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scene 1.ext nabolag sen eftermiddag (montage)
DENNIS (17) går i sit nabolag. det er usselt og der er flere
nedslidte huse og lejligheder. Han sælger noget hash til en
eller anden gut. Han tager i mod pengene og stopper dem i
lommen. Han går så nu mens han tænder en smøg. Han kigger
rundt og skuer sit nabolag. BARIS ringer til ham.
BARIS
Hvad så Dennis. Er du klar til i aften?
DENNIS
Ja normalt, fik også lige solgt det sidste gram.
BARIS
Godt. Jeg har også et andet job til dig.
DENNIS
Ja okay 100!
BARIS
Så vi ses i aften?
DENNIS
Ja mand, vi ses.
Dennis ligger telefonen i lommen og tager et stort hvæs af
smøgen. Hvorefter han smider den.

Scene 2. Int opgang/entre til hus/lejlighed sen eftermiddag
Dennis kommer hjem til en tom lejlighed som er mørk og han
tænder lyset. Han råber efter sin mor.

Scene 3. Int, Idas værelse, dag
Men hun er der ikke. det er kun hans lillesøster IDA(7) som er
inde på sit værelse og lege.
DENNIS
Hvor er mor henne?
IDA
Det ved jeg ikke
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Tv’et spiller lyde fra tegnefilm i baggrunden. Ida leger med
sine bamser.
DENNIS
er du sulten?

scene 4. Int dag køkken montage
Dennis smider sin taske på gulvet.
askebæger på bordet og smider ud i
roder han i skabene og leder efter
nudler som han koger. han tager et
køleskab er næsten tomt.

han tager det fyldte
skraldespanden. bagefter
noget mad. der er kun nogle
glas vand og fylder. deres

Dennis servere maden for ida i køkkenet. Ida sidder på en stol
og Dennis står op og spiser. hun spiser det også selvom hun
synes det er lidt kedeligt. ida prikker lidt til maden med sin
gaffel. Dennis kigger på hende.
DENNIS
Vi har ikke lige andet mad så du må nøjes med det.
Ida prikker videre til maden.

scene 5. Int dag, ida’s værelse
bagefter putter Dennis ida i seng. hun hopper lidt inden hun
falder til ro i sengen. Dennis tager og ryster hendes pude som
er gammel og hård. han lægger den ned igen og ida sætter sig i
skrædderstilling i sengen. Dennis kaster dynen hen over hende.

DENNIS
så, nu ligner du et spøgelse

Ida griner højlydt, og Dennis tager igen dynen af hende. hun
lægger sig. Dennis giver hende et kys på kinden og giver hende
dynen på. han skal til at gå ud af værelset og slukke lyset.
men så afbryder ida ham
IDA
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Ikke sluk lyset.
Dennis smiler til ida. Og tænder lyset igen.
Scene 6. Int. Entre. Sen eftermiddag
Dennis står og venter i entreen og lytter foran ida’s dør. Han
tager derefter sin jakke og går ud.
scene 7 /intro. int. i hus hos banden. aften.
Vi kan høre lyden af nogle mænd der griner. lyden fader højere
og højere
Dennis går hen til bordet og smider nogle sammenkrøllede 100kronesedler.
BARIS
Smukt Dennis.
Dennis sætter sig ned på en stol ved bordet. En af mændene
tæller sine penge. der sidder et andet bandemedlem og ryger en
joint. ved siden af ham sidder BARIS. Han sidder tilbagelænet
i stolen og zapper med fjernbetjeningen hen mod det store tv.
De spiser pizza og drikker cola og red Bull.
Dennis åbner pizzabakken. Dennis spiser pizzaen hurtigt. han
bliver næsten kvalt så sulten han er.
BARIS
hva så, er du frisk på at tjene lidt ekstra?
DENNIS
jaer?... på hvad?
BARIS
Mike. Giv mig 7 klik
Mike tæller 7000 kr op og lægger dem på bordet. Dennis kigger
spændt på pengene. han rækker ud efter dem. men BARIS tager
pengene igen.

BARIS
Det her hus skal du røve.
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BARIS viser et billede af huset på hans mobil.
DENNIS
Jeg ved ikke…
BARIS
Vi har tjekket det. Der er ingen hjemme om dagen. Du skal bare
tømme det.
DENNIS
Tømme det?
BARIS og de andre bandemedlemmer griner.
BARIS
Ja du skal bare ind og tage alt deres lort.
Dennis
ja okay.(tøver)
BARIS
er du på
DENNIS
(tøver) ja...
BARIS
godt Dennis!
BARIS giver Dennis hånden og klapper ham på skulderen. Dennis
er stadig lidt forvirret.

BARIS
tag noget pizza med hjem.
Dennis tager pizzaen med i posen. BARIS giver Dennis colaen på
bordet. Dennis rejser sig. BARIS afbryder.
BARIS
tag noget mere!
BARIS tager en til pizzabakke og giver ham hele pizzaen.
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DENNIS
Stabilt. Vi ses.

Dennis går hen mod døren. BARIS kigger hen mod Dennis og
løfter hånden vinkende.

