Dødens seddel
Af: Rose, Lucas, Caroline, Christoffer og Nicoline

En pige ved navn Freja (14) sidder på en “gyser hjemmeside”. Hun synes det er meget spændene og
mystisk. Men der er en ting hun virkelig bliver bange for. ”Slenderman”. Imens hun kigger på
hjemmesiden og bliver bange, høre hun et bang nedenunder. Freja går nede under i stuen for at
undersøge hvad der lavede den høje lyd. Nede i stuen opdager hun der hænger et papir på væggen.
Hun tog sedlen ned og kigger på den. Der står: Dræb en du elsker, og jeg vil forsvinde. Inden hun når
at kigge mere på den, hører hun et knirk. Hun vender sig om. Døren står åben. Hun vender sig om
igen, for an hende er væggen fyldt med den samme seddel. Hun vågner med et chok. Det første hun
gør, er at løbe nedenunder for at se om papiret stadig er der. Det er det. Moderen kalder, ”du skal i
skole”. Freja hører hende gå ned ad trappen. Hun skynder sig at rive papiret ned fra væggen og
gemmer den i sin lomme. Hun gør sig klar til at tage i skole. I skolen kan hun ikke koncentrere sig.
Hun kan se det samme papir, som hang hjemme på væggen over alt. Papiret hænger lige ved siden
af tavlen. Der er også en på siden af bordet. De hænger overalt. Læreren vækker hende med et
knips. “Har du det dårlig? Gå lige ud og tag noget vand.” Freja rejser sig op og går ud på toilettet.
Efter skolen spørger hun sin veninde Katrine (14) om hun vil med hjem efter skole. Katrine siger ja.
Da de kom hjem, skulle Freja på toilettet. Uden hun opdager det falder papiret ud af lommen.
Katrine opdager papiret. Katrine får et chok. Hun skynder sig at tage hendes telefon op af lommen
for at ringe til sin mor(?). Men hun når ikke at sige noget før Freja kommer ind med en kniv i hånden.
Freja hørte alt hvad hun sagde. Katrine vender sig om. Kniven rammer hende i siden og hun falder
om. Freja står stille og med blod på kniven. En hånd lægger sig på Frejas skulder...

Personer der er medvirkende
Freja, hovedpersonen (14)
Frejas mor, Mette Fredriksen
Katrine, hovedpersonens veninde (14)
Tysklæreren, Henrik Madsen
Klassens elever (masse personer)
Det onde monster

1. INT = INDENFOR. FREJAS VÆRELSE

Freja kigger på en gyserhjemmeside, fordi hun synes, at det er spændene og mystisk.
Hun bliver mest bange for én bestemt ting. Det er en slags skygge, der kommer om
natten og dræber folk. Ingen har nogensinde set monsteret før. Hun hører en lyd
nedenunder.

2. INT = INDENFOR. TRAPPEN

Freja lister ned af trappen og går ind i stuen.

3. INT= INDENFOR I STUEN
Der hænger en seddel på væggen. Hun beslutter sig for at se hvad der står på sedlen.
Derfor lister hun over for at se hvad der står. Der står ”Dræb en du elsker og jeg vil
forsvinde”. Hun står helt stille. Hun hører en knirkene lyd bag sig. Døren som før var
lukket, havde nu åbnet sig. Hun vender sig om for at se hvem der havde åbnet døren.
Hun bliver bange og beslutter sig for at løbe op af trapperne. Inden hun gør det,
vender hun sig om mod væggen igen. Nu hænger der tusindvis af den samme seddel
på væggen foran hende.

4. INT = INDENFOR. FREJAS VÆRELSE
Hun vågner med et chok. (Det var bare en drøm). Hun løber ned og ser at sedlen
stadig hænger der. Freja kan høre hendes mor råbe ude fra køkkenet. “Skat, du skal i
skole!”. Hun river hurtigt sedlen ned fra væggen og gemmer den i sin lomme. Hun
tager sin skoletaske og går

5. INT= INDENFOR. KLASSEVÆRELSE
Freja sidder ved sit bord. Hun tænker hele tiden på sedlen. Hun forsøger at følge
med i timen, så godt hun kan. Indtil hun ser den samme seddel hænge på tavlen.
Hun kigger forvirret på de andre. De har åbenbart ikke set den. Hun kigger på tavlen
igen, som nu er fyldt med den samme seddel. Læreren kommer hen til hende og
knipser foran hendes hoved. “Er du dårlig, Freja?”. Freja kigger forvirret rundt. “Gå
lige ud og tag noget vand.” Freja rejser sig og går ud på toilettet. Efter skole spørger
hun sin veninde Katrine, om hun vil med hjem til hende. Det vil hun gerne.

6. EXT = UNDENFOR. PÅ VEJEN HJEM
Freja og Katrine er på vej hjem til Freja. Katrine spørger Freja, “hvad skete der i
timen i dag?”. Freja ved ikke hvad hun skal svare, eller om hun ikke skal svare. “Jeg
havde et mareridt i nat, og jeg kan ikke glemme det,” siger Freja endelig. “Det skal
nok gå Freja. Alle får mareridt en gang i mellem,” siger Katrine. “Tak”, siger Freja.
Katrine smiler.

7. INT = INDENFOR. HJEMME Når de kommer hjem, skal Freja på toilettet. Uden at
Freja opdager det falder sedlen ud af hendes lomme. Katrine opdager sedlen. Freja
finder kniven hun gemte ude på badeværelset frem. Hele badeværelset er fyldt op
med sedlerne. Katrine vender sig om og Freja står bag hende med kniven i sin hånd.
Kniven rammer Katrine og hun falder om. Freja står stille med en blodig kniv. Hun
har dræbt hende. Nu forsvinder sedlerne omkring hende. Freja står helt stille. Indtil
en hånd ligger sig på hendes skulder.

Slut

