I SKYGGEN
af SIMON LANGE

INT. BØRNEHAVEKØKKEN - DAY
PÆDAGOGEN(25) kigger ud af et vindue. Det er en helt normal
blæsende dag ude foran børnehaven. Den stille indstilling
stoppes efter noget falder på gulvet. PÆDAGOGEN kigger ud i
stuen. Det er DEN LILLE PIGE som har leget med en
legetøjsbil, som faldt ud over bordet. Pludselig ringer
PÆDAGOGENS private telefonen.
PÆDAGOG
(GLAD OG LIDT NYSGERIG)
Hey skat?!
KÆRESTE
(GLAD)
Hej Bøllemis!
PÆDAGOG
Det er sjovt du ringer.
KÆRESTE
(NÆRMEST LYKKELIG)
Nå, hvad så? Jeg står og laver mad
til os. Jeg kan love dig for, at
der er lagt op til det helt store
Jørgen Leth maraton når du kommer
hjem, og det lækreste gourmetmad.
Hvordan går det nede i Romlehuset?
Er du på
PÆDAGOG
(LYVENDE)
Tjaa, jaa. Ja. Der er lige en pige
som stadigvæk ikke er blevet hentet
endnu.
KÆRESTE
(SERIØST)
Nå, hvor er det syndt for hende.
Jeg skruer lidt ned for blusset,
så. Vi ses senere.
PÆDAGOG
(GLAD)
Hej hej.
INT. BØRNHAVESTUE - DAY
PÆDAGOGEN går ud fra køkkenet, og stiller sig i døropgangen,
og kigger ind på DEN LILLE PIGE, som tegner.
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PÆDAGOG
(OPMUNTRENDE)
Vil du have noget at drikke?
DEN LILLE PIGE
Vand.
PÆDAGOGEN smiler for sig selv, og går tilbage ind efter et
glas med vand. Langsomt fylder hun det til randen. Hun går
ind til DEN LILLE PIGE med det.
PÆDAGOG
(STILLER GLASSET PÅ BORDET)
Her søde... Må jeg se din tegning?
DEN LILLE PIGE
Ja.
DEN LILLE PIGE vender tegningen om. Det er en bil som kører
ind i en lastbil. PÆDAGOGEN bliver meget forskrækket over at
se tegningen, men hun viser det ikke. DEN LILLE PIGE tager
en ny tegning.
Pludselig ringer telefonen. PÆDAGOGEN skynder sig over til
den.
PÆDAGOG
Hallo, det er Kirsten fra
Lillebohøj
POLITIBETJENT
(RODER MED PAPIR)
Øhhh, hejsa. Ja, jeg kommer jeg
kommer fra politiet af.
PÆDAGOGEN fastgører sit blik på DEN LILLE PIGE.
POLITIBETJENT
Har du en pige i din børnehave hvis
barn er Lolita?
PÆDAGOG
(FORUROLIGENDE)
Ja.
POLITIBETJENT
Det piner mig virkelig at fortælle
det her, men det er altså sket en
bilulykke, og den har taget livet
af Julies forældre.
(5 SEKUNDERS PAUSE)
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POLITIBETJENT
Er du her?
PÆDAGOG
Ja.
POLITIBETJENT
(5 SEKUNDERS PAUSE)
Nå, men vi har sendt en vogen ud
efter deres datter og skulle gerne
ankomme om ti minutter. Det bedst
at du ikke fortæller Julie noget.
Lad os om det.
PÆDAGOGEN ligger på. Hun er nervøs.
PÆDAGOGEN (POV) slipper ikke sit blik fra DEN LILLE PIGE.
Mens hun sidder og tegner slukker lyset pludseligt. DEN
LILLE PIGE reagerer ikke på det.
PÆDAGOGEN går over til stikkontakten for at tænde lyset
igen. Inden hun vender sig om, kigger hun sig over hendes
skulder, mod DEN LILLE PIGE. PÆDAGOGEN går tilbage mod
køkkenet, men ser ikke legetøjsbilen, som DEN LILLE PIGE kom
til at smide på gulvet tidligere, og glider. PÆDAGOGEN slår
hovedet ned i gulvet. DEN LILLE PIGE kigger ikke på
PÆDAGOGEN som ligger på gulvet bevistløs. Hun har sit blik
låst på hendes tegning. Tegningen er PÆDAGOGEN som glider i
bilen, og DEN LILLE PIGE som sidder ved bordet og kigger ned
på sin tegning. Hun signerer sin tegning "LOLiTA, 666 ÅR"
SLUT

