The Killing (FINAL)
Af
Nordre Skole 9C

SCENE 1: SKABET
FRITZ sidder i skabet og ryster. Han kan høre fodtrin lige
udenfor. FLASHBACK! (fodtrin og et lysglimt)
SCENE 2: STUE
Stuen er helt tom og mørk, det er kun månelyset, der skinner
ind. Man hører lyden af et vindue der bliver smadret, og
LASSE, FRITS, LENE og AMALIE, kommer ind af døren. De tænder
stearinlys. LASSE har taget sprut med og er allerede ved at
åbne den første flaske.
LASSE
Hva’ så FRITZ, er du klar til at
blive fuld?
FRITZ
Ja man, vi skal bare drikke os i
hegnet.
LASSE
Men vi skal lige passe på Slender.
Lasse og Fritz kigger hurtigt på hinanden. De smiler begge
to.
FRITZ:
Har I hørt om Slender?
LENE
Nej, hvem er Slender?
LASSE:
Jeg har hørt rygter om, at i det
her hus, er der en forbandelse.
AMALIE:
Hvilken forbandelse?
LASSE:
Joh, der boede engang en familie
her, men en dag forsvandt de. Deres
bil holdte der stadigvæk, og ingen
havde set noget.
(LASSE bliver afbrudt af FRITZ)
FRITZ:
Siden da er folk, der har været i
dette hus, forsvundet, folk siger
at det var slender.
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AMALIE (PANIKSLAGEN):
Fuck det lort, jeg vil hjem.
LENE:
Skal vi ikke smutte?
LASSE OG FRITZ SMILER STADIG.
FRITZ:
Rolig nu, vi skal nok passe på jer.
Han nærmer sig ikke, når vi er her.
LASSE:
Kom nu tøser!
FRITZ:
Ja bliv nu her, og tag nogle shots.
LENE og AMALIE kigger på hinanden.
AMALIE:
Hvorfor ikke så?
LENE:
Okay så.
FRITZ Giver LENE og AMALIE et shot
hver.
LASSE:
Jeg kan ikke lade være med at tænke
på Slender.
Lasse læner sig ind mod Amalie
Amalie bliver utilpas da Lasse igen nævner Slender
LENE (SKEPTISK):
Hvordan kan vi være sikre på, at
det ikke bare er noget i finder på?
Lyset går ud og PIGERNE skriger.
Fritz "thumps up" til lasse, Lasse ser mærkeligt på Fritz og
slår armene ud.
AMALIE:
Lad nu være! Tænd lyset igen!
LENE:
Hold nu kæft, det er dem der gør
det forhelved !
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FRITZ:
Vi har ikke gjort noget!
LENE:
Hvem fanden skulle så have gjort
det røvhuller?

Der ses noget lys fra vinduet over sofaen. De vender sig om
for at se, hvor det kommer fra. De ser Slender. (der kommer
noget tåge eller lys.)
LENE, FRITZ og LASSE ser bange på Slender.
AMALIE:
Hold nu op. Den hopper jeg ikke på.
Amalie kigger over mod vinduet, og ser Slender, hun skriger.
Lene, Fritz og lasse løber ud af døren mod kælderen.
LASSE:
Amalie kom vi kan ikke komme ud den
vej, løb ned i kælderen!
(Ekstra: nærbillede af
dørhåndtag)
SCENE 3: KÆLDEREN
FRITZ, LENE og LASSE kommer ind og smækker døren i. De kan
høre skrig oppe fra stuen. Pludselig bliver der helt stille.
LENE:
Slår han os ihjel? Ska’ vi dø?
FRITZ:
Det ved jeg ikke...
Lasse prøver febrilsk at ringe til politiet.
LASSE:
Fuck der er ingen dækning.
Fritz tager sin mobil frem.
LASSE:
Ring til politiet FRITZ.
Fritz holder sin mobil op ad vinduet.
FRITZ:
Pis der er intet signal hernede.
Lasse går hen til døren.
