
SCRIPT TITLE

Written by

Name of First Writer

Based on, If Any

Address
Phone Number



EXT. JORDKLODEN SETT FRA VERDENSROMMET. NATT

År 2025. Det zoomes inn på jordkloden fra verdensrommet. 
Plutselig ser vi en stor eksplosjon. En atombombe er blitt 
detonert. Etterhvert kommer det flere eksplosjoner. Det blir 
svart.

INT. SOVEROM. NATT

Fem år etter. ANDREAS(40) ligger våken i sengen og ser opp i 
taket. Rommet er helt mørkt foruten lyset fra fullmånen som 
skinner inn gjennom det åpne vinduet. Utenfor høres lyden av 
et flyvende jagerfly. Andreas tar opp et armbåndsur fra 
nattbordet sitt. Viserne på klokken lyser i mørket. Klokken 
viser ett på tre om natten. Andreas følger sekundviseren med 
øynene mens den sakte nærmer seg tolv. I det klokken blir tre 
høres en uling utenifra. Det er en alarm. Andreas hopper opp 
av sengen og løper gjennom leiligheten. Han finner frem to 
stearinlys og tenner dem. Deretter går han til soverommet som 
tilhører MARIA(13) hans datter. Han banker på døren og åpner 
den.

ANDREAS:
Opp, begynn å pakke. Vi har ti 
minutter.

Han får ikke noe svar.

ANDREAS: (CONT'D)
Maria, nå!

MARIA:
Ja, jeg er i gang.

Andreas plasserer stearinlyset på nattbordet hennes.

ANDREAS:
Husk å blåse ut lyset før vi går.

MARIA:
Ja ja.

Andreas går tilbake til sitt eget rom og finner frem en bag. 
I den slenger han noen klær, en sovepose, et liggeunderlag og 
en reisebok om New York. Deretter går han ut i stuen og 
fyller to flasker med vann fra springen. Han ser ned på 
klokken.

ANDREAS:
Maria, to minutter.

Ikke noe svar.
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ANDREAS: (CONT'D)
Maria, to minutter!

MARIA:
Jeg finner ikke ullgenseren min.

Andreas løper inn på rommet til Maria. Maria står ved 
klesskapet som hun drar klær ut av. Andreas tar over plassen 
hennes og begynner å dra ut klær, mer voldsomt enn det Maria 
gjorde.

MARIA: (CONT'D)
Der er den.

Maria plukker opp ullgenseren og legger den i bagen.

MARIA: (CONT'D)
Okei, da går vi.

ANDREAS:
Maria, vannflaske.

Maria tar vannflasken Andreas rekker til henne.

ANDREAS: (CONT'D)
Har du alt nå?

MARIA:
Ja.

ANDREAS:
Er du sikker?

MARIA:
Ja.

ANDREAS:
Okei, tre minutter. Da går vi.

Maria blåser ut stearinlyset. 

INT. GANG. NATT

Andreas og Maria løper nedover gangen i bygget de bor. Det 
høres løping også lenger ned i trappen. Plutselig kommer de 
over en eldre dame som ligger i trappen. Dette er ASTRID(67). 
Hun jamrer seg og det er tydelig at hun har falt og slått 
seg.

MARIA:
Astrid hva er det som har skjedd?
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ASTRID:
Jeg gled og falt.

MARIA:
Gjør det vondt?

ASTRID:
Au ja!

ANDREAS:
Hvor har du vondt, Astrid?

ASTRID:
I benet.

ANDREAS:
Klarer du å bevege det?

ASTRID:
Ja,så vidt.

ANDREAS:
Tror du at du klarer å gå på det?

Astrid prøver å reise seg, men klarer det ikke helt.

ASTRID:
Jeg vet ikke.

Andreas ser ned på klokken sin. 

ANDREAS:
Fire og et halvt minutt. Maria, ta 
bagen min og løp i forveien så 
kommer jeg og Astrid ned etterpå.

Andreas gir henne bagen hans. Maria blir værende. Det er 
tydelig at hun ikke vil forlate dem.

ANDREAS: (CONT'D)
Maria, gå nå! NÅ!

Maria løper i forveien. Andreas får Astrid på beina og de 
begynner å halte nedover trappen. De kommer ned til 
kjelledrøren, åpner den og går inn. Kjellergangen er mørk, 
men de fortsetter å gå. Etterhvert hører de lyden av skritt 
og en mann med en lommelykt kommer løpende mot dem. Dette er 
THEODOR(25).

THEODOR:
Er dere de siste?

ANDREAS:
Jeg tror det.
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THEODOR:
Hva har skjedd?

ANDREAS:
Astrid falt og slo benet. Hva er 
tiden?

Theodor ser ned på sin egen klokke.

THEODOR:
Seks og et halvt minutt. Shit.

Theodor tar et grep rundt Astrid og sammen med Andreas 
fortsetter de å gå gjennom den mørke gangen. I enden av 
gangen står det en mann ved en åpen kjellerlem. I åpninger er 
det en trapp som leder enda lenger nedover under jorden. 
Mannen har en liste og en teller i hånden. Dette er NILS(50).

NILS:
57, 58. Dere er de siste. Hvor faen 
ble det av dere?

THEODOR:
Astrid falt og slo beinet sitt.

ANDREAS:
Hva er tiden?

NILS:
Syv og et halvt minutt. Vi må få 
Astrid ned trappen. Theo du går 
først, så er det Astrid, vi hjelper 
henne ovenfra, Andreas.

Theodor går ned åpningen først med lommelykten sin. Deretter 
følger Astrid ned. Nils tar frem en lommelykt og lyser 
nedover trappen slik at Astrid kan se hvor hun skal gå. Etter 
Astrid kommer Andreas og til slutt Nils som lukker lemmen 
etter seg. Det går treigt nedover. Til slutt er de nede i 
enda en ny gang.

ANDREAS:
Kom igjen, da går vi.

Andreas og Theodor hjelper henne mens hun halter seg videre. 
Nils følger etter dem.

NILS:
Ni og et halvt minutt!

THEODOR:
Shit.
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De drar Astrid med seg for at det skal gå raskere. Astrid 
skriker av smerte.

ANDREAS:
Kom igjen Astrid, kom igjen Astrid, 
kom igjen Astrid!

Til slutt kommer de frem til et tilfluktsrom. De klarer 
akkurat å komme seg inn i rommet før hvelvdøren lukkes. 
Mannen som lukker døren til tilfluktsrommet ser frustrert ut.

HVELVMANN:
Hva faen skjedde med dere?

ANDREAS:
Astrid falt.

NILS:
Theodor slukk lykten. Vi må spare 
på batteriet.

Theodor gjør som Nils sier. Inne i tilfluktsrommet er det 
mørkt, bare opplyst av oljelamper som står rundt på gulvet. 
Langs veggene ligger folk i soveposer i rader. Det er trangt 
og klaustrofobisk. Andreas og de andre får en oljelampe hver 
når de har kommet inn i tilfluktsrommet.

NILS: (CONT'D)
Vi må fikse sengeplass til Astrid.

Andreas tar bagen til Astrid av ryggen sin og legger ut et 
liggeunderlag og en sovepose. Deretter legger de ned Astrid. 
Hun klynker i smerte.

ANDREAS:
Jeg henter Bilal.

Andreas går nedover midtgangen i tilfluktsrommet.

ANDREAS: (CONT'D)
Bilal!

BILAL(30) kommer frem.

BILAL:
Hva er det?

ANDREAS:
Astrid har falt og slått benet!

Bilal følger med Andreas tilbake til der hvor Astrid ligger. 
Han tar frem et førstehjelpskrin og setter seg ned ved siden 
av henne.
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BILAL:
Hei Astrid, hvor er det det gjør 
vondt? Kan dere gi meg litt rom 
her?

Andreas, Nils og Theodor trekker seg tilbake.

NILS:
Har du ekstranøkkelen til 
rasjonerinsskapet?

ANDREAS:
Ja.

Andreas tar frem en nøkkel.

NILS:
Godt.

Nils krysser av på listen.

NILS: (CONT'D)
Theo, du tar første vakt. Andreas 
jeg kommer og vekker deg når det er 
din tur. Prøv å få deg litt søvn.

ANDREAS:
Greit, god natt.

NILS:
God natt.

Andreas går nedover tilfluktsrommet til han får øye på Maria.

MARIA:
Jeg har gjort klar sengeplass til 
deg.

ANDREAS:
Takk.

Andreas kler av seg og legger seg i soveposen.

MARIA:
God natt, pappa.

ANDREAS:
God natt, vennen.

Andreas ligger våken i soveposen. Han ser ned på klokken. Den 
er kvart over tre. Deretter ser han bort på Theodor. Han 
sitter på en stol i enden av gangen, med oljelampen sin foran 
seg. Andreas ser ned på klokken sin igjen. Den viser at 
klokken er fire. 

6.



7.

Han ser at Theodor går for å vekke personen han skal bytte 
vakt med. Andreas legger seg ned og lukker øynene. Han vekkes 
så plutselig så av Nils.

NILS:
Andreas, det er din vakt.

Andreas ser på klokken. Den er fem på morgenen. Andreas kler 
på seg, og tar oljelampen som står ved enden av sengeplassen 
hans. Deretter leter han i bagen sin og finner frem reiseboka 
om New York.

NILS: (CONT'D)
Hva er det du leser?

ANDREAS:
Ikke noe, bare en reisebok.

