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Kaja plasserer en bukket røde roser i en stor, tung vase og 
setter dem ned på stuebordet.

Even sitter ved spisebordet dypt konsentrert. Bøker og 
notater spredd rundt han. 

KAJA
Even?

EVEN
Hæ?

KAJA
Hørte du hva jeg sa?

Even sukker tungt.

EVEN
...nei.

KAJA
Jeg spurte om det her ser best ut, 
eller om de burde stå på 
spisebordet?

Even ser ikke opp på hva hun refererer til.

Kaja søker etter blikket hans.

KAJA (CONT'D)
Hallo? Se da!

Even lukker boken han har lest i, og knyter kjeven. 

Kaja ser avventende på han. Hun vet hva som kommer. 

KAJA (CONT'D)
Jeg stilte deg et spørsmål.

Even reiser seg fra stolen.

EVEN
Jeg hørte deg.

KAJA
Så svar meg da!

Even kommer mot henne. Hun stiller seg klar for å motta et 
slag.

Even tar et hardt grep om håret til Kaja og drar henne ned i 
golvet. Kaja mister balansen og blir liggende.
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Even setter seg oppå henne og låser henne fast i golvet med 
både armer og bein, men Kaja får dratt til seg en arm. I et 
desperat forsøk på å komme seg løs slår hun Even over 
ansiktet.

Evens ser rasende ned på henne. Kaja fortsetter å kjempe i 
mot, til en pute blir trykket ned over ansiktet hennes. 

Kaja skriker av redsel og prøver desperat å komme seg løs. 

KAJA (CONT'D)
UNNSKYLD! UNNSKYLD! EVEN!

Panikken stiger i det Even legger ennå mer trykk på puta. 
Kaja hiver desperat etter luft.

Even slipper opp grepet, og beveger seg innover i rommet 
igjen. Han går rundt i sirkler og puster tungt, som et 
illsint dyr.

Kaja får tilbake pusten og kommer seg vaklende opp på beina 
igjen.

Hun stirrer hardt på han der han irritert vandrer rundt i 
stuen. Hun puster tungt.

Forsiktig tar Kaja et godt grep om vasen med roser. Den blir 
liggende tung og stabil i hendene hennes. Raskt beveger hun 
seg fremover og slenger vasen mot Even med full kraft.

Med et høyt smell treffer den tinningen hans. Roser og glass 
eksploderer utover leiligheten.

Even faller og blir liggende urørlig på golvet.

Kaja ser på i sjokk. Sakte og skjelvent bøyer hun seg ned mot 
han.

Even ligger helt rolig.
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