Når far har fået det sorte hul til
at opsluge de første planeter,
glider de næste par planeter med
som perler på en snor
Johan får ikke lov at snakke færdigt. Oscar afbryder ham
midt i sætningen
OSCAR
Der er noget jeg skal vise dig
Oscar giver tegn til at de skal ud til garagen. Han rejser
sig op og løber. Johan rejser sig op. Han tager endnu en
bolle, han skal til at tage en bid af den.
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Johan tager den sidste bid af sin bolle. Han ligger under
raketten. Der er ledninger i forskellige farver over hans
hoved. Oscar kommer gående bag ham.
OSCAR
Er du klar?
Johan rejser sig op. Han nikker. Oscar går over til skabet,
han åbner det. Inde i skabet er den motor Oscar har bygget.
Oscar tager den avancerede, hjemmelavede motor ud. Den er
bygget af metalrør og andre motor-lignende dele. Oscar
drejer motoren, for stolt at vise den frem.
OSCAR
Med din ilttank og min motor, kan
vi lige præcis få raketten op på en
høj nok hastighed til at få den til
at lette.
Oscar smiler og ser stolt ud. Johan er bekymret, han skærer
tænder.
JOHAN
Hvad består motoren af?
Oscar giver Johan motoren i hånden. Den er tung. Johan
drejer den rundt for at se ordenligt på den.
OSCAR
Brændstoffet er krudtet fra 293
fontener, 6 pakker stjernekastere
og en blanding af alt det vi havde
tilbage fra de sidste par års
nytårsaftener.
JOHAN
Det er alt for farligt Oscar.
Oscar kigger tænksomt på Johan, han tager motoren igen.
JOHAN
Du ved vel at der skal et stort
tryk til for at få raketten op at
flyve?
Oscar bliver skuffet. Hans humør falder.
OSCAR
Far venter jo på os.
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Johan kigger fra motoren og hen på tændstikkerne der sidder
limet fast på raketten. Johan tænker et øjeblik før han
nikker.
JOHAN
Hvis du henter vores hjelme, så
fikser jeg de sidste ledninger.
Oscar kigger ned på ledningerne i indkøbsvognen. De stritter
ud til alle sider.
Oscar lægger motoren på bordet i garagen og går ud af døren.
I det øjeblik Oscar er ude af døren stopper Johan med at
smile. Han kigger over på motoren, hans blik flakker hurtigt
over på tændstikkerne. Han skynder sig hen til raketten, og
river tændstikkerne af. Johan hører en lyd, han skynder sig
gemme tændstikspakken væk ned i sin lomme.
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Johan kommer ind i stuen. Hans mor går rundt og åbner
skuffer og skabe. Hun er frustreret.
JOHAN
Mor, der er noget jeg bliver nødt
til at fortælle dig.
Karen er i dårligt humør, hun hører ikke efter. Johan ser at
Karen står med en cigaret i hånden. Johan ser mistænkelig
ud.
JOHAN
Det er Oscar, den er helt gal med
ham...
Karen lytter stadigvæk ikke efter.
KAREN
Jeg hjælper dig med dine lektier
når jeg har fundet min lighter.
Johan tager tændstikspakken op af lommen. Han kigger på den
og løber derefter hurtigt ud af døren.
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Johan kommer ind i garagen. Raketten er væk. Der hvor
raketten før stod, står nu én ensom astronauthjelm. Johan
løber over til skabet hvori rakettens motor før var. Johan
spotter nu en riv-af-kalender hvor der står ”0 days to
launch”. Johan råber efter hans mor
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JOHAN
MOR
Johan er panisk, han tager astronauthjemlen op fra gulvet.
Johan råber denne gang højere.
JOHAN
MOR!
Karen kommer løbende ud i garagen
KAREN
Hvad sker der?
JOHAN
Oscar har tænkt sig at køre en
indkøbsvogn fuld af fyrværkeri ned
af marken!
Han får ingen reaktion fra morens side.
JOHAN
Med fyrværkeri mor!
Moren begynder at se undrende ud. Johan skubber hende til
side og løber selv ud af døren. Han ved at der ikke er meget
tid.
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Johan kommer løbende. Han ser Oscar på toppen af bakken.
Oscar er ved at tænde lunten til raketten. Johan løber
hurtigere og hurtigere
JOHAN
STOP
Oscar sætter sig op i raketten. Johan er tæt på ham nu.
JOHAN
Der kommer en meteorsværm i nat,
det er for farligt at flyve i dag!
Oscar kigger på Johan
OSCAR
Det skal være i dag!
Johan er nået hen til raketten. Han hiver i Oscar.
JOHAN
Oscar kom nu op, det er for
farligt!
(CONTINUED)
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Johan river mere og mere. Oscar holder fast
JOHAN
Kom nu ud af den indkøbsvogn!
