
VINTERSKYGGER

Skrevet av,
Miriam Sunde

SKYTEMANUS
09.01.2022

Basert på en sann historie

Jacob Aalls gt 26
+47 932 43 372



EXT. LANDSKAP - ETTERMIDDAG/OVERGANGSLYS1 1

Tekst over bildet: LILLEHAMMER 1944

Vinden suser. Vi ser toppen av et skrint grantre blir slepet 
oppover en bakke. Den skaper dype spor gjennom snøen.

Fra bakfra ser vi en ung gutt, TOM (12) og hans mor, REIDUN 
(29). De holder tak i treet fra hver sin side.

Tom slipper tak i treet og sparker inn i det. Reidun holder 
igjen så det ikke skal gli nedover bakken.

REIDUN
Tom, kom igjen.

Tom står helt stille. Han mumler til seg selv.

TOM
Det kommer ikke til å bli det samme 
uansett.

Det er stille et lite øyeblikk. Reidun vender seg mot han.

REIDUN
Vi kan feire vår egen jul. Kom 
igjen, vær så snill.

Hun ser på Tom litt før han bøyer seg ned og tar tak. I treet 
motvillig. Hun løfter det hun og. De går videre.

Fra avstand ser de bare ut som to små svarte prikker som 
kaver seg oppover et hvitt landskap med fjell som omringer 
de.

EXT. TOM'S HUS, KJØKKEN - DAG2 2

Reidun står ved kjøkkenbenken og bruker en sleiv til å ta 
grøt i to skåler. Hun bærer grøten til kjøkkenbordet og 
plasserer den ene skålen foran Tom før hun setter seg ned på 
motsatt side.

Tom har en tom stol ved siden av seg. Det er stille mellom 
de. 

REIDUN
Hva skal du i dag?

Tom ser på henne. Vi hører lyden av føtter som går i snø, og 
vind som blåser.



2.

EXT. LANDSKAP - DAG3A 3A

Tom står mellom noen høye snødekte trær. Dialog ligger igjen 
fra scene 2.

TOM
Ut.

Tom tar noen skritt inn i skogen. Snøen glitrer.

REIDUN
Igjen?

TOM
Ja

Vi ser føttene til Tom som kaster opp snø i det han løper. 
Han forsvinner inn skogen.

EXT. LANDSKAP - DAG3B 3B

Tom løper gjennom skogen. Han holder ut armene og dulter 
borti grener på trærne. Han ler og koser seg. Naturen rundt 
føles magisk gjennom Tom sine øyne.

I en total ser vi Tom snuble over en rot og falle flatt på 
magen. Det er helt stille rundt han.

Tom ligger andpusten på bakken og ser opp. Det er lett snø i 
luften. Han ser opp på snøen som faller ned, og på trærne 
over han.

Fra avstand hører han plutselig lyden av en trompet som 
begynner å spille. Tom setter seg opp og ser mot retningen 
der lyden kommer fra. 

EXT. SKUR - DAG4 4

Tom står og ser på et falleferdig skur fra avstand. Det står 
helt for seg selv. Trompeten spiller fra inne i skuret. 

EXT. SKUR - DAG5 5

Tom går langs siden av skuret. Hånden hans dras forsiktig 
langs plankene. Han ser opp. Skuret et høyt og på størrelse 
med et lite hus. Han etter et sted å kikke inn. 

Han finner en åpning og kikker inn gjennom et hull i panelet.

I hjørnet av rommet der lyset ikke rekker til står KLAUS 
(34). Han står å spiller på trompeten.
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Klaus tar et steg frem og trer inn i lyset. Han har på seg 
mørke skinnstøvler som knirker i gulvet og en blass 
militærgrønn uniform, med et swastika tegn på brystet. 

Tom slipper ut et lite gisp i det han ser uniformen. Han tar 
et lite steg tilbake. 

Klaus spiller videre, og Tom kikker inn en gang til. 
Trompeten er godt brukt og litt bulkete.

EXT. LANDSKAP - DAG6 6

Tom løper på tvers av et jorde. Han er på vei hjem.