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LASSE:
Jeg kan ikke høre noget.
LASSE:
Jeg går op i stuen og ringer
Der går lidt tid inden han tør åbne døren.
FRITZ:
Nej, bliv her, så vi er samlet, din
idiot.
LENE:
Jeg gider ikke det her mere.
LASSE:
Slap dog af kyllinger, jeg skal nok
passe på.
Lasse går op.
Fritz går hen og lytter til døren, Lene stiller sig ved
siden af ham.
Lene tager Fritz i hånden og de kigger på hinanden.
De går sammen op i stuen
SCENE 5 STUEN
De finder Lasse på gulvet. Slender står bøjet over ham,
Lasse ligger i en blodpøl.
Lene er tæt på at skrige men Fritz når lige at ligge hånden
over munden på hende
Fritz og Lene sniger sig ind i køknet, uden at Slender
opdager dem.
SCENE 6: KØKKENET
Det er mørkt og tåget udenfor.
FRITZ og LENE kommer ud i køkkenet og stopper op. De gemmer
sig under bordet.
FRITZ: (HVISKER)
Hvad gør vi? Seriøst det er noget
lort det her!
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LENE:(HVISKER)
Hold nu op FRITZ, vi er nød til at
tage os sammen, hvis vi begge skal
klare den.
FRITZ:(HVISKER)
Jeg fatter ikke hvad der sker!
LENE:(HVISKER)
Det gør jeg heller ikke.
Fritz tager Lene i hånden, og de kigger igen på hinanden.
Fritz smiler til Lene.
FRITZ:(HVISKER)
Jeg synes faktisk du er ret sej.
Lene smiler tilbage og rødmer.
LENE:(HVISKER)
Jeg synes også du er ret sej.
FRITZ læner sig fremover og kysser LENE blidt på munden.
LENE:
Jeg tror han er gået.
Lene går hen til døren, mens hun kigger tilbage på Fritz.
Slender kommer bagfra og skærer halsen over på Lene.
SCENE 7: SKABET
FRITZ løber hen og sætter sig i fosterstilling i skabet. Han
ryster, og kigger ud gennem sprækken i skabet, han kan se
Slender gå frem og tilbage over liget af LENE. Pludselig er
han væk.
FRITZ (HVISKER):
SHIT!
FRITZ venter i skabet, svedet drypper ned på tøjet i skabet,
han ryster og er bange. Trin kan høres lige udenfor skabet,
fodtrinene er lige udenfor døren og døren til skabet rives
op. FRITZ skriger .
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SCENE 8: KØKKENET
NABOVAGT:
Hvad fanden laver du her?
FRITZ:
Hjælp mig, mine venner er blevet
dræbt. Lena ligger dér. (peger, men
der er ingenting)
NABOVAGT:
Der er ikke en skid... er du
retarderet?
FRITZ:
Men... Forhelved så tro dog på mig!
Mine venner er blevet DRÆBT!
Fritz ser forvirret ud.
NABOVAGT:
Kom med her!
NABOVAGTEN og FRITZ sætter sig ved køkkenbordet.
NABOVAGT:
Fortæl mig hvad der skete.
FRITZ:
Mine 3 venner er blevet drabt, af
en sindsyg mand.
Vi ser nabovagten har en blodig kniv i hånden under bordet
NABOVAGT:
Hvem fanden sku’ det være?
FRITZ:
En morder! Fat det nu! Han tog
Lene!
Fritz sidder med hovedet i hænderne.
NABOVAGT:
Hvem er Lene?
FRITZ:
Min veninde.
NABOVAGT:
Laver du fis med mig din møgunge?
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FRITZ:
Men det passer.
Nabovagten læner sig frem så jakkesættet bliver synlig under
uniformen.
Fritz bliver bange, Nabovagten ligger sine hænder på bordet,
der er blod på den ene hånd.
FRITZ:
Du har blod på dine hænder...
Slender rejser sig op, smider masken og uniformen.
Fritz skriger
SLUT

