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INT. BESKIDT KÆLDER/LAGER - AFTEN
Øde område hvor der tydeligt ses grus, grafitti og byggerod
eller lign. Det foregår i et urbant miljø (byområde) men dog
et sted hvor få personer kommer.
To personer (ofre) sidder på knæ med pose over hovedet.
Deres hænder er bundet på ryggen.
Et stykke derfra står Joe (20)(hovedpersonen) og sveder. Han
har en hue på og er lidt beskidt i ansigtet.
Omkring ofrene står en mindre gruppe bandemedlemmer (3) med
våben. Bandemedlemmerne er iført hvad der ligner tøj de har
fundet, en smule beskidt og laset, nogle har veste på og
lign. udstyr.
Tættest på de to ofre står, hvad der ligner, bandelederen
(25) i en lang læderjakke og ser sur ud.
BANDELEDER
Kæft hvor I uduelige! Vi havde en
simpel aftale! Skaf mig
mikrochippen, eller... DØ! og
eftersom jeg ikke har en eneste
lille bitte, lorte, fucking
mikrochip, så er det her meget
nemt!
OFFER 1
Du tør ik!
BANDELEDER
Hvad siger du sæk-fjæs?
OFFER 1
Du tør ik dræbe os, du bluffer! Du
tør ik gøre noget som he----....
Bandelederen gør tegn (med en viftende bevægelse) til en af
de andre bandemedlemmer, der straks tager et reb og tager
det om halsen på offeret. Bandemedlemmet strammer nu til og
offeret kan ikke længere få vejret. De kæmper lidt rundt på
jorden og offeret spjætter.
BANDELEDER
HAHAHHA! hvad tør jeg ik var?! Din
klamme, udeulige, dovne,
provokerende, egoistiske...
En af bandemedlemmerne (JOE - John Doe) ser en smule usikker
og utilpas ud ved situationen.
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BANDELEDER
Selvfede, naive IDIOT!
Bandelederen knytter sin næve hurtigt, bandemedlemmet
knækker med det samme nakken på offeret.
JOE
STOP!
Der er helt stille, alle kigger langsomt over på Joe, der er
trådt et skridt nærmere på bandelederen. Da Joe opdager at
alle kigger på ham, træder han langsomt tilbage igen.
JOE
Jeg mener, haha, kan vi ik gi dem
en chance mere? yeah.. øøhm så..
haha
Bandemedlemmer går pludselig tættere på ham.
BANDELEDER
Hvad fuck sagde du Joe?
JOE
Ik noget?
BANDELEDER
Sagde du stop? hva? holder du med
sæk-fjæsset? gør du?
JOE
Nej.. hold nu op.
En af bandemedlemmerne tager fat i Joe og smidder ham ind i
midten af deres cirkel, ind ved siden af liget.
BANDEMEDLEM 1
Hvem fuck tror du du er Joe?
BANDEMEDLEM 2
Er du overhovedet en af os?
BANDELEDER
Kæft hvor er du klam!
BANDEMEDLEM 1
Du er så fucking mærkelig
BANDEMEDLEM 2
Tør du ik? Er du bange?
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BANDELEDER
Du kommer til at bøde for det her!

En af de andre bandemedlemmer sparker til ham, mens en anden
spytter. Bandelederen stiller sig tværs over Joe og begynder
at tisse ned på ham.
De andre griner af det og giver bandelederen highfive. Så
tager de fat i det næste offer som de trækker væk, hen ad
jorden. De lader Joe ligge selv med liget.
Der høres en hvæsende lyd fra liget. Joe bevæger sig derhen
og trækker langsomt posen væk fra hovedet. Under det ligger
offeret der har blod i munden, helt åbne øjne og trækker
væjret besværet (han er stadig lidt i live)
Offeret kigger på Joe
OFFER 1
Tag den..... chippen..
Joe får øje på en lille chip offeret har i hans hånd. Joe
tager den.
OFFER 1
Pas på den.... Ik lad dem få den...
JOE
Hvad mener du?
OFFER 1
Du kan redde 1 persons liv...
(Joe kigger på det andet
offer)
eller du kan redde flere tusinde
(offeret gør tegn mod chippen)
Offeret trækker vejret besværet langsommere, og lavere,
indtil han tilsidst ligger helt livløs.
Joe kigger på chippen i sin hånd.
BANDELEDER
SKYD HAM!
Joe kigger mod de andre og ser en af medlemmerne der står
med en pistol peget mod det andet offer. Joe kigger ned på
chippen, tilbage på offeret.
(han er tydeligt splittet om
han skal give chippen til
banden, eller lade offeret dø)
Joe kigger igen på chippen, det døde offer og tilsidst over
på banden.
(CONTINUED)

CONTINUED:

4.

JOE
Undskyld...
Joe knuger chippen i hånden.
HÅRDT KLIP TIL SORT SKÆRM:
BANG!