INT. KJELLER - DAG7 7

Kjelleren er mørk med et lite vindu som lyser opp. På en snor 
henger det klær på tørk på tvers av rommet. Tom kommer ned 
trappen og løfter noen av klærne for å gå gjennom rommet.

Støvpartikler danser i den tunge luften. Ved vinduet står 6 
brune pappesker stablet oppå hverandre. Tom går bort til de.

Han åpner en av de og romsterer oppi før han åpner en ny. Han 
kikker litt videre før han tar den nederste esken og setter 
den øverst.

Han kikker oppi. Tom tar opp noen noteark og blar gjennom de 
før han ser riktig ark og stopper opp. Han plukker det ut og 
børster litt støv av det.

Han leser overskriften på arket lavt for seg selv. 

TOM (HVISKER)
Glade jul..

Vi ser notearket. Bak kan vi se eskene. I esken han plukket 
arket fra ligger det noen blåseinstrumenter.

INT. SKUR - DAG8 8

Tom står nå inne i skuret og kikker ut gjennom panelene. Han 
holder notearket bak ryggen.

Han går litt rundt i rommet og ser seg rundt. Plutselig åpner 
døren seg og Tom snur seg brått. 

Klaus står i døråpningen. Han ser seg litt rundt. Tom møter 
blikket til Klaus og det går noen sekunder med anspent  
stillhet.
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KLAUS
Wer bist du?

Tom ser på Klaus. Han tar et forsiktig skritt nærmere.

TOM
Kan de snakke norsk?

KLAUS
Raus!

Tom står helt stille.

KLAUS (CONT'D)
RAUS!

Tom skvetter til og tar tak i sekken sin i det han løper ut 
av skuret. Fra innsiden ser vi Tom kikke tilbake gjennom et 
hull i panelene (eller døren på gløtt). 

Klaus venter litt før han tar et par rolige skritt mot     
Tom og setter seg ned på huk.

KLAUS (CONT'D)
Jeg kan fortsatt se deg..

Klaus snakker nå norsk med en hard tysk aksent.

TOM
Her.

Tom skyver notearket gjennom en åpning i panelet. Klaus ser 
på Tom et lite øyeblikk før han tar de imot. Han ser på 
arket.

KLAUS
Hvorfor gir du meg dette? / Hva 
skal jeg med dette?

Tom blir stille et lite øyeblikk.

TOM
Det er ikke noen som kan spille de 
hjemme lenger.

KLAUS
Hvem var det som pleide å spille?

TOM
Far.

KLAUS
Hvor er han nå?

4.
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Tom svarer ikke. Han ser ned i bakken. Klaus ser på han og 
forstår at faren er ikke er her lenger.

Han blir stille og senker skuldrene litt. Han ser ned på Tom 
som nå møter blikket hans. Klaus åpner døren. 

Tom tar noen skritt inn i skuret. Han kikker seg forsiktig 
rundt. Han og Klaus står overfor hverandre. Tom ser ned på 
notearket Klaus holder.

TOM
Kan du spille?

Klaus ser på Tom. Kamera holder seg mellom deres blikk. I 
bakgrunnen høres lyden av trompeten som begynner å spille 
Glade jul.

EXT. LANDSKAP - DAG9 9

Musikken fra forrige scene ligger over denne scenen. Vi 
følger føttene til Tom som danser/skipper hjemover. Vi ser 
mer og mer av kroppen hans og følger oppover til vi ser 
trærne over han.

INT. TOM’S HUS, STUE - DAG10 10

Musikken stopper brått. Tom kommer inn døren og kler av seg 
ytterklærne. Reidun er på vei opp fra kjelleren med en brun 
eske. Hun ser opp på Tom.

REIDUN
Vil du hjelpe meg med å pynte 
treet?

Tom ser på henne, før han snur seg vekk for å henge av seg 
jakken. Han svarer ikke.

REIDUN (CONT'D)
Har du vært i kjelleren?

Tom stopper opp litt.

TOM
Nei..

REIDUN
Er du sikker?

TOM
Ja.

5.
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REIDUN
Du vet det er viktig at vi er 
forsiktige med det vi har 
igjen.

TOM (HERMER) (CONT'D)
“forsiktige med det vi har 
igjen.” Jeg vet.

