GALSKAB - synopsis
(ude foran abdos hus) 1 min
Dennis (18) sidder og ryger en smøg med hos sin ven i Abdos have. Abdo spørger om Dennis vil med ud
og spille fodbold i morgen. Men Dennis fortæller at han har en aftale med banden. Abdo siger til Dennis
at han er alt for meget sammen med dem. Men Dennis fortæller Abdo at han tjener parra og at det
luksus og nemt arbejde. Men Abdo får Dennis overtalt til at smutte tidligere hjem fra banden så de kan
mødes senere.
(hos bandemedlemmerne) 2 min
Dennis er hos bandemedlemmerne. De sidder og ryger en joint i en lejlighed og tæller deres penge.
Dennis skal til at smutte. Men så spørger bandlederen om han ikke lige bliver lidt længere da de har
noget at snakke om. Dennis bliver da dem som der er der henne er lidt ældre end ham og han gerne vil
gøre dem stolt. Abdo ringer så til Dennis, men Dennis lægger på. Bandemedlemmerne fortæller om et
hus som de har tænkt sig at røve i det at Dennis tager et sug af jointen. Dennis hoster og
bandemedlemmerne griner. Bandlederen fortæller Dennis at der er en perker i huset som har et dyrt ur
som de har tænkt sig at stjæle og forære til bandlederens kæreste. Dennis vil gerne gøre dem stolte så
han går med til det.
(ude foran huset, i evt bil) 1 min
Banden kører ud til huset og kigger. Dennis får et chok da han ser at det er abdos hus. Dennis ved ikke
nu om han skal gøre banden stolt eller sætte sit liv på spil og trodse banden. Bandelederen finder 7000
kr frem og fotæller dennis at de er hans hvis han stjæler det ur. Banden fortæller at de har tjekket at der
ikke er nogen alarm i huset. Banden fortæller at de har fundet ud af at familien altid besøger deres
venner hver fredag. Så dennis går med til det og tager sig en beslutning. Han vil røve huset!
(ude for på gaden) 2 min
På vej hjem fra banden ringer dennis til abdo og undskylder for at han ikke mødte op. Abdo er skuffet
men acceptere det. Dennis spørger så abdo om de kunne gøre det fredag måske i stedet for at finde ud
af om abdos familie er hjemme. Abdo siger at han ikke kan fredag. Så nu er dennis sikker på at huset er
tomt.
(i huset) 3 min
Dennis skal til at røve huset og smadre døren åben. Dennis leder efter uret. Men har svært ved at finde
det. Dennis roder i en skuffe og der er uret. Men så! Dennis hører en lyd. Der står en dame bag ham.
Hun har trukket en kniv og slår ud efter dennis. Men dennis når at løfte sin pistol og skydder hende i
maven. FUCK… det er abdos mor! Dennis panikker. Han løber så hurtigt ud af døren som han kan.
(ude på gaden.) 1 min
Dennis løber og løber til han får tårer i øjnene. Han falder på knæ og tager sine hænder op til hans
karseklippede hoved. Han skriger. Han slår sig selv i hovede. Han skriger ”fuuuck”. Og kigger nu på
pistolen mens han drejer den i sine hænder. Nu ser vi dennis fra lang afstand. Kameraret ryster langsomt
(håndhold) nu fader skærmen til sort.