Andreas prøver litt halvveis å skjule boken.

NILS:
Okei, brannslukkingsapparatet står 
under stolen.

ANDREAS:
Greit, god natt.

NILS:
Takk, god vakt.

Andreas setter seg i stolen og ser utover rommet. Rad på rad 
med mennesker som ligger i soveposer, alle med oljelampen 
stående ved fotenden. Det ser ut som et gravkammer. Han 
begynner å lese reiseboka. Etterhvert ser han ned på klokken. 
Den viser at klokken er ett på seks. Andreas følger 
sekunderviseren helt til den treffer på slaget seks. Da 
reiser han seg opp og går bort til Theodor. Han vekker ham. 

ANDREAS:
Klokken er seks. Øvelsen er ferdig, 
vi kan vekke de andre.

Theodor reiser seg og fra hver sin kant av rommet begynner de 
å vekke menneskene som sover der. Jo flere personer som blir 
vekket jo flere er det som begynner å vekke de andre. 
Menneskene som er våkne går ut av rommet. Til slutt er rommet 
helt tomt for folk.

INTROSEKVENS
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INT. GANG. MORGEN 

Flokken med mennesker som har tilbrakt natten nede i 
tilfluktsrommet beveger seg nå oppover trappegangen og til 
sine respektive leiligheter. Andreas nikker et adjø til Theo, 
før han går inn i leiligheten sin med Maria kommende etter 
seg.

ANDREAS:
Du kan sove en time til hvis du 
vil.

MARIA:
Får ikke sove igjen nå. Kan du 
tenne lampen på rommet mitt?

Andreas gjør som hun sier.

ANDREAS:
Husk å blåse det ut. Strømmen skrur 
seg snart på.

Andreas går bort til kjøkkenet. Han tar seg et glass med vann 
samt to knekkebrød med tunfisk fra boks. Han setter seg og 
ser ut av vinduet. Gaten utenfor er tom og mørk. I et tre 
sitter en due. Den får besøk av en annen due og sammen flyr 
de opp mot himmelen. Andreas følger dem med blikket. Så ser 
han at det blir skrudd på et lys i et vindu i blokken tvers 
over gaten. Han ser ned på klokken. Den viser 07.00. Andreas 
skrur på sin egen elektriske lampe som står på bordet ved 
siden av ham. Plutselig lyses leiligheten opp. Andreas går 
nærmere vinduet og ser nedover gaten. Lys skrus på i flere 
vinduer i blokkene nedover gaten. Til slutt er hele gaten 
opplyst. Andreas går og banker på døren til Maria.

ANDREAS: (CONT'D)
Maria, du må spise frokost.

Maria kommer ut. Andreas lager igjen to knekkebrød med 
tunfisk på boks og heller opp et glass med melk. Han gir det 
det til Maria. Maria begynner å drikke melken, men rører ikke 
tunfisken.

ANDREAS: (CONT'D)
Maria, du må spise opp.

MARIA:
Jeg orker ikke mer tunfisk.

ANDREAS:
Jo kom igjen, spis opp. Du skal på 
skolen snart og jeg skal på jobb.
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Maria gir etter og tar en bit. Hun lager en grimase som 
tilsier at det ikke smaker godt.

MARIA:
Kan vi ikke begynne å kjøpe inn noe 
annet en tunfisk snart?

ANDREAS:
Jo, men vi spiser opp det vi har. 
Og vi hadde ikke bare hatt tunfisk 
igjen hvis ikke du hadde spist opp 
alt det andre vi kjøper inn med en 
gang.

MARIA:
Ja, ja...

Maria tar en bit til og skyller ned maten med melk. Andreas 
ser på henne med sympati.

ANDREAS:
Til middag i dag blir det pytt i 
panne. Så kan jeg se om jeg får tak 
i biff eller noe annet godt som vi 
kan spise på fredag. Høres det bra 
ut?

Maria nikker.

ANDREAS: (CONT'D)
Men bare hvis du spiser opp 
frokosten din!

Maria tar en ironisk kjempebit av knekkebrødet med tunfisk. 
Andreas begynner å le.

EXT. UTENFOR BLOKKEN TIL ANDREAS. MORGEN

Andreas følger Maria ut av blokken. Hun har på seg en 
ryggsekk og har en sykkel med seg. Han gir henne en klem og 
hun hopper opp på sykkelen og sykler avgårde. Andreas 
begynner å gå i den andre retningen.

EXT. UTENFOR VIDEREGÅENDE SKOLE. MORGEN 

Andreas kommer gående mot en videregående skole. Utenfor 
skolen får han øye på en skallet mann med solbriller som tar 
seg en røyk, mens han lener seg mot en Volvo. Andreas 
fortsetter å gå inn mot skolen.
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INT. LÆREVÆRELSE. MORGEN

Andreas kommer inn på lærerværelset på skolen. Der inne 
sitter det flere lærere. 

ANDREAS:
God morgen.

Andreas får svar fra flere av lærerne. Andreas går bort til 
en vannkoker som står på en benk inne på værelset.

ANDREAS: (CONT'D)
Er det varmt vann på kjelen?

Andreas kjenner med hånden at det er varmt og heller seg en 
kopp med pulverkaffe. En annen lærer ser på ham mens han 
heller. Dette er PER (50).

PER:
Ikke ta for mye kaffe nå, Andreas.

ANDREAS:
Neida Per, jeg tar aldri for mye 
kaffe.

PER:
Så fikk du sovet noe i natt?

ANDREAS:
Nei, sovner aldri før øvelser.

PER:
Ikke jeg heller. Er så utrolig 
irriterende at de alltid skal 
holdes midt på natten.

ANDREAS:
Jo, enig.

PER:
Vi kan jo bli angrepet når som 
helst på døgnet så det gir ikke noe 
mening-

En dame kommer inn på lærerværelset. Rommet stilner og det er 
tydelig at hun har autoritet. Det er rektoren JOHANNE (45).

JOHANNE:
God morgen.

De andre i rommet sier god morgen tilbake.
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JOHANNE: (CONT'D)
Ja, håper øvelsen i natt gikk bra 
for alle, og at dere fikk i hvert 
fall litt søvn. Jeg fikk det ikke, 
så jeg gleder meg til en kopp kaffe 
nå etterpå.

Hun får en liten latter fra forsamlingen.

JOHANNE: (CONT'D)
Elevene kommer til å være slitne i 
dag, så det er viktig at vi tar 
høyde for at noen av dem sikkert 
kommer til å være litt 
ukonsentrerte. Ellers må vi prøve å 
ha en så normal skoledag som mulig. 
Noen spørsmål?

Hun får ikke noe svar fra forsamlingen.

JOHANNE: (CONT'D)
Godt, men da setter vi i gang. Per 
kunne du helt meg en kopp med 
kaffe.

INT. KLASSEROM. DAG

Andreas kommer inn i et fullt klasserom med 18 år gamle 
elever.

ANDREAS:
God morgen.

Noen av elevene sier god morgen tilbake, en del av dem ligger 
henslengt over pultene sine.

ANDREAS: (CONT'D)
Håper alle hadde en god øvelse. Er 
dere trøtte?

Han får et ja til svar fra flere av elevene.

ANDREAS: (CONT'D)
Jeg og, så vi får kjempe oss 
igjennom dagen sammen. Du også 
Jasmin.

Jasmin som har ligget og sovet på pulten, rykker til. Andreas 
henter fram oppmøtelisten. Han begynner å lese opp navn. Hver 
gang han får et ja krysser han det av på listen.

ANDREAS: (CONT'D)
Jonas?
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Ikke noe svar fra klassen.

ANDREAS: (CONT'D)
Jonas er ikke her i dag?

Andreas ser bort på en tom pult og skriver det ned.

EXT. UTENFOR VIDEREGÅENDE SKOLE. ETTERMIDDAG

Andreas er på vei hjem fra jobb. I det han går ut av 
skolegården observerer han at mannen med solbrillene fortsatt 
står og ser inn på skolen. Andreas går et par skritt mot ham.

ANDREAS:
Hei, hvem er du?

MANNEN MED SOLBRILLENE:
Jeg står og venter på noen.

ANDREAS:
Hvem da?

MANNEN MED SOLBRILLENE:
Det har ikke du noe med.

ANDREAS:
Jo, for jeg ringer politiet hvis du 
ikke forteller meg hvem det er.

Mannen ser et sekund på Andreas, før han stumper røyken sin, 
setter seg inn i Volvoen og kjører avgårde. Andreas følger 
Volvoen med blikket. Deretter får han øye på Jasmin som gjør 
det samme.

INT. ANDREAS STUE. ETTERMIDDAG.

Maria sitter ved middagsbordet mens Andreas lager pytt i 
panne på kjøkkenet. Andreas går bort til bordet og de 
begynner å forsyne seg.

ANDREAS:
Vært en slitsom dag?

Maria nikker.

ANDREAS: (CONT'D)
Det har det vært for meg og.

Maria svarer ikke.

ANDREAS: (CONT'D)
Hva gjorde dere i dag da?
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MARIA:
Vi hadde prøve i matte.

ANDREAS:
Hadde dere matteprøve i dag?

Maria nikker.

ANDREAS: (CONT'D)
Hvilken fjott var det som bestemte 
det?

MARIA:
Kjell Stang, han sier at han legger 
opp timeplanen før hvert semester 
og at han ikke kan ta hensyn til om 
det blir øvelser eller ikke.