Tom og Reidun ser på hverandre i en anspent stillhet.

INT. TOM'S HUS, STUE - NATT11 11

Det er mørkt og stille i stuen. Blendingsgardinene er nede. 
Tom sitter på gulvet. Han har på seg hvitt ullundertøy og et 
pledd surret rundt seg. 

Han sitter og ser på det pyntede juletreet som står foran 
han. Det er fylt med hjemmelaget pynt. En snøengel henger fra 
en av grenene.

Replikkene her ligger over fra scene 10.

TOM
Det er bare ting..

REIDUN
Det er mange som ikke har noe som 
helst, som er helt alene.

INT. TOM’S HUS, STUE - DAG10 10

Tom og Reidun ser på hverandre. Reidun sitter nå på huk foran 
Tom.

REIDUN
Vi må sette pris på at vi har 
hverandre.

INT. SKUR - DAG12A 12A

Tom står i enden av skuret og ser på mens Klaus spiller. Fra 
avstand ser de ut som to silhuetter. Push inn på Tom som 
drømmer seg bort i det han hører på.

INT. SKUR - DAG12B 12B

Klaus holder på å pakke sammen. Han skal til å legge 
trompeten ned i sekken før han stopper opp. Det går et lite 
øyeblikk før Klaus rekker trompeten ut til Tom.

Tom ser på Trompeten og så på Klaus. Han ser interessert, men 
nervøs ut. Han riser litt på hodet. Klaus insisterer, og gir 
trompeten til Tom.

6.
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Tom sine øyne lyser opp i det han holder trompeten. Han 
løfter den opp og blåser ut hardt. En sur skjærer gjennom 
rommet. Han spiller enda en sur note. Og så en til. Han 
fortsetter igjen, og igjen.

KLAUS
Warte, warte, warte / vent, vent, 
vent

Klaus går mot han og Tom slutter å spille.

KLAUS (CONT'D)
Wieder / En gang til

Klaus gestikulerer at Tom skal prøve på nytt. Tom prøver 
igjen, men blåser bare ut enda en falsk note. Han får det 
ikke til. Han stopper å spille og skal til å gå vekk når 
Klaus tar han i armen og drar han tilbake.

KLAUS (CONT'D)
Reiß dich zusammen / Ta deg sammen

Klaus setter seg ned på huk ved siden av Tom. Han løfter opp 
trompeten og plasserer fingrene til Tom på de korrekte 
ventilene. Han retter han opp i ryggen, og viser han hvordan 
han skal stå og hvordan han skal holde trompeten.

Når han er ferdig ser han på Tom forventningsfullt. Tom ser 
tilbake på Klaus. Klaus nikker forsiktig og Tom gjør seg klar 
til å prøve på nytt.

Han løfter trompeten og tar et dypt pust inn. Tom blåser ut. 
En kort, sur, komisk tone høres såvidt i det store rommet.

Det er helt stille mellom de. Klaus prøver å holde tilbake en 
latter, og Tom dytter trompeten fornærmet inn i Klaus i det 
han går vekk.

TOM
Jeg får det ikke til uansett.

Klaus ser på han oppgitt. Tom subber med føttene i bakken før 
han sparker inn i en planke som står opp fra gulvet. Klaus 
sitter fortsatt på huk. Han snur seg halvveis mot Tom.

KLAUS
Du får ikke til noen ting før du 
lærer deg å være tålmodig.

Tom blir stående med ryggen til Klaus.

7.
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EXT. SKUR - ETTERMIDDAG/OVERGANGSLYS13 13

Tom sitter på kanten av skuret med føttene dinglende ned. 
Klaus kommer gående fra rundt hjørnet. Han strammer i beltet. 

Tom observerer Klaus i det han retter opp i uniformen, og 
kler på seg skjerf og hansker.

TOM
Når krigen er over.. Hva skal du 
da?

Klaus stopper litt opp. Han ser på Tom.

KLAUS
Da skal jeg hjem.

Tom ser ned.

TOM
Til familien din?

Han ser opp igjen. Klaus venter et lite øyeblikk før han gir 
Tom et forsiktig nikk. 

KLAUS
Ja.

TOM
Savner du de?

Klaus ser ned på ringen sin.