8 INT. MORGEN. HJEMME (der spilles klassisk musik i
baggrunden)
Dennis pakker Idas madpakke. han ligger pizza ned i den.
Derefter lægger han en nogle pizzastykker i ovnen.
DENNIS
når ida. er du ikke også ved at være træt af havregryn?

ida har travlt med at gnide sine trætte øjne. hun holder sin
bamse i sin venstre arm.
DENNIS
ja jeg har lyst til pizza.
Ida kigger spændt op på Dennis. Dennis åbner ovnen og tager
pizzaen ud. ida råber glad
IDA
har du købt pizza!!
DENNIS
ja det har jeg da i hvert fald! og cola.
IDA
jaaaaa
Dennis giver ida et stykke pizza på en tallærken og giver
hende colaflasken. Ida sidder i stolen og kigger spændt med
åbne øjne. Hun spiser pizzaen. Dennis hælder colaen op.

SCENE 9 EXT. DAG STIEN HEN MOD SKOLEN.
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Dennis holder Idas lyserøde taske på hans ryg ud over hans
egen taske. han holder Ida i hånden. De slentrer hen mod
skolen. Dennis og Ida stopper op foran skolen. Dennis vender
sig mod ida og sætter sig på hug.
DENNIS
hvornår har du fri i dag ida?
IDA
det ved jeg ikke?
DENNIS
når… men kan vi ikke bare sige at jeg henter dig her kl 1 så
kan du bare stå herude og vente?
ikke også?
Dennis tager idas hånd og peger på uret.
DENNIS
Så når den lille viser peger på 1. Så står jeg her!
IDA
jo jo
Dennis smiler til ida. han giver hende et dask på armen og
griner. Men ida ser chokeret ud.
IDA
Av!
DENNIS
Ej hov. Undskyld ida er du..
Ida afbryder og skræmmer Dennis.

IDA
Bøh!
Dennis får et chok.
DENNIS
Forhelvede ida (griner)
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DENNIS
Nåh...vi ses ikke?
Ida krammer Dennis. Dennis bliver glad. ida giver slip og
vender sig om. ida kigger ikke tilbage i det at hun hopper
glad mod skolen.
IDA
farveeel

Dennis kigger smilende hen mod ida. han rejser sig op. han
begynder at gå og så tænder han sin smøg.

SCENE 10 EXT DAG. ude foran huset
Dennis kigger på klokken. han har sin taske på ryggen. han går
mens han åbner tasken og tager en elefanthue op. nu er han ved
huset. hans hænder ryster lidt så han knoer sine hænder for at
få dem til at falde til ro. Dennis tager elefanthuen på. den
sidder skævt. så han retter den rystende med sine hænder. han
puster ind og ud, og så går han hen mod huset. han vender om
med døren og går med sit koben. Han smadre døren og brækker
døren ind. Derefter sparker han døren op og træder ind.
Scene 11. Int dag. inde i huset i stuen
han er nu inde i huset. han åbner sin taske og begynder at
finde alt det som er penge værd og ligge det i sin taske.
MacBook, iPad og meget andet. han ser skræmt ud. han er
nervøs.

Scene 12. Int dag. TRAPPE
Dennis løber op ad trapperne.

SCENE 13. Int dag værelse
han går ind på et soveværelse, hvor han finder smykker. flere
nye ting. men nu kan Dennis hører en lyd. hvad var det? Dennis
skynder sig at lukke tasken og tage den på ryggen.

Scene 14. Int dag. ved trapperne.

8

han går ud fra værelset og der står til hans forbløffelse en
dame. hun står med en kniv og hakker ud efter Dennis. Dennis
når heldigvis at tage fat i hendes arm. han prøver at holde
kniven fra sig men kommer til at skubbe damen. hun vælter nu
ned af trapperne. og Dennis ånder forpustet og forskrækket ud.
fuck tænker han. han tager sig selv på hovedet. han løber ned
ad trapperne og sætter sig på knæ ved kvinden. han rykker til
hende. der er ikke nogen reaktion.
Dennis rusker i hende
Dennis
hallå!!
hun reagerer ikke. Dennis tager igen sig selv på hovedet og
tager hurtigt hænderne ned igen. han ved ikke hvad han skal
gøre med sig selv. han begynder at trække vejret hurtigt. ind
til at han hører en ny lyd. en dreng åbner døren fra et
værelse. han står i pyjamas bukser og undertrøje. han ser
sløjt ud. damen har nok været hjemme for at passe ham og taget
fri for arbejde. han kigger skræmt på Dennis. Dennis kigger
med store fortabte øje på drengen. (up close). der går nogle
sekunder. drengen begynder langsomt at græde. der panikker
Dennis og løber ud af huset.

Scene 15. ext dag på gaden.
han spæner væk så hurtigt han kan. Vi ser ham løbe hurtigt væk

Scene 16 ext. ude foran Idas skole.
Ida står og venter på Dennis der hvor at det var meningen at
han skulle hente hende. hun står og kigger på sit lyserøde ur.
Viseren er 17 min. over 1. Men Dennis kommer aldrig. Ida står
bare og venter. Hun kigger rundt. Rulleteksten bliver vist
over hende. Her slutter filmen.
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