ANDREAS:
For en idiot.

MARIA:
Ja han er skikkelig dritt.

ANDREAS:
Var det en viktig prøve?

Maria nikker igjen.

ANDREAS: (CONT'D)
Hvordan gikk det?

MARIA:
Dårlig.

ANDREAS:
Dårlig? Men hadde du øvd noe til 
den på forhånd.

Maria rister på hodet. Andreas blir oppgitt.

ANDREAS: (CONT'D)
Maria, det er litt viktig at du tar 
skole seriøst.

Maria svarer ikke.

ANDREAS: (CONT'D)
Det handler om å skaffe seg gode 
arbeidsrutiner for jeg kan love deg 
at det kommer flere prøver 
fremover. Det er din framtid det 
handler om!
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14.

MARIA:
Skaffet du biff?

ANDREAS:
Biff?

MARIA:
Til i morgen?

ANDREAS:
Faen, vent her så jeg kommer 
tilbake om litt.

Andreas går fra bordet.

INT. GANG. ETTERMIDDAG

Andreas står utenfor døren til Theodor. Han banker på døren, 
og Theodor kommer og åpner opp. Det er tydelig på ham at han 
er høy på hasj.

THEODOR:
Andreas?

ANDREAS:
Hei Theo. Kunne jeg kommet inn?

THEODOR:
Ja, selvfølgelig. Stig på.

Andreas følger med Theodor inn. Hele leiligheten er røyklagt 
og Andreas reagerer på det. Theo ser dette

THEODOR: (CONT'D)
Skal ta og lufte litt her jeg.

Theo åpner et vindu.

THEODOR: (CONT'D)
Så, hva trenger du?

ANDREAS:
Du kunne ikke skaffet meg en biff?

THEODOR:
En biff? Jo når skal du ha det?

ANDREAS:
I morgen.

THEODOR:
Kan bli litt vanskelig, har 
allerede solgt bort alt jeg har. 

(MORE)
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THEODOR: (CONT'D)

15.

Hva trenger du det til, skal du på 
date?

ANDREAS:
Nei, skal spise middag med Maria.

THEODOR:
Skjønner, jeg har kanskje eventuelt 
noe kylling liggende hvis du heller 
vil ha det?

ANDREAS:
Det kan jeg lett få tak i på 
butikken.

THEODOR:
Jeg selger det for halv pris 
selvfølgelig.

ANDREAS:
Greit, du har ikke tilfeldigvis noe 
godteri av noe slag. Sjokolade 
eller noe?

THEODOR:
Sjokolade? Jo, jo kan skaffe deg 
det.

ANDREAS:
Flott, da tar jeg det og.

THEODOR:
Det var alt. Du trenger ikke noe 
vin, eller noe?

ANDREAS:
Nei, det går fint.

THEODOR:
Jeg har litt grønt liggende hvis du 
vil ha det.

ANDREAS:
Jeg klarer meg.

THEODOR:
Javel, da blir det 500 kr. Men du 
kan betale meg i morgen. Jo, 
forresten jeg har noe til deg her.

Theodor romsterer i en skuff. Han tar frem en 20 pakning med 
røyk og kaster den til Andreas.

THEODOR: (CONT'D)
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THEODOR: (CONT'D)
Du skal få den gratis av meg. For 
et langt og godt 
forretningssamarbeid. 

ANDREAS:
Jeg prøver egentlig å slutte.

THEODOR:
Du puster inn radioaktivt avfall 
hver dag. Det kommer til å drepe 
deg lenge før de der gjør det.

Andreas aksepterer. Men så ser han ned på 20 pakningen.

ANDREAS:
Disse er ikke klassifisert som ikke 
godkjent av staten. Alle kan se at 
dette er smuglevarer.

THEODOR:
Røyk er røyk uansett.

ANDREAS:
Jeg kan få ett år i fengsel hvis 
jeg blir sett røykende rundt med 
disse...

THEODOR:
Du får dem gratis, gjør hva du vil 
med dem.

ANDREAS:
Hvis ikke jeg oppgir hvor og av 
hvem jeg fikk dem.

Theodor tenker. Han går bort og tar røykpakken tilbake.

THEODOR:
Så sjokolade og kylling.

ANDREAS:
Ja.

INT. SOVEROM. MORGEN

Dagen etter. Vekkerklokken til Andreas begynner å ringe. 
Andreas ligger våken i sengen. Han tar frem armbåndsuret og 
ser på viserne. De viser 07.00. Andreas står opp.
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EXT. UTENFOR BLOKKEN TIL ANDREAS. MORGEN

Andreas og Maria går ut av blokken. Andreas gir Maria en 
klem, hun sykler avgårde og Andreas går i den andre 
retningen.

EXT. UTENFOR VIDEREGÅENDE SKOLE. MORGEN

Andreas kommer gående mot skolegården. Han ser etter mannen 
med solbriller fra dagen før, men får ikke øye på ham. 
Andreas fortsetter inn mot skolen.

INT. KLASSEROM. DAG

Andreas går inn i klasserommet igjen. Han sier god morgen og 
begynner å lese opp navnene fra oppmøtelisten. Han får svar 
fra de tilstedeværende.

ANDREAS:
Jonas?

Andreas ser bort mot pulten til Jonas, men det er ingen der.

ANDREAS: (CONT'D)
Er det noen av dere som vet hvor 
Jonas er?

Ingen av elevene svarer.

ANDREAS: (CONT'D)
Ingen av dere som har snakket med 
Jonas den siste uken?

Igjen ingen svar. Andreas ser bort på Jasmin som prøver å 
unngå blikket hans. Han skal akkurat til å si noe når det 
banker på døren. Døren åpnes og rektoren Johanne dukker opp.

JOHANNE:
Andreas kan jeg snakke litt med 
deg?

Andreas nikker og følger henne ut.

JOHANNE: (CONT'D)
Har du lest avisen i dag?

ANDREAS:
Nei?
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Johanne tar frem en papiravis og viser ham forsiden. Der står 
det om et flystyrt.

JOHANNE:
Et fly på vei fra Gardemoen til 
Warsawa styrtet ned i 
Østersjøenjøen i går.

ANDREAS:
Hvordan hendte det?

JOHANNE:
Visstnok tekniske feil ved flyet. 
Men foreldrene er bekymret likevel. 
Mange har ringt i dag og krevd at 
barnet deres skal hjem. Så jeg har 
bestemt at vi sender hjem alle 
elevene. 

ANDREAS:
Skal vi sende hjem alle elevene 
fordi et fly styrtet av tekniske 
årsaker. Er ikke det å overreagere 
litt?

JOHANNE:
Foreldrene er bekymret. Mange av 
dem er her allerde. Vi kan ikke 
tvinge barna deres å bli her.

ANDREAS:
Men vi er en skole. Hvis det blir 
en slik reaksjon hver gang noe som 
helst utenom det vanlige skjer, så 
vil vi jo aldri komme gjennom 
pensum.

JOHANNE:
Vi har et ansvar overfor foredrene 
akkurat som for elevene.

ANDREAS:
Men dette kommer bare til å spre 
mer frykt-

JOHANNE:
Andreas, avgjørelsen er allerde 
tatt. Alle elevene får gyldig 
fravær. De drar umiddelbart.

Johanne begynner å gå.
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ANDREAS:
Johanne, kan jeg snakke med deg 
etterpå.

JOHANNE:
Jeg er på kontoret.

Andreas går inn i klasserommet igjen.

ANDREAS:
Okei, skolen har tatt en avgjørelse 
om at det ikke blir undervisning i 
dag. Alle kan dra hjem med gyldig 
fravær.

Elevene ser på hverandre.

ELEV:
Hvorfor det?

ANDREAS:
Fordi skolen har besluttet det.

ELEV 2:
Jamen hvorfor det?

ANDREAS:
Det har dukket opp noen 
omstendigheter som har gjort at vi 
føler at dette er det sikreste å 
gjøre.

Det skulle ikke Andreas ha sagt. En panisk stemning begynner 
å bre seg i klassen.

ANDREAS: (CONT'D)
Ingen grunn til panikk. Ro dere 
ned.

Elevene begynner å løpe ut av klasserommet.

INT. JOHANNES KONTOR. DAG.

Andreas kommer inn på kontoret til Johanne. Hun sitter bak en 
pult og ser på ham i det han kommer inn.

JOHANNE:
Jeg vet hva du kommer til å si, men 
jeg jeg kommer ikke til å endre 
mening.

ANDREAS:
Elevene fikk panikk.
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JOHANNE:
Ja.

ANDREAS:
Fordi et fly styrtet på grunn av 
tekniske feil.

JOHANNE:
Det vet du ikke sikkert. Det kan ha 
blitt skutt ned.

ANDREAS:
Et passasjerfly.

JOHANNE:
Du vet aldri. Dessuten handler det 
ikke om elevene.

ANDREAS:
Greit, men det var ikke det jeg 
ville snakke om. Jonas Berg som går 
3C har ikke vært på skolen hele 
denne uken.

JOHANNE:
Neivel.

ANDREAS:
Han var ikke på skolen forrige uke 
heller.

JOHANNE:
Jeg har ikke fått noe telefon fra 
foreldrene hans. Han skulker nok 
bare, men jeg kan ringe dem på 
mandag.