TOM (CONT'D)
De savner deg og.

Det er et stille øyeblikk mellom de.

INT. TOM’S HUS, GANG/SOVEROM - DAG14 14

Tom går opp trappen. Han hopper over annethvert trappetrinn. 
Han kommer til toppen av trappen og hører noen lyder fra 
soveromsdøren. 

Han kikker inn og ser Reidun som sitter på sengekanten. Hun 
gråter. Hun holder i en dress som hun holder tett inntil 
brystet. Et rødt slips ligger i fanget hennes. Det ligger 
klær spredt rundt i rommet.

Tom banker på døren og går forsiktig inn i rommet. Reidun 
tørker tårene raskt og reiser seg opp. Hun snur ryggen til 
Tom og begynner å henge opp dressen i skapet foran seg. 
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TOM
Jeg tenkte på det du sa. Om at det 
er mange som er helt alene nå i 
julen.

Reidun stopper litt opp. 

TOM (CONT'D)
Jeg har en venn som ikke har noen å 
feire med på julaften.

Reidun snur seg og ser på ham.

REIDUN
Hvem?

TOM
En ny venn.

TOM (CONT'D)
Han har ikke noe familie her.

Reidun blir stille. Hun vurderer litt før hun ser ned på Tom.

REIDUN
Kanskje han vil feire med oss?

Tom nikker.

TOM
Vi kan være den familien han ikke 
har.

Reidun smiler forsiktig til Tom før hun går ut av rommet. Han 
står igjen alene. Han ser på dressen som henger fra skapet.

EXT. LANDSKAP - MORGEN15 15

Tom løper på vei til skuret med en stor sekk på ryggen.

INT. SKUR - DAG16 16

Tom strekker seg opp for å henge dressen fra en skeiv spiker. 
Håret hans er kammet bakover og han har på seg penklær. Klaus 
kommer inn i skuret. Tom snur seg. 

KLAUS
Frohe Weihnachten.

Tom ser på Klaus litt forvirret. Klaus retter seg.

9.
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KLAUS (CONT'D)
.. God jul!

TOM
God jul!

Klaus går inn i rommet. Han legger ikke helt merke til 
dressen. Tom følger litt etter han. 

TOM (CONT'D)
Den er til deg. Til i kveld.

Klaus svarer mens han legger fra seg sekken.

KLAUS
I kveld?

TOM
Du feirer vel julaften?

Klaus snur seg mot Tom.

KLAUS
Ja..?

TOM
Siden du ikke kan feire med din 
egen familie så kan du jo feire med 
oss. Med min familie. 

KLAUS
Med din familie?

TOM
Det er bare meg og mor. Hun vet at 
du er invitert. Hun har gjort klart 
alt.

Klaus ser på Tom. Tom ser spent på Klaus. 

Klaus ser bort på dressen.

KLAUS
Og dressen?

TOM
Jeg tenkte du ville pynte deg!

Klaus bruker tid på å vurdere. Han ser ned på Tom.

10.
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EXT. SKUR - ETTERMIDDAG/OVERGANGSLYS17 17

Tom står foran skuret. Det er kaldt og pusten hans lager røyk 
i luften. Han tar notearket opp fra lommen og ser på det 
raskt før han bretter det sammen igjen i det han hører døren 
åpnes.

Han snur seg og ser Klaus som nå står med dressen på. Klaus 
tar noen skritt nærmere og stiller seg ved siden av Tom

De står med en stor utsikt foran seg. Klaus ser ut, og Tom 
ser opp på Klaus i beundring. 

Tom holder ut hånden. Det tar et par sekunder før Klaus 
legger merke til det. Han tar den imot. I det hendene røres 
klipper vi bort.

INT. TOM’S HUS, STUEINNGANG - KVELD18 18

En fyrstikk tennes av Reidun. Hun tenner et stearinlys. I det 
hun er ferdig snur hun seg og ser Tom og smiler litt. Klaus 
kommer inn rett etter og smilet hennes forsvinner sakte.

Reidun er i sjokk. Ansiktet hennes lyser opp av fyrstikken 
som hun fortsatt holder. Klaus tar av seg hatten. Tom ser 
forventningsfullt på Reidun.

