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INT. KØKKEN. EFTERMIDDAG.

1

TIM(6) står i køkkenet med store øjne. TIM tager en karton
mælk i køleskabet, han tager en slurk af mælken og lukker
køleskabet.
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INT. GANG. EFTERMIDDAG.

2

TIM drikker videre af mælken, mens han går forbi døren til
soveværelset. Da han går forbi ser han en mand HENRIK(46)
knalde hans mor SANNE(34). TIM sætter sig ned på gulvet,
stiller mælkekartonen fra sig og kravler ind på
soveværelset. TIM kommer kravelende ud igen med et par sko.
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INT. TIMS VÆRELSE. EFTERMIDDAG.

3

TIM åbner sit skab, tager en kasse med legetøj ud og sætter
skoene ind i skabet, sætter kassen tilbage igen og lukker
skabet.
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INT. STUE. EFTERMIDDAG.

4

TIM sidder foran TVet i stuen og spiller ’Magtens Sejl’ med
playstation stik, mælken står ved siden af ham. HENRIK
kommer tilfreds ud fra soveværelset, men bliver forvirret da
han ikke kan finde sine sko. HENRIK får øje på TIM der
sidder og spiller og han får chok. TIM vender sig ikke om
HENRIK skynder sig ud af huset. TIM smiler da han hører
hoveddøren smække han smider playstation stikket og rejser
sig.
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INT. TIMS VÆRELSE. AFTEN.
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TIM ligger i sin seng med lukket øjne, SANNE kommer ind på
værelset og kysser TIM på panden. SANNE går ud igen og TIM
åbner øjnene. TIM løber hen til sin dør til værelset,
og gemmer sig bag den. TIM ser sin mor tage imod en ny mand
PER(34).
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INT. GANG. AFTEN
TIM kravler ind på sove værelset og tager det nye par sko
mens de knalder.
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2.
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INT. KLASSE/GYMNASTIKSAL. DAG

7

TIM og SANNE hilser på en lærer, IVAN(46) der smiler. Han
peger med hånden over med de andre forældre. TIM og SANNE
går over imod dem og stiller sig i midten af gruppen. IVAN
går over til Kameraet kigger på det og tager et billede.
IVAN ser mærkelig ud i ansigtet og kigger op på forældrene
med børn som står på række. Alle mændene står i hvide tennis
sokker(uden sko på), mens deres koner kigger surt på dem.
Over dem hænger et stort skilt med teksten, Velkommen 0.C.
TIM smiler stort på billedet.