ANDREAS:
Jeg tror ikke han kommer fra en 
familie som nødvendigvis ringer til 
skolen hvis noe er i veien med 
sønnen deres.

JOHANNE:
Okei, men da ringer jeg dem på 
mandag og hvis vi ikke får noe 
klarhet i det da følger opp vi 
saken nærmere.

ANDREAS:
Greit, så ville jeg også si ifra at 
jeg så en mann som stod utenfor 
skolen i hele går.

20.



21.

JOHANNE:
Javel, hvordan så han ut?

ANDREAS:
Skallet, med briller. Kjørte en 
Volvo. Jeg truet med å ringe 
politiet så dro han.

Johanne skriver ned det han sier.

JOHANNE:
Da gjør vi det hvis han dukker opp 
igjen.

ANDREAS:
Flott.

Andreas begynner å gå mot døren.

JOHANNE:
Andreas?

Andreas snur seg.

JOHANNE: (CONT'D)
Var det alt?

De ser på hverandre.

INT. JOHANNES SOVEROM. ETTERMIDDAG.

Andreas og Johanne ligger sammen på Johannes soverom. Etter 
de er ferdig slenger Andreas seg ned ved siden av henne. De 
kysser.

JOHANNE:
Takk.

De kysser igjen. Johanne finner frem en pakke med sigaretter 
og tar seg en. Deretter tilbyr hun en til Andreas. Andreas 
tar ikke imot.

ANDREAS:
Nei, jeg prøver å slutte.

Johanne tenner sin røyk.

JOHANNE:
Du er en merkelig mann Andreas. Vi 
står i apokalypsen og det er nå du 
velger å slutte å røyke.
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ANDREAS:
Ikke si sånt da.

Johanne tar et trekk av røyken.

JOHANNE:
Det kommer til å bli 
demonstrasjoner i morgen.

ANDREAS:
Antakeligvis.

JOHANNE:
Skal du delta?

ANDREAS:
Spørs hva datteren min vil.

JOHANNE:
Er hun glad i å demonstrere?

ANDREAS:
Hun demonstrerer av og til. Hva med 
deg?

Johanne rister på hodet.

JOHANNE:
Nei. Hvis russerne bestemmer seg 
for å sprenge oss gjør de det 
uansett hvor mye vi roper om fred 
mot Stortinget.

ANDREAS:
Visste ikke at du var så kynisk.

JOHANNE:
Realistisk. Dessuten er det bedre å 
bli hjemme. Hvis det viser seg å 
være russerne som skjøt ned det 
flyet er det kortere vei til 
kjelleren herifra.

ANDREAS:
Hvorfor skulle russerne skutt ned 
et passasjerfly.

JOHANNE:
Du vet aldri. Det var de som satte 
oss i denne jævla situsjonen.

ANDREAS:
Så du tror det var de som slapp den 
første?
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Johanne nikker.

JOHANNE:
Og hvis ikke noe skjer kommer de 
til å gjøre det igjen. Spør du meg 
burde hele landet ha blitt sprengt 
vekk.

ANDREAS:
Da hadde ikke vi vært her heller. 
Jeg for min del foretrekker fred.

JOHANNE:
En tikkende bombe er ikke det samme 
som fred.

ANDREAS:
Jo, det kommer til å roe seg. Det 
trenger bare tid.

JOHANNE:
Jeg misunner deg Andreas. 

Hun smiler og kysser ham igjen.

JOHANNE: (CONT'D)
Vil du kose litt til?

Andreas ser på klokken.

ANDREAS:
Jeg må gå. Skal spise middag med 
Maria.

Andreas reiser seg og begynner å kle på seg. Han bøyer seg 
ned og plukker opp en sokk. Johanne ser på ham.

JOHANNE:
Skal du fri?

Andreas ser forfjamset på henne.

JOHANNE: (CONT'D)
For du kommer til å få nei.

Andreas ler litt usikkert og gir henne et kyss før han går.

EXT. GATE FORAN ANDREAS BLOKK. ETTERMIDDAG

Andreas er på vei hjem fra Johanne. Han går på gaten mot 
blokken han bor i. Bak ham går det to tenåringsgutter i 
hettegensere. En ung mann med asiatisk uteseende passerer 
Andreas. 
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Bak ham tar en av tenåringene frem et brekkjern og begynner å 
slå løs på den asiatiske mannen. Andreas snur seg og ser hva 
som skjer. 

ANDREAS:
Hei stopp! Hva er det dere gjør?

Den ene tenåringen går bort til Andreas for å hindre ham i å 
hjelpe, mens den andre fortsetter å sparke den asiatiske 
mannen som nå ligger nede.

ANDREAS: (CONT'D)
Slipp meg forbi, slipp meg forbi sa 
jeg!

Andreas prøver å bryte seg forbi og bort til den asiatiske 
mannen, men tenåringen hindrer ham ved å holde ham borte. Bak 
dem kommer det en dame ut av en bil. Hun løper mot dem med et 
skilt foran seg.

DAME:
Politi!

TENÅRING 1:
Faen, vi stikker!

TENÅRING 2:
Gule faen!

Tenåring 2 sparker den asiatiske mannen en siste gang, før 
han løper etter kompisen sin. Andreas løper bort til mannen, 
som ligger blodig og forslått på bakken.

ANDREAS:
Hei, kan du høre meg?

Mannen lager noen gurgle lyder som svar.

ANDREAS: (CONT'D)
Klarer du å reise deg?

Den asiatiske mannen banner og gråter. Damen kommer løpende 
bort til dem. Dette er EVA (30).

EVA:
Flytt deg!

Andreas flytter seg. Eva begynner å snakke i en rolig og 
bestemt tone til den asiatiske mannen.

EVA: (CONT'D)
Hei, se på meg. Kan du se på meg?

Den asiatiske mannen gjør som hun sier.
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EVA: (CONT'D)
Hei, hva er navnet ditt?

ASIATISK MANN:
Mathias!

EVA:
Hei, Mathias. Jeg heter Eva. Vi 
skal få deg til et sykehus så raskt 
som mulig. Kan du fortelle meg hvor 
du har vondt?

MATHIAS:
Overalt.

EVA:
Overalt. Klarer du å reise deg opp?

Mathias prøver, men sliter med å komme seg opp. Eva snur seg 
mot Andreas.

EVA: (CONT'D)
Hjelp ham!

Eva og Andreas får Mathias opp på beina, men han skriker i 
smerte og må lene seg på dem for å klare å stå.

MATHIAS:
Jeg er faen ikke kineser en gang!

Eva snur seg mot Andreas.

EVA:
Bor du langt unna?

ANDREAS:
Nei, jeg bor i blokka der borte.

EVA:
Kan du løpe bort og ringe ambulanse 
så holder jeg ham?

ANDREAS:
Jeg har ikke telefon.

EVA:
Kan du bruke telefonen til en nabo?

ANDREAS:
Nei, vi har ennå ikke fått tilbake 
telefonlinjer i dette nabolaget.

EVA:
Faen... Faen! Greit vi kjører ham.
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De går tvers over gaten og får Mathias inn i baksetet. 
Andreas hopper etter og Eva setter seg inn i forsetet og 
begynner å kjøre.

EXT. UTENFOR SYKEHUS. ETTERMIDDAG

Bilen parkerer utenfor et slitent sykehus. Eva hopper ut og 
sammen med Andreas får de Mathias inn på sykehuset.

INT. SYKEHUS. ETTERMIDDAG

De kommer inn på akuttavdelingen. Det fulgt av mennesker som 
venter i kø. To sykepleiere kommer løpende mot dem og tar 
imot Mathias. De får lagt han på en båre og kjørt ham 
avgårde. Eva går bort til skranken, med Andreas etter seg.

EVA:
Hei, Eva Engstad. Politi. Mannen 
som akkurat kom inn ble angrepet på 
åpen gate av to menn. Når han 
kvikkner til, kan du si til ham at 
han må belage seg på å gi en 
forklaring til politiet om hva som 
skjedde.

Damen i skranken skriver ned det Eva sier. Eva snur seg mot 
Andreas.

EVA: (CONT'D)
Hva heter du?

ANDREAS:
Andreas Holtmann.

EVA:
Okei, du må også gi en 
vitneforklaring på det som skjedde.

ANDREAS:
Ja, selvfølgelig.

EVA:
Flott.

Hun snur seg mot damen i skranken. 

EVA: (CONT'D)
Kan jeg få låne penn og et papir?

Damen gir henne det hun ber om. Eva snur seg mot Andreas.
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27.

EVA: (CONT'D)
Okei, Andreas kan du forklare meg 
hva du var vitne til.

Andreas nikker.

EVA: (CONT'D)
Flott. Da vil jeg stille deg et par 
spørsmål og jeg skal prøve å være 
rask. Så kan jeg kjører deg hjem 
når vi er ferdige.

INT. INNE I BILEN TIL EVA. KVELD

Andreas og Eva kjører tilbake mot blokken til Andreas. 
Andreas puster ut med en nervøs mine.

EVA:
Går det bra?

ANDREAS:
Ja, jeg bare...

EVA:
Pust med magen.

ANDREAS:
Jeg håper han kommer til å klare 
seg.

EVA:
Det gjør han nok. Han er bare 
forslått.

ANDREAS:
Jeg kan ikke skjønne at noen kan... 
Tror du at dere kommer til å ta 
dem?

EVA:
De to guttene? Ikke egentlig.

ANDREAS:
Hvorfor ikke?

