Zoomer ind på en lysning i en skov. Mange unge mennesker står i en rundkreds. De ser triste ud.
Lidt derfra er en sø, man kan se at søen er dyb med sten rundt omkring eller også er den bare meget
klam.

Anna ses helt tæt på. Hun er opløst i gråd. De andre stirrer på hende. Det er tydeligt at det er hende
der har indkaldt til samlingen. Hun er klædt i en vinterfrakke og står med en Cikorieblomst eller
valmue i hånden. Hun skælver. Tobias står ved siden af hende og ser meget trist ud. Tobias tager
Annas hånd. De andre er også triste, men slet ikke på samme niveau som de to. Lyset er svagt.
Halvdårligt efterårsvejr.

Flashback- man ser en smilende Marina som tydeligvis ikke gør noget ud af sig selv. Hun er også i
skoven, men lyset er klarere, godt vejr. Det virker som en lun efterårsdag. Anna og Marina går
sammen holdende om hinanden. De går og griner.
De kommer til lysningen og går over til alle de andre der står ovre ved søen. Tobias kravler i en
gren, og ligner en der vil hoppe i. Marina ser lidt forskrækket ud. Hun er bange for vand. Jonas står
og råber til ham, at han skal hoppe. Jonas tænder en smøg, og ser at Anna er kommet. De kysser.
De ser alle ud som om de hygger sig. Nogen sidder lidt væk og drikker en sodavand. Andre dypper
deres tæer i søen. Nogen spiller fodbold.
Tobias kommer og hilser på Anna. De er tydeligt at de to er gode venner.
Man kan se at Tobias synes at Marina er lidt spændende.
Dette fanger Jonas, som siger højt 'Tobias og Marina/Sabrina er kærester'. Tobias tjatter til Jonas,
for at få ham til at tie stille. Jonas slår Tobias igen. De kommer der lidt slåskamp ud af. Marina som
stadig er tæt på dem, smiler. Man kan se hun er bange for at komme for tæt på søen. Hun er
vandskræk.
Tobias og Jonas slås videre. Jonas hiver fat i Marina. Han siger: Redder du hende, hvis jeg smider
hende ud?
Tobias lader som ingenting, men det er tydeligt, at han er i et dilemma. Han ville gerne, hvis ikke
det gik ud over hans popularitet.
Anna ser meget skræmt ud.
Jonas kaster hende i. Hun slår hovedet på en sten (fokus på det). Man kan se der kommer blod ud i
vandet. Hun ligger med ansigtet i vandet. Hun bevæger sig, men det er tydeligt at hun ikke kan
svømme. Søen er dyb, og ingen hopper efter hende.

Anna er forskrækket, hun tør heller ikke hoppe i. Hun går i panik. Råber at nogen da skal hjælpe
hende. Men ingen tør hoppe i. Alle står bare og stirrer på Sabrina/Marina som kæmper for at
komme op.

Anna smækker Jonas en på siden af hovedet. Han står helt paralyseret og stirrer på hende. Hans
smøg hænger bare i munden og ryger.
Tobias er ude af sig selv, men gør heller ikke noget.
Sabrina er holdt op med at kæmpe og ligger helt stille. Derefter går anna fuldstændig amok på
Jonas.
Anna råber hjælp – hjælp
Man kan se nogen af de andre tage en mobiltelefon op af lommen. De ringer efter hjælp.
Nutid. Det er de samme unge der står rundt i rundkredsen. Anna træder frem og kaster sin Cikorie i
søen. Tobias er nummer to, og resten har også blomster og breve med. De kaster det hele ud i søen
en efter en. Meget tydeligt at Jonas IKKE er der.
Flashback – lidt tågede billeder, der viser en masse unge mennesker i panik, lyd af sirener.
Udtoning: Anna går ud mod søen og siger - farvel