Reidun ser ned på dressen han har på seg. Det ser ut som om 
hun nettopp har sett et spøkelse. Fyrstikken brenner 
fortsatt.

KLAUS
Godt jol..-God jul. 

Reidun reagerer umiddelbart på uttalen og ser direkte på Tom. 
Tom ser på tilbake på henne. Hun skvetter i det fyrstikken 
brenner henne.

Hun blåser ut flammen og ser på Klaus et øyeblikk før hun går 
ut av rommet.

Vi hører skrittene hennes forsvinne ut i et annet rom. Tom 
står igjen med Klaus. De ser på hverandre. 

Rundt de kan vi se lamper som er tent og levende lys som 
brenner. Blendingsgardinene er nede. Hjemmelaget julepynt 
henger langs veggene og juletreet er ferdig pyntet.

11.
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INT. TOM’S HUS, KJØKKEN - KVELD19 19

Tom, Reidun og Klaus sitter rundt middagsbordet. Tom og Reidun 
sitter ovenfor hverandre, der de alltid sitter. Klaus sitter på 
den ellers tomme stolen ved siden av Tom.

Klaus skjærer et stykke kjøtt på tallerkenen. Reidun 
observerer han. Han tygger. Hun får blikk kontakt med han og 
ser vekk. Tom ser på Reidun litt før han ser ned igjen på 
maten.

Han bruker gaffelen til å tegne på tallerkenen. Det lager en 
skjærende lyd. Klaus ser på ham og Reidun legger merke til 
det. Hun ser tilbake på Tom.

REIDUN (LAVT)
Oppfør deg.

Tom ser på Reidun. Han legger ned bestikket. Han venter litt 
før han bryter den kleine stillheten.

TOM
Klaus spiller trompet han og!

Reidun ser opp på Klaus som møter blikket hennes. 

TOM (CONT'D)
Han skal lære meg å spille.

Klaus ser på Tom litt forvirret. Tom smiler. Klaus snur seg 
tilbake og får blikkontakt med Reidun.

KLAUS
Ja.. Han har et talent for musikk.

Klaus har en sarkastisk tone i det han ser tilbake på Tom med 
et glimt i øyet.

Reidun observerer blikkene de vennskapelige blikkene de 
utveksler. Hun får øyekontakt med Klaus og presser frem et 
smil.

REIDUN
Så flott.

Hun ser på han et lite øyeblikk før hun reiser seg. Hun 
strekker seg etter potetene og skal til å servere mer på 
Klaus sin tallerken.

REIDUN (CONT'D)
Her. Ta litt mer mat.

KLAUS
Ellers takk.

12.
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REIDUN
Jo, ta litt til.

KLAUS
Jeg er mett, ellers takk.

REIDUN
Vær så snill.

Reidun står nå og holder potetene foran Klaus. Han ser 
desperasjonen etter å gi tilbake i øynene hennes og aksepterer.

Klaus strekker seg etter skjeen, men trekker hånden tilbake når 
han innser at hendene deres er i ferd med å røre hverandre. 
Reidun tar skjeen og legger noen poteter på tallerkenen til 
Klaus.

Han ser opp på henne.

KLAUS
Takk.

Hun ser han inn i øynene. Et lite øyeblikk går forbi før hun 
setter potetene ned igjen. Tom plukker opp på stemningen. 

Hun setter seg og tar en bit av maten og tygger. Tom og Klaus 
spiser videre de og.

INT. TOM’S HUS, SOFASTUE - KVELD20 20

Tom sitter i en sofa innerst i stuen. Klaus sitter i en lenestol 
overfor. Lyden av porselen som klirrer høres fra kjøkkenet.

På bordet står det tre glass og en flaske akevitt. Klaus 
skjenker fra flasken oppi to av glassene. Det tredje glasset har 
saft i seg.

Tom tar det ene glasset med akevitt og løfter det opp. Han ser 
på Klaus som ser tilbake på han. Klaus rister diskré på hodet. 
Tom tar glasset enda nærmere. Klaus lener seg frem for å ta det 
ifra han. Tom begynner å le. 