EVA:
Vi får anmeldelser om rasistisk 
motiverte voldshendelser daglig. De 
aller fleste av dem blir henlagt. 
Det er mange sinte unge menn der 
ute som trenger noen å skylde på. 
Men de er lite organiserte. 

(MORE)
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EVA: (CONT'D)

28.

De er vanskelige å overvåke og vi 
får sjeldent tak i dem.

ANDREAS:
De kan jo ikke ha vært mer enn 18 
år gamle.

EVA:
Det er dem det er flest av. Drop 
outs som har alt for mye tid. Enten 
så brenner de forlatte hus eller så 
banker de opp folk med 
innvandrerbakgrunn.

ANDREAS:
Jeg har en elev som jeg tror har 
droppet ut.

EVA:
Er du lærer?

ANDREAS:
Ja på videregående.

EVA:
Åja.

ANDREAS:
De trenger å finne seg en retning. 
Vi må få dem vekk fra gatene og gi 
dem noe å gjøre.

Eva svarer ikke med en gang. 

EVA:
Enig.

De fortsetter å kjøre i stillhet.

EVA: (CONT'D)
Jeg slipper deg av her jeg. Går det 
fint?

ANDREAS:
Ja det går fint. Takk for turen. 

Andreas går ut av bilen.

EVA:
Bare hyggelig.

Hun gir ham et smil. Hun sjekker ham litt ut før hun kjører 
avgårde. Andreas legger ikke merke til det, og begynner å gå.

EVA: (CONT'D)
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INT. GANG. KVELD

Andreas banker på døren til Theodor. Døren blir åpnet. 
Theodor drar Andreas inn i leiligheten sin. Han ser og 
sjekker deretter ut i gangen gjennom døråpningen.

ANDREAS:
Hva skjer?

THEODOR:
Jeg tror jeg er under overvåkning. 
Det var ingen som fulgte etter deg 
inn i blokka?

ANDREAS:
Nei.

THEODOR:
Greit, her har du varene.

Theodor gir Andreas en pose med varer i.

THEODOR: (CONT'D)
Gå rett opp til leiligheten med 
dem. Og ikke bruk for mye tid i 
gangen.

ANDREAS:
Greit, hvor mye ble det?

THEODOR:
Fem hundre.

Andreas gir ham pengene.

THEODOR: (CONT'D)
Rett opp nå.

ANDREAS:
Jada.

INT. LEILIGHETEN TIL ANDREAS. KVELD

Andreas steker kyllingen i ovnen. Maria sitter og leser en 
bok ved stuebordet bak ham. Hun ser ned på klokken sin.

MARIA:
De tar strømmen nå!

Andreas ser ned på armbåndsuret sitt. Tiden viser 19.00. Vi 
ser et oversiktsbilde av Oslo ovenifra. 
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Plutselig slukker alle lysene i hele byen samtidig.Det Er nå 
mørkt i leiligheten til Andreas og Maria. All strøm i 
leiligheten er avslått. Andreas snur seg mot Maria.

ANDREAS:
Vi får steke kyllingen i peisen.

En oljelampe tennes av Maria. Hun går bort og begynner å lyse 
opp for Andreas som drar bark av vedkubber og prøver å tenne 
bål i peisen.

Andreas og Maria sitter foran peisbålet. På et spidd over 
bålet stekes kyllingen. Andreas bøyer seg frem og brekker av 
et lårbein på kyllingen som han gir til Maria. Deretter gjør 
han det samme til seg selv. De sitter i stillhet og spiser. 
Andreas gir Maria en sjokoladebit som hun tar imot.

MARIA:
Tror du det er Russland som har 
skutt ned det flyet?

ANDREAS:
Nei, jeg tror ikke det. Er du 
bekymret for det?

Maria svarer ikke.

ANDREAS: (CONT'D)
Vi kan jo dra ned på 
demonstrasjonen i morgen. Hvis du 
har lyst?

MARIA:
Hva skal vi demonstrere mot?

ANDREAS:
Krig.

MARIA:
Som om Norge hadde hatt noe å si 
for om det blir krig eller ikke.

ANDREAS:
Nei, men det er viktig at vi 
markerer at vi ønsker å bevare 
freden. At vi ikke ønsker at 
fiendligheten eskalerer. Jeg sikker 
på at det samme skjer i Novograd 
også.

MARIA:
Det er jo ikke fred. Bare en lang 
våpenhvile.
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ANDREAS:
Da vil vi bevare våpenhvilen. Ikke 
sant? 

MARIA:
Greit, jeg blir med. Når skal vi 
dra?

ANDREAS:
Det er på ettermiddagen. Jeg har 
også noe jeg må gjøre i morgen før 
demonstrasjonen.

Det blir stille mellom dem.

ANDREAS: (CONT'D)
Hvordan smakte sjokoladen?

MARIA:
Den var god!

Andreas tar en sjokoladebit selv.

EXT. UTENFOR POLITISTASJON. KVELD 

Eva parkerer bilen utenfor politistasjonen. En mann tar i mot 
bilen. Han setter seg inn og sjekker hvor mye bensin som er 
brukt på bensinmåleren. Han titter ut på Eva.

BILMANN:
Tanken var helt full i dag tidlig.

Eva nikker. Mannen skriver noe ned på et papir.

BILMANN: (CONT'D)
Jeg regner med at du har klart å 
spore opp noe viktig. Med tanke på 
hvor mye bensin du har brukt.

EVA:
Nei, noe annet dukket opp.

BILMANN:
Selv om vi er offentlig myndighet 
betyr ikke det at vi har evig 
tilførsel av bensin, vet du.

EVA:
Jeg vet det. Og jeg skal forklare 
meg i en rapport som du ikke kommer 
til å lese.
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Mannen blir litt tatt på senga av denne spydigheten. Han 
begynner å undersøke bilen for ødeleggelser.

EVA: (CONT'D)
Jeg har litt dårlig tid. Kan jeg gå 
inn nå?

Mannen venter noen sekunder.

BILMANN:
Klokkeslett?

Eva ser ned på klokken sin.

EVA:
19.30

Mannen sjekker sin egen klokke.

BILMANN:
Stemmer.

Han registrer klokkeslettet på papiret sitt.

EVA:
Ferdig?

BILMANN:
Ja, bare gi meg nøklene.

Eva gjør som han sier før hun går inn på politistasjonen. Den 
er lyst opp av oljelamper. Hun stempler seg inn og går 
deretter bort til pulten sin. En mann titter ut fra et kontor 
og vinker henne til seg. Dette er sjefen hennes ARNE (60).

ARNE:
Eva, kan vi ta en prat?

EVA:
Ja. Kan jeg skrive rapporten ferdig 
først?

Mannen gir henne et blikk og forsvinner inn på kontoret. Eva 
følger etter.

ARNE:
Hvordan gikk overvåkningen i dag?

EVA:
Det gikk fint. Hvis jeg får lov til 
å skrive rapporten så...
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ARNE:
Det skal du få lov til. Men jeg vil 
gjerne høre det fra deg først.

EVA:
Den mistenkte holdt seg inne i 
leiligheten sin stort sett hele 
dagen.

ARNE:
Som han også gjorde i går.

EVA:
Ja, men han forlot huset i 17.34. 

ARNE:
Og?

EVA:
Jeg fulgte etter ham til fots, men 
jeg tror han oppdaget meg og så 
mistet jeg sporet av ham.

Arne venter et sekund før han svarer.

ARNE:
Også?

EVA:
Jeg gikk tilbake til bilen, 
parkerte et stykke unna og ventet 
på at han skulle komme tilbake.

ARNE:
Kom han tilbake?

EVA:
Jeg, vet ikke.

Arne svarer ikke og ser strengt på Eva.

EVA: (CONT'D)
Det var noe som kom i veien. To 
unge gutter banket opp en mann på 
grunn av... Jeg måtte kjøre ham til 
sykehuset.

ARNE:
Hvor lang tid tok det?

EVA:
Rundt 30 minutter.
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34.

ARNE:
Så den mistenkte hadde 30 minutter 
fritt spillerom til å komme seg 
hjem uten å bli oppdaget. 

EVA:
Mannen ble slått med et brekkjern. 
Jeg måtte gripe inn.

ARNE:
Det var ikke ditt ansvar å gripe 
inn. Du var på et oppdrag. Som var 
å overvåke Theodor Roland.

Eva svarer ikke.

ARNE: (CONT'D)
Eva, staten bevilger oss et 
ekstremt stramt budsjett. Dette 
betyr at vi må prioritere. Store 
fisker, ikke små.

EVA:
Theodor Roland er en stor fisk. Jeg 
vet han smugler inn varer fra 
kontinentet i stor skala.

ARNE:
Likevel har du hatt tre uker på å 
bevise det uten å oppnå noen ting.

EVA:
Han er forsiktig. Men gi meg litt 
mer tid så skal jeg finne 
tilstrekkelig bevis-

ARNE:
Du har allerede fått tre uker.

EVA:
Se her.

Hun tar frem noe fra vesken sin. Et kamera med noen bilder av 
Theodor.

EVA: (CONT'D)
Jeg har bilder av ham. Dessuten har 
jeg bilder av alle som har gått ut 
og inn av blokka den siste uken. Nå 
vet jeg hvem som bor der fast og 
hvem som ikke gjør det. 

(MORE)
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EVA: (CONT'D)

35.