Oscar holder hårdere og hårdere fast, Johan river samtidig
mere og mere. Oscar rives rundt, frem og tilbage i
indkøbsvognen. Johan ser ned på lunten. Han stopper med at
rive i Oscar
JOHAN
Jeg har løjet for dig!
Oscar slipper sit greb om raketten.
JOHAN
Far kommer ikke tilbage! Han har
aldrig været i rummet
Oscar går stille ud af raketten. Lunten er ved at være ved
dens ende. Han kigger på den.
OSCAR
Du lovede mig han ville komme
tilbage.
JOHAN
Jeg ved det, undskyld!
Karen kommer løbende op ad bakken. Drengene har ikke lagt
mærke til hende før nu.
KAREN
Johan, Oscar! Gå væk derfra!
JOHAN
Kom!
Johan tager fat i Oscars hånd. Han trækker ham med væk fra
raketten. Moren er nået hen til drengene. Drengene sætter
sig på huk med rykken mod raketten. Moren holder beskyttende
om drengene. De kniber øjnene sammen, og venter i spænding
på rakettens eksplosion.
Lunten er helt inde ved motoren nu. Der kommer lidt gnister
fra stjernekasteren, men de stopper hurtigt. Der sker
ingenting. Johan åbner øjnene helt. Oscar gør det samme.
Johan vender hovedet mod raketten. Der er ingenting sket.
OSCAR
Jeg sagde jo det ikke var farligt!
Stilhed. Johan begynder lettet at grine. Oscar griner med.
De kigger på hinanden og griner videre.
(CONTINUED)
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KAREN
Det må i aldrig gøre igen!
JOHAN
Undskyld.
KAREN
Nej det er mig der siger undskyld.
Jeg er ked af jeg ikke har fortalt
jer mere om jeres far.
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Johan, Oscar og deres mor sidder samlet rundt om
spisebordet. Oscar sidder på skødet af Karen. På bordet
foran dem er kagen fra i morges. Der mangler ét stykke for
at kagen er hel. Lyset med 10-tallet står stadigvæk i.
Oscar skal til at skære i kagen, men så stopper Johan ham.
Han tager noget op ad lommen. Det er en pakke stjernekastere
og den blå tændstikspakke. Han sætter stjernekasterne i
kagen.
JOHAN
Tillykke med fødselsdagen.
Oscar smiler til Johan. Oscar skærer kagen ud og kommer til
at grine ved tanken:
OSCAR
Du skulle have set dig selv! Jeg
vidste jo godt at det ikke var
farli..
Oscar bliver afbrudt af et kæmpe brag. De kigger alle tre
forskrækkede på hinanden. Lys glimrer ud af vinduet.
Drengene vender hovedet for at se ud af vinduet, de kigger
på hinanden. Et smil sniger sig ind på drengenes læber.
OSCAR
Var det?
Oscar kigger imod vinduet. Johan nikker, drengene bryder ud
i grin.
JOHAN
Ikke farligt, siger du?
Drengene griner. Karen griner lidt med.
Oscar smiler til Johan. Oscar skærer et stykke kage. Han
giver det første stykke til Johan og det andet stykke til
sig selv. Han giver det sidste stykke til Karen.
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KAREN
Nå, jeg vil da gerne høre, hvad det
var far lavede helt deroppe i
rummet i jeres historier?
Drengene kigger på hinanden. De ser tænksomme ud.
OSCAR
Ej mor...
KAREN(GRINENDE)
Jeg troede bare, han var en helt
almindelig mekaniker, men jeg kan
fornemme at han også lavede noget
andet?
Johan kigger på Oscar, han begynder at smile til Oscar.
Oscar smiler igen. De kigger på moren på samme tid.
JOHAN
Hvis far rent faktisk var oppe i
rummet, havde han ikke været så dum
at rejse 2 millioner lysår til
Andromedagalaksen. Han havde rejst
igennem et ormehul
Johan tænder derefter stjernekasterne på kage-stykkerne.
Stjernekasterne gnistrer som stjerner i universet. Oscar og
Johan ses imellem dem. Oscar begynder ivrigt at fortælle
videre
OSCAR
Og når han så endelig ville komme
frem, ville han rejse hen til
Andromedagalaksens midte hvor der
er et sort hul der er 300 gange
større end vores i mælkevejen.
KAREN
Ahh, så han ville simpelthen
udforske det sorte hul?
OSCAR
Nej mor, han ville selvfølgelig
ikke komme for tæt på det, for
sorte huller opsluger alt der har
en masse
Sort skærm ses. Rulletekster ses stille og roligt
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JOHAN
Ja, endda lys og stråling.
OSCAR
Han ville finde en metode så han
kan få hele andromedagalaksen ind i
et sort hul, så den ikke kan støde
sammen og ødelægge vores galakse om
4 milliarder år.
JOHAN
Præcis
OSCAR
Når han kommer hen til galaksens
midte, skal....
Oscars stemme fader ud, man kan fornemme at de bliver ved
med at snakke. Musikken bliver højere og rulletekster kører
videre.