Reidun kommer inn i stuen og Tom setter raskt ned glasset. 
Hun setter noen småkaker på bordet før hun setter seg ved 
siden av Tom. Tom plukker opp sitt eget glass og holder det 
ut.

TOM
3 - 2- 1 - SKÅL!

Reidun og Klaus løfter glassene sine. De svarer synkront.

13.
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REIDUN
Skål!

KLAUS
Skål!

Reidun og Klaus ser på hverandre umiddelbart. De begynner å 
le. Tom ler han og. 

Når latteren dør ut tar Reidun frem en pakke fra under treet. 
Hun gir den til Tom som tar den imot i begeistring. Han river 
opp papiret og tar opp en hjemmestrikket lue.

Han prøver den på før han snur seg til Reidun og gir henne en 
klem.

TOM
Takk!

Reidun klemmer han tilbake.

TOM (CONT'D)
Jeg har en gave til deg og.. 

Tom kaster et blikk til Klaus før han går ut av rommet. Han 
kommer tilbake med Klaus sin trompet og gir den til han. 

Klaus ser på Reidun. Tom tar det brettede notearket ut av 
lommen og gir det til Klaus før han hvisker noe i øret hans. 
Reidun ser arket og smilet hennes forsvinner litt.

Han bretter opp arket og ser på det raskt før han bretter det 
sammen igjen. Tom setter seg i sofaen ved siden av Reidun. 

Klaus reiser seg, løfter trompeten og begynner å spille 
melodien til glade jul. 

Tom ser på Reidun litt før han fikserer blikket på Klaus. 
Blikket hennes er også fiksert på Klaus. Smilet hennes 
forsvinner mer og mer i det han spiller. 

Tom tar tak i Reidun sin hånd. Hun prøver å reise seg men Tom 
holder henne hardt igjen. Hun blir sittende. 

Tom ser på henne. Hun prøver å presse frem et smil for å 
skjule sine tårevåte øynene. Hun løsriver hun seg fra Tom sin 
hånd og løper ut av rommet og opp på soverommet. 

Klaus slutter å spille umiddelbart. Det er helt stille. Klaus 
ser etter Reidun og Tom ser på Klaus forventningsfullt.

TOM (CONT'D)
Du må fortsette!

Klaus legger rolig fra seg trompeten.

14.
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TOM (CONT'D)
Hun kommer tilbake, du må bare 
fortsette!

Klaus ser på Tom med et bekymret blikk. Tom går mot trompeten 
og plukker den opp. Han prøver å gi den til Klaus, men han 
tar den ikke imot. Tom legger fra seg trompeten og løper opp.

INT. TOM'S HUS, TRAPP/GANG - KVELD21 21

Tom kommer opp trappen. Han får åpnet døren såvidt før den 
dyttes tilbake. Han prøver å dytte opp igjen, men Reidun 
holder igjen døren fra innsiden.

TOM
Åpne!

Han får ikke noe svar. Han banker på døren hardere og 
hardere, men får ikke noe svar.

TOM (CONT'D)
ÅPNE!!

Tom banker videre.

INT. TOM’S HUS, STUE - KVELD22 22

Klaus står nede og hører alt. Han står foran et innrammet 
fotografi som henger på veggen. Han tar et steg nærmere.

På bildet ser vi en mann som står ved siden av Reidun. Mannen 
i bildet har på seg samme dress som Klaus står i nå. De er 
slående like hverandre.

Klaus tar et lite steg tilbake.

INT. TOM'S HUS, TRAPP/GANG - KVELD21 21

Tom banker og hamrer på døren som et barn i fult 
sinneutbrudd. Han kommer seg ikke inn. Han roper til Reidun, 
men får ikke noe svar. 

TOM
Åpne døren mamma!!!

Tom prøver litt til før han løper ned.

INT. TOM’S HUS, STUE - KVELD23 23

Tom ser seg rundt. Klaus er borte.

15.



16.

TOM
Klaus?

Han får ikke noe svar. Tom begynner å rase frem og tilbake i 
stuen. Han sparker i en stol. Den velter. Han begynner å slå 
å dytte i veggene. Han tar noe av julepynten og river det ned 
fra vinduet.