Han må ha kontakt med nettverket 
sitt fra et sted og siden han ikke 
drar ut så mye, må det være 
hjemmefra han styrer. Hvis vi 
fortsetter å overvåke kan vi 
avdekke hele nettverket hans.

Arne ser på bildene. Han blir stille.

EVA: (CONT'D)
Hva tenker du, Arne?

ARNE:
Jeg skal gi deg en uke til.

EVA:
Takk Arne. I morgen skal jeg...

ARNE:
Men ikke i morgen. Da kommer jeg 
til å trenge deg.

EVA:
Trenge meg til hva da?

ARNE:
Det kommer til å bli 
demonstrasjoner på grunn av 
flystyrten. Hele byen anspent nå. 
Vi må ha nok politi til stedet for 
at vi ikke skal miste kontroll på 
situasjonen. 

EVA:
Men du sa at store fisk var 
viktigere enn små fisk.

ARNE:
Han oppdaget deg. Hvis han er så 
forsiktig som du sier kommer han 
ikke til å forlate leiligheten sin 
i morgen. Dessuten er vi alt for 
underbemannet allerede. Det er 
viktigere at du er der hvis 
demonstrantene bestemmer seg for å 
lage opptøyer og bråk ved 
Stortinget. Så får du finne hvordan 
du skal håndtere Roland etter det.

Eva svarer ikke.

ARNE: (CONT'D)
Er det forstått?

EVA: (CONT'D)
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EVA:
Forstått.

ARNE:
Flott, jeg gleder meg til å lese 
rapporten din.

Eva nikker og forlater kontoret. Hun setter seg ned ved 
pulten sin og begynner å skrive på en gammel skrivemaskin.

INT. LEILIGHETEN TIL ANDREAS. MORGEN

Andreas banker på døren til Maria.

ANDREAS:
Maria, jeg går nå.

Maria svarer fra inne fra rommet.

MARIA:
Okei.

ANDREAS:
Så kommer jeg tilbake om litt så 
kan vi dra på demonstrasjonen.

MARIA:
Okei.

ANDREAS:
Okei, da drar jeg.

Ikke noe svar.

EXT. UTENFOR VIDEREGÅENDE SKOLE. MORGEN

Andreas låser seg inn på skolen. Han går opp til Johannes 
kontor og begynner å lete i arkivene over elevene. Til slutt 
finner han det han leter etter. Arkivmappen for Jonas Berg. 
Han sjekker opp adressen til Jonas før han legger arkivmappen 
tilbake.

EXT. GATE I OSLO. ETTERMIDDAG

Andreas går i en gate i Oslo. Forbi ham går det folk i 
grupper. Mange har på seg en åpen jakke, med en hvit t-
skjorte under. På t-skjortene står det slagord som I LOVE NEW 
YORK, I LOVE BEIJING, I LOVE NEW DELHI og I LOVE MOSCOW. 
Andreas stopper utenfor en blokk. Han finner BERG på 
ringeklokken og ringer på. En dame svarer.

36.



37.

DAME PÅ RINGEKLOKKE:
Hallo?

ANDREAS:
Hei, mitt navn er Andreas Holtmann. 
Jeg er læreren til Jonas.

Andreas blir buzzet inn. Andreas går inn i oppgangen og en 
dør i første etasje åpner seg. En sliten dame står i 
døråpningen. Andreas får øye på en rekke tomme spritflasker 
inne i leiligheten hennes. Hun legger merke til det, og 
lukker døren litt for å skjule flaskene.

JONAS MOR:
Leter du etter Jonas?

ANDREAS:
Ja, jeg skulle gjerne ha pratet med 
ham.

JONAS MOR:
Han er ikke her.

ANDREAS:
Nei, vet du hvor han er?

JONAS MOR:
Jeg vet ikke. Han stakk av for to 
uker siden.

ANDREAS:
Stakk av?

Et tvillingpar på omtrent åtte år prøver å dytte opp døren 
for å se hvem som har ringt på. Moren til Jonas dytter dem 
tilbake.

JONAS MOR:
Han pakka med seg tingene sine og 
dro. Jeg aner ikke hvor!

ANDREAS:
Javel, har du anmeldt dette til 
politiet?

JONAS MOR:
Jeg har sagt ifra ja. Men politiet 
gjør ikke en dritt!

ANDREAS:
Han kan ikke ha lagt igjen en 
beskjed eller noe som kan si noe om 
hvor han er?
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JONAS MOR:
Nei, jeg har sett etter det.

ANDREAS:
Javel. Takk skal du ha.

Andreas begynner å gå.

JONAS MOR:
Skal du lete etter Jonas?

Andreas snur seg.

JONAS MOR: (CONT'D)
Hvis du finner han kan du si at jeg 
er lei meg! At han må komme 
tilbake!

Andreas svarer henne ikke, men hun tar stillheten som et ja. 
Deretter lukker hun døren. Andreas begynner å gå.

EXT. UTENFOR POLITISTASJON. MORGEN

Andreas går inn på politistasjonen og bort til resepsjonen.

ANDREAS:
Hei, jeg ville gjerne pratet med 
noen angående en forsvinning.

RESEPSJONIST:
Fyll ut skjemaet her.

Andreas tar skjemaet, men fortsetter å se på resepsjonisten.

ANDREAS:
Kan jeg få snakke med noen etter at 
jeg har fylt ut skjemaet?

RESEPSJONIST:
Vi vil ta kontakt med deg.

ANDREAS:
I dag?

RESEPSJONIST:
Det kan jeg ikke garantere.

ANDREAS:
Da vil jeg heller snakke med noen.

RESEPSJONIST:
Jeg tror ikke du skjønner...
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ANDREAS:
Nei, jeg tror ikke du skjønner at 
jeg ikke kommer til å flytte meg 
herifra til jeg får snakket med 
noen.

Resepsjonisten ser bort på en politivakt som tar noen skritt 
mot Andreas. Andreas legger merke til det.

ANDREAS: (CONT'D)
Jeg er lærer. En av elevene mine er 
forsvunnet. Ingen vet hvor han er! 
Vær så snill å hjelp meg.

Resepsjonisten ser opp på ham, før hun tar en telefon.

INT. POLITIKONTOR. MORGEN

Andreas sitter og venter inne på et kontor. Døren åpner seg 
og inn kommer Arne med en bunke med papirer i hånden.

ARNE:
La oss se her. Jonas Berg?

Andreas nikker. Arne går igjennom bunken.

ARNE: (CONT'D)
Berg, Berg. Her Jonas Berg. Meldt 
savnet 31. Februar, tre dager etter 
han sist ble sett av sin mor Jenny 
Berg. Forsvunnet med en bag, 
antagelig fylt opp med klær siden 
mange av dem også manglet fra 
rommet hans. Ja, hva var det lurte 
på? 

ANDREAS:
Jeg bare lurte på om dere hadde 
funnet ut noe om ham?

ARNE:
Det er dessverre konfedensielt. Det 
kan jeg ikke si noe om.

ANDREAS:
Kan du si noe om hva dere gjør for 
å prøve å finne ham?

Arne rister på hodet.

ARNE:
Så hvis du ikke har noen flere 
spørsmål...
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ANDREAS:
Okei, hør her, jeg har akkurat 
besøkt moren til Jonas.

ARNE:
Jenny Berg.

ANDREAS:
Hun forteller meg at politiet ikke 
har gjort noe for å prøve å finne 
sønnen hennes?

ARNE:
Det har dessverre ikke Jenny Berg 
noe belegg for å vite noe om.

ANDREAS:
Eller at politiet ikke en gang har 
giddet å informere skolen Jonas går 
på om at han er forsvunnet.

ARNE:
Har vi ikke det?

Arne høres likeglad ut. Han begynner å gå igjennom papirene 
til Jonas Berg.

ARNE: (CONT'D)
Må ha skjedd en feil.

ANDREAS:
Som gjør at jeg stiller meg 
spørsmålet, bryr politiet seg i det 
hele tatt om at en 18 år gammel 
gutt er borte.

ARNE:
Tvert imot, vi bryr oss veldig mye.

ANDREAS:
Likevel sitter jeg igjen med en 
følelse av at dere ikke gjør noen 
ting.

Arne stirrer bort på Andreas.

ARNE:
Ser du den bunken der borte.

Han peker bort på papirbunken han tok med inn på kontoret.
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ARNE: (CONT'D)
Det er bunken over alle forsvunnede 
personer i fjor og i år. Vet du 
hvor mange det er?

Andreas svarer ikke.

ARNE: (CONT'D)
2789. Det er 7 personer daglig. Vi 
har ikke kapasitet til å følge opp 
alle disse. Vi hadde ikke klart å 
løse alle disse sakene om det så 
var det eneste vi fokuserte på. Vi 
har en del annet å gjøre også. Som 
ran, smugling, drap. Det er en hel 
del annet som kommer før det å 
finne forsvunnede personer.

ANDREAS:
Men så dere lar det bare være?

ARNE:
Nei, vi prioriterer. De aller, 
aller fleste sakene hvor en person 
har forsvunnet er det fordi 
personen har opplevd en form for 
krise. I vår tid er ikke det så 
uvanlig. De aller fleste kommer 
tilbake igjen i løpet av et år. 
Hvor drar de? Sekter, kulter, 
frisamfunn. Noen finner seg en 
hytte og bor for seg selv til 
isolasjonen blir for mye for dem. 
Uansett hva det er så er det 
ytterst få av disse forsvinningene 
som skyldes noe kriminelt.

