1 INT JOHANS LEJLIGHED - STUEN - DAG
JOHAN(40) er ved at gøre klar til sin datters fødselsdag. Han
hænger en guirlande op, hælder mel i en dej, laver
slikposer... Han gør også rent og fjerner noget rod hist og
her. Han skynder sig med det hele. Det ringer på.
------------------------------------------------------------2 INT JOHANS LEJLIGHED - GANGEN - DAG
Han går ud til dørtelefonen og trykker på knappen.
MARIA
Hej far.
JOHAN
Hej skat.
MARIAS MOR
Har du styr på alt? Godt, jeg sender
hende op nu.
Moren lyder bebrejdende. JOHAN åbner døren ud til opgangen.
MARIAS MOR
Hav det godt ved far. Vi ses på
søndag. Du ringer bare hvis der er
noget, ikke?
MARIA
Ja.
MARIAS MOR
Godt så. Hej hej.
En dør smækker, og vi hører fodtrin. Så kommer MARIA(10),
JOHANs datter, ind af døren.
JOHAN
Tillykke med fødselsdagen skat. Hvor
er det godt at se dig.
MARIA
Tak. Det var rigtigt i går.
JOHAN
Ja, det ved jeg da godt. Gæsterne
kommer lige om lidt.
MARIA
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Jeg glæder mig vildt meget.
MARIA har fået skoene af, og går nu videre ind i lejligheden.
JOHAN bliver stående et øjeblik og kigger efter hende.
------------------------------------------------------------3 INT JOHANS LEJLIGHED - STUEN - DAG
MARIA pakker en gave op. Foran hende ligger allerede en del
gavepapir og nogle oppakkede gaver. Omkring hende sidder fire
andre børn og ser med. Hun siger tak til det barn der gav
hende gaven. JOHAN står ved siden af. Han smiler.
JOHAN
Godt, det var alle gaverne. Nu må i
godt sætte jer til bords, så henter
jeg boller og saftevand.
De fem børn sætter sig om bordet, og JOHAN går ud i køkkenet.
------------------------------------------------------------4 INT JOHANS LEJLIGHED - KØKKENET - DAG
Der står en radio i køkkenet. Den spiller musik, men er
skruet lavt ned. JOHAN står ved køkkenbordet og blander saft
og sætter flag i bollerne. Han tænder for ovnen så den kan
forvarme. På komfuret står en ubagt kage. Han tager fadet og
kanden og skynder sig ind i stuen igen.
------------------------------------------------------------5 INT JOHANS LEJLIGHED - STUEN - DAG
JOHAN sætter maden på bordet, og børnene tager for sig. De
spiser og har det sjovt. JOHAN står ved siden af og holder
øje, og er meget ivrig for at hjælpe børnene med at hælde op
eller lignende. Sådan er der gået lidt tid.
BARN
Er der flere boller? De er rigtig
gode.
JOHAN
Jo tak, ja, selvfølgelig, jeg henter
lige nogle.
------------------------------------------------------------6 INT JOHANS LEJLIGHED - KØKKENET - DAG
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JOHAN står og smører boller ved køkkenbordet. Pludselig
stopper musikken i radioen, og byttes ud med en
nyhedsoplæsers stemme.
NYHEDSOPLÆSER
Vi afbryder udsendelsen med en vigtig
meddelelse. For få minutter siden blev
det bekræftet fra Det Hvide Hus at USA
har affyret atommissiler mod
Nordkorea, som modsvar til et
storstilet angreb fra styret mod
Sydkorea samt en række amerikanske
flådebaser i Stillehavet.
JOHAN lægger kniven fra sig og ser chokeret ud. Han skruer op
for radioen.
NYHEDSOPLÆSER
Adskillige atomvåben er allerede
detoneret, og både strålinger og
rystelser er blevet målt så langt væk
som Australien.
Nu er der lidt støj i Radioen, og nyhedsoplæseren lyder til
at tale med nogen væk fra mikrofonen. Han vender tilbage kort
efter, og lyder ganske alarmeret. Han forsøger dog at
genvinde fatningen og lyde rolig.
NYHEDSOPLÆSER
Jeg er lige blevet informeret om at
også Tyskland har afsendt missiler.
Det lader til at have udviklet sig til
en global konflikt. Vi må råde alle
til at søge indendøre og holde radio
og fjernsyn tændt.
JOHAN er forfærdet. Døren ind til stuen, som stod på klem,
bliver nu åbnet af MARIA.
MARIA
Far.
NYHEDSOPLÆSER
Den amerikanske præsident har netop
udsendt et tweet, hvor...
JOHAN slukker hastigt for radioen.
MARIA
Hvad er der galt?
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JOHAN
Det var bare nyhederne. Nu er bollerne
klar.
JOHAN tager fadet med boller og går ind i stuen med dem.
------------------------------------------------------------7 INT JOHANS LEJLIGHED - STUEN - DAG
Han forsøger at smile og opføre sig normalt. Børnene opdager
ikke noget. Imens de spiser står JOHAN og tænker, og stirrer
bekymret på sin datter. Der går lidt tid før han endelig
samler sig.
JOHAN
Nå, hvem her er klar til en
skattejagt?
ALLE BØRNENE
Mig!
Børnene løber ud i gangen. JOHAN står et øjeblik og kigger
rundt. Så hører han en høj lyd nede fra gaden. Det lyder som
om nogen kører ind i noget. Han stivner, og skynder sig så
hen til vinduet og kigger ned. Der er flere lyde, af biler
der dytter og folk der råber og løber. Han ser skræmt ud. Han
skynder sig at trække gardinerne for. Så skynder han sig at
finde noget slik, som han gemmer i en skuffe. Da det er gjort
går han ud mod gangen.