Han tråkker hardt på pynten. Han begynner å kaste ting i 
veggen før han til slutt ser juletreet og river det ned i 
bakken. Han roper og raserer og ødelegger. 

Han løper til slutt bort til trappen for å rope opp.

TOM (CONT'D)
JEG SKULLE ØNSKE DET VAR DEG OG 
IKKE PAPPA!!

Lyden av en dør smelles opp og Reidun tar noen skritt ned 
trappen til hun kan se han.

REIDUN
Jeg og.

Tom blir stående og se på henne. De ser på hverandre i total 
stillhet. Tom løper ut og Reidun blir stående igjen alene.

EXT. SKOG - NATT (BLÅTT SKUMRINGSLYS)24A 24A

Tom er ute. Det er mørkt. Han holder opp en parafinlampe mens 
han løper inn i en mørk skog. 

Det er kaldt og det blåser. Pusten hans lager røyk i luften. 
Tom roper etter Klaus.

TOM
HVOR ER DU?!

Tom løper videre og ser seg rundt mens han roper igjen og 
igjen.

TOM (CONT'D)
KOM TILBAKE!

Han ser seg rundt i alle retninger og holder lykten høyt. De 
høye trærne omringer han fra alle kanter. Han fortsetter å 
løpe.

EXT. SKOG - NATT (BLÅTT SKUMRINGSLYS)24B 24B

Top løper. Han ser seg rundt overalt. Det er mørkt og kaldt. 
Han stopper litt opp. Han ser Klaus gå bortover fra avstand.
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Tom går litt etter han før han stopper opp. 

Klaus stopper opp samtidig. Han ser seg litt til siden som om 
han har hørt noe, men han ser ikke Tom.

Tom står helt stille og ser på han fra avstand. Pusten hans 
roer seg. Klaus begynner å gå videre og kommer på toppen av 
en brink omgitt av mørke trær. 

Tom skal til å rope ut, men stopper seg selv. Han ser på  
Klaus sin silhuett i det den forsvinner under horisonten.

Han venter et lite øyeblikk før han snur seg og begynner å gå 
hjemover.

INT. TOM’S HUS, GANG/SOVEROM - NATT25 25

Tom står ved inngangen til Reidun sitt soverom og kikker inn 
gjennom døren som står på gløtt. Reidun ligger på siden med 
ryggen til.

Han har på seg ytterklær og håret er litt vått. Det har snødd 
på veien hjem.

Reidun ligger med øynene åpne og stirrer inn i veggen. Hun er 
lys våken. Tom lukker døren og går ut av rommet. En tåre 
renner ned kinnet hennes.

INT. TOM’S HUS, GANG/SOVEROM - NATT26 26

Tom står alene i den mørke stuen med sitt eget rot rundt seg. 
Han prøver å løfte treet, men er ikke sterk nok. Han prøver 
på nytt.

Han tar en kost og begynner å koste opp rot fra gulvet. En av 
de brune eskene står nå på gulvet, og Tom plukker opp 
julepynten og legger de tilbake.

INT. TOM’S HUS, STUE - SOLOPPGANG27 27

Solen er på vei opp. Tom ligger på sofaen og sover. Han har 
på seg gårsdagens klær og har bustete hår. Han åpner øynene.

I en total kan vi se juletreet som nå står oppreist. Stuen er 
ryddet og ren. Tom setter seg opp og gnir seg i øynene.

Lyden av Reidun sine skritt som kommer ned trappen får han 
til å reise seg opp. Hun stopper opp midt i trappen og ser på 
han.
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Han ser tilbake på henne. Det er total stillhet i rommet. Tom 
tar et forsiktig skritt nærmere henne. Han ser ned på en 
liten brun eske på gulvet. Den er fylt med julepynt. Han ser 
tilbake på henne.

TOM
Vil du pynte treet?

INT. TOM’S HUS, STUE - MORGEN28 28

Tom står på en stol foran juletreet. Reidun står ved siden av 
han og holder esken med julepynt. Tom kikker oppi esken og 
plukker ut en liten snøengel.

Han strekker seg for å henge den opp på en av grenene. Den 
henger pent sammen med resten av pynten. 

Tom smiler litt for seg selv i det han står og ser opp på 
treet med Reidun ved sin side.
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