ANDREAS:
Og de som gjør det?

ARNE:
Da prøver vi å løse opp i dem så 
godt vi kan.

ANDREAS:
Men hvordan vet dere at ikke noe 
kriminelt har skjedd med Jonas?

ARNE:
Rommet hans viste ingen tegn til 
kamp. Han har tydelig tatt med seg 
det han trenger for å overleve.
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ANDREAS:
Han er bare en ung gutt.

ARNE:
Han er 18 år. Hadde han vært 13 
hadde saken vært en annen, men når 
en myndig person frivillig velger å 
reise vekk, ser vi an situasjonen.

Andreas ser fortsatt mistroisk ut.

ARNE: (CONT'D)
Du er uenig?

ANDREAS:
Jeg er bekymret.

ARNE:
Det forstår jeg. Men dette er som 
sagt ikke uvanlig. Sånn som 
situasjonen er nå er det mange som 
trenger å rømme avgårde for en 
periode. Han kommer nok tilbake 
etterhvert.

Andreas svarer ikke.

ARNE: (CONT'D)
Om ikke det beroliger deg så finnes 
det jo et annet alternativ.

ANDREAS:
Hva er det?

ARNE:
Du kan finne ham selv.

INT. STUEN PÅ EN LITEN GÅRD. MORGEN

MIKAEL (25) sitter med beina på bordet og med en dartpil i 
hånden. På veggen ovenfor ham henger det en darblink. Han 
kaster pilen men treffer veggen i stedet for blinken. Han 
blir skuffet over seg selv. Plutselig braser døren opp og ALI 
(25) kommer brasende inn med en forslått mann i førtiårene.

MIKAEL:
Hva driver du med?

Mannen prøver å gjøre motstand, men blir dyttet ned i gulvet 
av Ali.
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ALI:
Jeg oppdaget ham da jeg var på vei 
til butikken. Han har overvåket 
oss! Hold ham.

Mikael sparker til mannen og holder ham nede. Ali drar frem 
noe fra baklomma. Et kamera med bilder.

ALI: (CONT'D)
Se her, han har bilder av alle som 
har gått ut og inn på gården.

MIKAEL:
Jævla drittsekk.

Han sparker til mannen igjen.

ALI:
Hva skal vi gjøre med ham.

MIKAEL:
Jeg vet ikke, si ifra til Ivar.

IVAR (45) en skjeggete mann som har på seg bohemske klær står 
i hagen på gården og mater hønsene. Ali kommer ut fra 
hovedhuset.

ALI:
Ivar!

Ivar svarer uten og snu seg.

IVAR:
Hva er det?

ALI:
Vi har en situasjon her inne.

Mikael holder fortsatt mannen nede. Inn kommer først Ivar 
deretter Ali. Ivar kaster et blikk ned på mannen før han 
begynner å gå igjennom bildene på kameraet.

IVAR:
Du har virkelig skutt gullfuglen.

Han ser ned på mannen.

IVAR: (CONT'D)
Hva er navnet ditt?

MANNEN:
Henrik.
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IVAR:
Javel, Henrik. Jobber du for 
politiet?

Henrik svarer ikke. Ivar sender et blikk bort på Mikael som 
tråkker ned på hånden til Henrik. Henrik skriker i smerte.

HENRIK:
Ja.

IVAR:
Ja, hvor lenge har dere overvåket 
oss?

HENRIK:
Noen måneder.

IVAR:
Og hva vet dere om meg?

HENRIK:
Ingenting!

IVAR:
Ingenting? Dere hadde vel ikke 
overvåket meg om dere ikke visste 
noen ting om meg.

HENRIK:
Vi vet at du leder en sekt!

ALI:
En sekt?

Han og Mikael begynner å le. Ivar gir dem et blikk som får 
dem til å stoppe.

IVAR:
Så det er derfor dere overvåker 
meg. Fordi jeg er en sektleder.

HENRIK:
Ja, vi overvåker alle sekter i 
Norge.

MIKAEL:
Han vet ingenting.

Ivar rister på hodet. Henrik ser på dette som sin sjanse til 
å komme unna.
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HENRIK:
Jeg vet ingenting. Jeg fikk bare i 
oppgave å ta bilder av dere! For å 
registrere dere.

MIKAEL:
Hva gjør vi med ham?

Ivar tenker seg om et sekund.

IVAR:
Ta ham med ut i bakhagen.

Henrik stritter i mot, men Mikael og Ali drar ham avgårde ut 
i bakhagen. Ivar blir igjen i stuen, åpner en skuff, finner 
en pistol og følger etter dem ut i bakhagen. Mikael og Ali 
dytter Henrik ned i knestående stilling. Henrik begynner å 
be. Ivar kommer gående bak ham, sikter pistolen mot hodet og 
fyrer av. Henrik faller død om.

IVAR: (CONT'D)
Begrav ham. Deretter pakker vi 
sammen og informerer de andre. Vi 
reiser i dag!

Mikael og Ali gjør som han sier og drar med seg liket av 
Henrik. Ivar sukker før han fortsetter å mate hønsene.

INT. LEILIGHETEN TIL ANDREAS. ETTERMIDDAG

Andreas banker på døren til Maria.

ANDREAS:
Maria, skal vi dra?

MARIA:
Ja, jeg kommer.

Maria kommer ut av rommet sitt. Hun har på seg en I LOVE NEW 
YORK t-skjorte.

ANDREAS:
Flott, ta på deg en jakke, det er 
kaldt ute.

EXT. GATE I OSLO. ETTERMIDDAG

Andreas og Maria går gjennom Oslo. Begge holder en oljelampe 
i hånden. Gaten er full av folk. Mange av dem har på seg I 
LOVE ... t-skjorter.
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MARIA:
Husket du å ta med fyrstikker?

ANDREAS:
Ja.

Andreas får plutselig øye på Jasmin som har på seg en I LOVE 
NEW DELHI t-skjorte. Hun er også på vei til demonstrasjonen. 
Andreas bestemmer seg for å gå bort og snakke med henne.

ANDREAS: (CONT'D)
Maria, kan du vente på meg her.

MARIA:
Hva skal du?

ANDREAS:
Skal bare prate med noen der borte.

Andreas gir Maria oljelampen sin og løper bort til Jasmin.

ANDREAS: (CONT'D)
Jasmin!

Jasmin snur seg.

ANDREAS: (CONT'D)
Jasmin. Hei.

JASMIN:
Hei?

ANDREAS:
Skal du bort og demonstrere?

Jasmin svarer ikke på dette åpenbare fakta. Klart hun skal 
det.

ANDREAS: (CONT'D)
Jeg og. Jeg er her med datteren 
min!

Andreas peker bort på Maria. Jasmin blir litt ubekvem. Dette 
er litt for personlig og nært omlæreren hennes.

JASMIN:
Okei?

Det blir en liten stillhet mellom dem.

JASMIN: (CONT'D)
Jeg må gå, jeg.
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ANDREAS:
Jasmin! Jeg lurte på om jeg kunne 
prate litt med deg?

JASMIN:
Okei?

ANDREAS:
Jeg lurte på om du kunne fortelle 
meg hvor Jonas er?

Jasmin blir overrasket over at Andreas stiller spørsmålet så 
direkte. Men hun tar seg sammen.

JASMIN:
Jeg vet ikke.

Jasmin begynner å gå, men Andreas gir seg ikke.

ANDREAS:
Jasmin, jeg tror du vet!

JASMIN:
Nei, jeg vet ikke hvor han er!

ANDREAS:
Vet du hvem den mannen som stod 
utenfor skolen i forigårs er?

JASMIN:
Hvilken mann?

Andreas svarer henne ikke med en gang.

ANDREAS:
Vel, hvis du noen gang har noe på 
hjerte så vet du hvor jeg er.

Andreas begynner å gå.

JASMIN:
Andreas!

Andreas snur seg.

JASMIN: (CONT'D)
Han mannen. Jeg har sett ham snakke 
til Jonas før.

ANDREAS:
Hva snakket de om?
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JASMIN:
Jeg vet ikke hva de snakket om. Jeg 
bare vet at de snakket sammen.

Andreas nikker.

JASMIN: (CONT'D)
Og Jonas snakket ofte om at han 
bare ville komme seg vekk. Vekk fra 
skolen og hjemmet og alt. Det er 
alt jeg  vet.

ANDREAS:
Takk, Jasmin.

EXT. DEMONSTRASJON UTENFOR STORTINGET- ETTERMIDDAG

Eva står sammen med de andre politimennene rundt en flokk med 
mennesker som demonstrerer foran Stortinget. Alle 
politimennene har på seg uniform og batong i siden. En ung 
politimann tar frem batongen som om han er klar til å slåss. 

EVA:
Batongen i siden. Vi skal ikke 
provosere.

Den unge politimannen gjør som hun sier, men virker 
misfornøyd.

EXT. DEMONSTRASJON UTENFOR STORTINGET- ETTERMIDDAG

En større gruppe med demonstranter står foran Stortinget. 
Mange av dem holder oljelamper og plakater hvor det står 
slagord som “Fred i Norge, fred i verden”. Rundt dem står 
politimenn for å kontrollere demonstrasjonen. Andreas og 
Maria stiller seg sammen med resten av demonstrantene. Maria 
åpner jakken sin slik at “I LOVE NEW YORK” t- skjorten synes. 
Andreas tenner oljelampen og løfter den opp i været. Det 
kommer en strøm av andre demonstranter mot dem. De bærer også 
oljelamper og plakater hvor det står slagord som “Ned med 
Russland” osv. Maria får øye på dem.