------------------------------------------------------------8 INT JOHANS LEJLIGHED - GANGEN - DAG
Børnene står og tager sko og overtøj på. JOHAN overvejer kort
hvad han skal sige.
JOHAN
Skattejagten er indenfor. Det havde
jeg helt glemt. Af med skoene igen, så
skal i bare se.
Børnene kigger mistroisk på ham. MARIA er forvirret.
MARIA
Det er da nede i gården?
JOHAN
Nej, skatten er begravet heroppe.
Skynd jer at komme igang med at lede,
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for jeg har hørt at er nogle pirater
der også er ude efter den.
MARIA himler med øjnene. Børnene får overtøjet af igen og går
afsted for at lede. JOHAN står og kigger efter dem. Så går
han ud i køkkenet.
------------------------------------------------------------9 INT JOHANS LEJLIGHED - KØKKENET - DAG
Børnene leder efter skatten rundt omkring i lejligheden.
Johan tager den ubagte kage fra komfuret og sætter den ind i
den tændte ovn. Han tjekker hvad klokken er, så han ved
hvornår kagen skal ud. Så står han lidt og tænker. Nu hører
han børnene juble inde i stuen.
ALLE BØRNENE
Vi har fundet skatten!
------------------------------------------------------------10 INT JOHANS LEJLIGHED - STUEN - DAG
Børnene står og spiser slik og griner. Uden for vinduerne kan
man stadig svagt høre lyde af kaos og panik, men børnene
lader ikke til at opdage noget. JOHAN kommer ind i stuen og
ser på dem. Så hører han lyden af dørtelefonen. Børnene
kigger ud mod døren.
------------------------------------------------------------11 INT JOHANS LEJLIGHED - GANGEN - DAG
Han skynder sig ud til døren og trykker på den knap der lader
ham tale med dem udenfor.
MOR TIL BARN
Hallo, jeg skal hente min datter.
Skynd dig at åbne!
JOHAN kan høre kaotiske lyde i baggrunden. Hun lyder
desperat. Han holder sin finger foran den knap der låser
døren op. Men han trykker ikke på den. Istedet afbryder han
hendes talestrøm, og skynder sig tilbage til stuen, mens han
lukker alle døre efter sig. Dørtelefonen bliver ved med at
ringe, men lyden bliver svagere for hver dør han lukker.
------------------------------------------------------------12 INT JOHANS LEJLIGHED - STUEN - DAG
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Han træder ind til børnene igen, og lukker hurtigt døren
efter sig. De har stadig ikke opdaget noget underligt, og de
leger og spiser slik. Dørtelefonen kan svagt høres.
JOHAN
Nu skal vi vidst have noget stopdans.
Nu står børnene og danser, og JOHAN står ved cd-afspilleren.
Han trykker på pause, og børnene står stille. Han starter
musikken igen. De danser videre og har det sjovt. JOHAN
smiler også igen. Pludselig stopper musikken, men uden at han
har trykket på pauseknappen. Da musikken stopper høres også
lyden af at strømmen går. Børnene forsøger at stå stille, men
da der går nogle sekunder uden musik mister de efterhånden
balancen og bevæger sig.
BARN
Start musikken!
JOHAN trykker flere gange på knappen, og prøver at tænde
afspilleren igen, men det virker ikke.
JOHAN
Jeg tror strømmen er gået.
Børnene viser at de er misfornøjede. JOHAN ser igen bekymret
ud, men får så en idé.
JOHAN
Jeg henter da bare lige min gamle
guitar. Så kan i få noget rigtig
musik.
MARIA
Ej, far.
JOHAN går ind ved siden af, og kommer tilbage med en akustisk
guitar. Han sætter sig og spiller noget, men det lyder
forfærdeligt. Børnene danser igen, og griner. MARIA synes det
er dybt pinligt. Efter kort tid stopper hun ham.
MARIA
Skal vi have kage nu?
JOHAN
Ja, det skal vi da. Den skulle også
være færdig lige straks.
Børnene bevæger sig langsomt hen til deres pladser og sætter
sig. JOHAN går ud i køkkenet.
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------------------------------------------------------------13 INT JOHANS LEJLIGHED - KØKKENET - DAG
Dørtelefonen ringer stadig, og larmen udenfor er blevet mere
voldsom. JOHAN åbner ovnlågen og tager kagen ud. Men ovnen er
slukket, fordi strømmen er gået. Han forsøger at tænde den
igen, men det virker ikke. Han stikker en strikkepind i
kagen, og konstaterer at den slet ikke er færdig. Han kigger
på Maria igennem døren ind til stuen. Så åbner han et skab,
og finder en pakke med nogle kedelige småkager. Han hælder
dem ud på en tallerken, tager en dyb indånding, og går så ind
i stuen med kagerne.
------------------------------------------------------------14 INT JOHANS LEJLIGHED - STUEN - DAG
JOHAN lukker døren efter sig, og sætter så tallerkenen på
bordet. Børnene kigger undrende på kagerne.
JOHAN
Ovnen virker ikke, det er virkelig
underligt. Men det gør den sikkert om
lidt.
MARIA ser på ham og nikker. Han tvinger et smil frem.
JOHAN
Skal vi ikke lige synge en
fødselsdagssang? Okay, jeg starter.
Så synger de allesammen en fødselsdagssang (den med "Gid
MARIA længe leve må, og sine ønsker opfyldt få..."). Mens de
synger tager lydene udefra til, og nu er der også lyde af
eksplosioner. Da de når det sidste vers kommer der en
rystelse i jorden. Børnene og JOHAN bliver bare ved med at
synge og smile. JOHAN kigger på MARIA, som smiler til ham.
Hans smil forsvinder
Filmen slutter samtidig med sangen.
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