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INT. VÆRELSE - DAG
Christiane, 17, ligger i sin seng og gamer på sin X-box.
Hendes far, Lasse, 45, kommer ind. Han sætter sig på
sengen ved siden af hende og prøver at virke interesseret
i spillet.
CHRISTIANE
Hvad vil du?
Lasse hiver en lighter op af lommen. Han rækker den til
Christiane. Hun pauser spillet og kigger på den.
LASSE
Mor har fundet den i en af dine
bukser.
CHRISTIANE
Er hun sikker på, det ikke var i
dine bukser?
Lasse smiler. Han ser sig omkring i værelset.
LASSE
Hvornår har du tænkt dig, at
rydde lidt op her?
Intet svar. Han rejser sig og begynder at samle noget tøj
sammen. Han tager fat i en skuffe og åbner den.
CHRISTIANE
Hvad fanden laver du?
LASSE
Jeg kigger bare.
Christiane rejser sig og smækker skuffen i.
CHRISTIANE
Jeg ryger ikke, hvis det er det,
i tror.
LASSE
Sæt dig ned!
CHRISTIANE
Du skal ikke rode mit lort
igennem, bare fordi mor tror, hun
har fundet beviser på et eller
andet pis.
Han stirrer på hende. Hun sætter sig. Lasse går igang med
at kigge i nogle flere skuffer.

2.

CHRISTIANE
Bliver du aldrig træt af, at være
mors lille stik-i-rend dreng?
LASSE
Det er jeg ikke.
CHRISTIANE
Det er du sgu da. Du gør jo
præcis, hvad hun siger.
LASSE
Vi er bare bekymrede for dig,
skat.
CHRISTIANE
I sku fanme hellere bekymre jer
lidt om jer selv.
Lasse stopper op. Han trækker en stor joint frem fra
bunden af en skuffe.
LASSE
Hvad er det her?
CHRISTIANE
Carsten har fortalt, hvor meget i
røg, da i var unge, så du behøver
ikke at spille så pisse hellig.
Lasse sætter sig på sengen igen.
LASSE
Du bliver nødt til at forstå, at
vi ikke er efter dig, for at være
onde. Vi gør det, fordi vi
bekymrer os om dig. Vi elsker dig
og vil kun det bedste for dig.
Når mor kommer hjem, så får vi os
en god snak om det her og så
finder vi en løsning sammen,
okay?
CHRISTIANE
Hvad hvis vi ikke fortæller mor
noget?
LASSE
Du kender mor. Hun finder ud af
det før eller siden.
CHRISTIANE
Så tror jeg også, der er noget
andet, vi skal snakke om.
Christiane finder sit kamera frem og viser det til ham.

3.
Det er et billede af Lasse og en kvinde, i en indkørsel.
De krammer meget intenst. Hun har en hånd på hans røv.
LASSE
Hvad er det?
CHRISTIANE
Det ligner dig og naboen.
LASSE
Det er Elizabeth. Jeg hjalp hende
med at bære nogle møbler ind.
Andet er der ikke i det.
CHRISTIANE
Du kender mor. Hun finder ud af
det før eller siden.
Lasse rejser sig, ser sig omkring og tager en dyb
vejrtrækning. Han vil gå.
CHRISTIANE
Hvor skal du hen?
Han peger på døren.
CHRISTIANE
Fortæl mig lige lidt om hende
Elizabeth. Hvad har i to gang i?
LASSE
Vi har ikke gang i noget.
CHRISTIANE
Nå, men så kan jeg jo roligt vise
det her billede til mor.
Lasse stirrer på hende.
LASSE
Jeg har spist derover et par
gange.
CHRISTIANE
Har i knaldet?
LASSE
Nej, for pokker da.
Kysset?

CHRISTIANE
Han tøver.
CHRISTIANE
Kysser hun godt?
Han svarer ikke.

4.

CHRISTIANE
Bedre end mor?
LASSE
SÅ STOPPER DU!
De bliver begge overrasket over hans reaktion. Han ser sig
omkring og får øje på jointen. Han samler den op og kigger
på sit ur.
LASSE
Mor er hjemme om en lille time,
så hvis du vil, så ryger vi to
den her nu og så er det vores
lille hemmelighed - altså både
det med Elizabeth og så... ja, du
forstår, hvad jeg mener. Okay?
Christiane ser på ham. Så tager hun lighteren og tænder
den.
LASSE
Vi går ud i garagen.
Hun slukker den igen og rejser sig.
SLUT