MARIA:
Jeg skjønner, ikke demonstrerer vi 
for fred eller mot Russland.

ANDREAS:
For fred.

MARIA:
Hva gjør de her da?
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Andreas får øye på anti Russland demonstrantene.

ANDREAS:
Faen!

Mange av fredsdemonstrantene har også fått øye på dem og 
begynner å rope til dem.

FREDSDEMONSTRANTER:
Kom dere vekk!Fred!

En anti Russland demonstrant, tydelig lederen av denne 
gruppen trer frem og begynner å rope tilbake mot 
fredsdemonstrantene.

ANTI- RUSSLANDDEMONSTRANT:
Russland har igjen vist sin 
aggressive holdning mot resten av 
verden gjennom å skyte ned et norsk 
passasjerfly. Så lenge Russland 
består vil verden aldri bli kvitt 
trusselen om atomkrig! Den eneste 
løsningen er at Vest- Europa samler 
seg og tilintetgjør Russland en 
gang for alle!

Det kommer flere “Nei” rop fra fredsdemonstrantene. 
Stemningen er nå amper. En flaske blir kastet mot lederen for 
de anti russiske demonstrantene. Dette var sjansjen de anti 
russiske demonstrantene ventet på. De angriper 
fredsdemonstrantene og hele plassen foran Stortinget blir et 
stort slagsmål. Eva og de andre politimennene tar frem 
batongene sine, og går inne i folkemengden og begynner å slå 
ned demonstranter fra begge sider. Andreas drar Maria med seg 
og prøver å komme seg ut av kaoset de nå har havnet i. Men 
menneskeflokken er tett og Andreas får en albue i tinningen 
som gjør at han faller om på bakken. Han mister synet av 
Maria som forsvinner i folkemengden. Andreas prøver å komme 
seg opp på beina, men blir stadig tråkket ned av mennesker. 
Han forstår at han er i ferd med å kveles av den tette 
menneskemengden. I en kraftanstrengelse klarer han å reise 
seg opp på beina. Han dytter vekk noen mennesker som slåss 
foran ham slik at han får rom til å puste. Men hvor er Maria? 

ANDREAS:
Maria!

Det kommer ikke noe svar fra kaoset!

ANDREAS: (CONT'D)
Maria!

Igjen ikke noe svar. Andreas begynner å brøyte seg vei 
gjennom menneskemengden som slåss. 
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Han dytter vekk folk som står i veien og fortsetter å rope 
navnet hennes. Plutselig får han øye på henne. Hun er dyttet 
ned på knærne og holder hodet sitt i hendene, mens 
slåsskampen pågar for fullt rundt henne. Andreas får brøytet 
seg frem til henne og tar tak i henne.

ANDREAS: (CONT'D)
Maria, du må reise deg!

Hun ser opp på han med livredde øyne. 

ANDREAS: (CONT'D)
Maria, opp!

Hun kommer til seg selv og begynner å reise seg opp. På vei 
opp får hun et kne i hodet og faller ned igjen. To karer som 
slåss snubler og faller over Andreas. Alt er kaos. Igjen 
klarer ikke Andreas å reise seg. Han ser Marias som også 
ligger nede og prøver å strekke seg mot henne. Han når ikke 
frem. Plutselig begynner folkemengden å lette. Politiet har 
slått seg inn gjennom massene og slår ned nå alle de som 
forstetter å slåss. De to mennene som falt over Andreas blir 
dratt vekk fra ham og gir ham rom til å reise seg. Andreas 
får øye på Eva som står over ham. Det er tydelig at hun 
kjenner ham igjen. 

EVA:
Løp!

Andreas reiser seg og får tak i Maria som kommer seg opp på 
beina.

EVA: (CONT'D)
Kom her!

Andreas og Maria følger etter Eva som med batongen slår seg 
en vei ut gjennom folkemengden. De kommer seg unna og stopper 
ikke før de er i en sidegate til Karl Johans gate. Andreas og 
Maria puster tungt. Andreas tar armene sine rundt henne for å 
trøste og beskytte henne!

EVA: (CONT'D)
Går det bra med dere?

Begge nikker.

EVA: (CONT'D)
Bra, jeg må komme meg tilbake.

ANDREAS:
Hva heter du igjen?

EVA:
Eva.
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ANDREAS:
Takk Eva!

Hun nikker som svar og løper bort mot folkemengden igjen.

ANDREAS: (CONT'D)
Kom igjen.

Han drar med seg Maria hjemover.

EXT. UTENFOR BLOKKEN TIL ANDREAS. KVELD

Andreas og Maria går seg bortover mot blokken der de bor. 
Begge er forslått, men ikke alvorlig skadet. De ser en 
skikkelse som legger grus i oppkjørselen. Andreas ser at det 
er Nils, vaktmesteren som også har ansvaret for 
sikkerhetsøvelsene i blokka. Nils får øye på dem.

NILS:
Andreas!

ANDREAS:
Nils.

NILS:
Jeg må snakke litt med deg.

Andreas og Maria går bort til ham.

NILS: (CONT'D)
Hva har skjedd med dere?

Andreas vifter det bort.

ANDREAS:
Hva er det?

NILS:
Jeg var med Astrid på sykehuset i 
går. Hun har brukket beinet.

ANDREAS:
Å nei.

NILS:
Hun har det bra. Legene sier hun 
vil bli bra igjen. Men det vil 
kanskje ta noen måneder. Og siden 
vi har en ny øvelse om fire uker 
lurte jeg på om du kunne tatt 
ansvaret for å hjelpe henne ned til 
tilfluktsrommet. 
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ANDREAS:
Ja, selvfølgelig.

NILS:
Flott, rapporter til meg hvordan 
det går etterpå. Øvelsen er 4. mars 
forsåvidt. Jeg har skrevet det på 
tavlen inne i gangen.

ANDREAS:
Ja, det er greit. Ikke noe problem.

NILS:
Flott, flott. Hvor har dere vært?

ANDREAS:
Fredsmarkering foran Stortinget.

Nils ser ned på t-skjorten til Maria.

NILS:
I Love New York?

ANDREAS:
Solidaritets t-skjorter. Regner med 
at du har sett dem før.

NILS:
Ja, ja. Så gikk denne 
fredsmarkeringen fredelig for seg?

Andreas sukker.

ANDREAS:
Nei, anti russiske demonstranter 
kom og lagde bråk.

NILS:
Haha idioter.

ANDREAS:
Ja, du kan få sagt det. Men det er 
derfor det er så viktig med 
fredsmarkeringer. For å vise at vi 
ønsker å opprettholde freden.

NILS:
Idioter som mener at det er 
Russland som står bak atomkrigen.

ANDREAS:
Hva mener du?

52.



53.

NILS:
Ikke fortell meg at du også tror 
det er russerne som står bak 
Andreas? Eller kanskje du tror det 
er Kina eller India?

ANDREAS:
Jeg tenker ikke på det?

NILS:
Tenker ikke på det? Hva faen er det 
ellers å tenke på? Hvem slapp den 
første bomben? Hvem sin skyld er 
det at verden er en askehaug?!

ANDREAS:
Jeg tenker ikke på det fordi det 
ikke er noen vits i å tenke på det.

NILS:
Ingen vits i å tenke på det nei. 
Ingen du har lyst til å legge 
skylden på? For hvorfor livet ditt 
er så jævlig som det er?

ANDREAS:
Og hvem tror du det er?

NILS:
Jeg vet hvem det er. Det er så 
enkelt å legge skylden på Russland 
og Kina og alle som er annerledes 
oss ikke sant. Når det åpenbare 
svaret er så ubehagelig. 

ANDREAS:
Opplys meg!

NILS:
Det var amerikanerne.

ANDREAS:
Amerikanerne ja, og dette har du 
bevis for?

NILS:
Amerika var verdens eneste 
supermakt. Hvem skulle villet 
sluppe en atombombe mot dem? Hmm? 
Samtidig som de stadig mistet 
innflytelse i verden! Kina og 
Russland vokste. Hva gjør en løve 
når en annen hannløve utforder dens 
status i flokken?
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Andreas svarer ikke.

NILS: (CONT'D)
Den angriper. USA ville utslette 
all konkurranse og satte dermed fyr 
på hele verden. Lei av å spise 
sardiner på boks? Takk, amerikansk 
imperialisme.

ANDREAS:
Det spiller uansett ingen rolle nå 
lenger?

NILS:
Å nei?

ANDREAS:
Nei, det viktigste nå er å 
opprettholde freden!

NILS:
Hvilken fred er det du prater om 
Andreas? Se på deg selv, syns du vi 
har blitt så mye fredeligere? 
Uværet kommer uansett hvor mye du 
ber om at det skal la være. 

Andreas begynner å gå. Han tar med seg Maria.

NILS: (CONT'D)
Andreas!

Andreas snur seg.

NILS: (CONT'D)
Her har du New York.

Han sparker til en haug med grus så grusen spruter mot dem. 
Andreas fortsetter å gå.

MARIA:
Tror du det er amerikanerne som 
står bak?

ANDREAS:
Jeg vet ikke. Ingen vet.

Andreas og Maria går inn i blokken.
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