SEKVENS 1: INT. BADEVÆRELSE DAG
MARIA tager piller og skruer låg af og på tre gange hvorefter hun sluger
dem. Så lukker hun skabslågen op og i på skabet tre gange og sætter
pillerne ind.
SEKVENS 2: INT. KONTOR DAG
MARIA sidder i sofa overfor sin PSYKOLOG, DEA. Stemningen er
personlig, men frakoblet (anspændt).
DEA
Jeg må indrømme, jeg var meget
overrasket da du skrev- dit forløb
gik ellers så godt vi havde først en tid om to uger
MARIA
Ja.. det går skam også godt, men….
MARIA sukker og kigger ned, hun sidder uroligt med sine hænder.
DEA
Men?
Fokus på MARIA imens lyden omkring hende bliver skinger og utydelig.
SEKVENS 3: INT. KONTOR DAG
DEA
Maria?
MARIAS trance bliver afbrudt og hun kigger næsten mekanisk op.
MARIA
Je.. jeg.. jeg, jeg ved ikke
hvad der er rigtigt, og hvad der ikke er.
(MERE)

MARIA (Fortsat)

Jeg har gjort alt i har anbefalet,
jeg har en rutine, jeg tager min
piller men je...
MARIA sukker
MARIA (Fortsat)
Der er noget galt, min rutine den, den bliver hele tiden afbrudt
af små mikroting der ikke er som de skal være.
DEA
På hvilken måde?
MARIA
Min skabslåge
DEA
Din skabslåge?
SEKVENS 4: INT. BADEVÆRELSE
FLASH CUTS(*)DEA åbner skabslåge + knirkelyd
SEKVENS 5: INT. KONTOR DAG
MARIA
Den knirker ikke som den plejer.
Den siger ikke en lyd længere.
DEA
Så du mener at du har svært ved at
skelne mellem virkelighed og forestilling fordi
din skabslåge ikke knirker?
MARIA fnyser
SEKVENS 6: INT. BADEVÆRELSE (FLASH CUT)
MARIA rækker ud efter piller i skab, og lågen knirker ikke. Hun lytter
undrende til lågen. Bemærk: Billedet hænger skævt på væggen.

SEKVENS 7: INT. KONTOR DAG
MARIA
Jeg havde ikke skrevet til dig hvis det kun var skabslågen.
Der er mange ting:
jeg har haft så meget kontrol over min rutine i så lang tid,
jeg ved hvad der er galt.
Men mine ting rykker sig, der er lyde hvor der ikke burde væDEA afbryder.
DEA
Maria.. det er meget normalt for folk med paranoid skizofreni
at de tvivler på deres egen virkelighed…
Klipper til DEA når vi når til “egen virkelighed”.
DEA (Fortsat)
Maria. Tager du din medicin?
Der går en lang pause og MARIAS blik flakker. BEMÆRK: skinger lyd
MARIA
(stammer)
Jjj, ja..
DEA
Du tøvede, hvorfor det?
MARIA
jeg skulle være sikker, sikker på
at jeg rent faktisk tog pillerne imorges…
SEKVENS 8: BADEVÆRELSE (FLASH CUT)
MARIA kigger på pillerne i hånden. MARIA hælder piller ud i vasken.
SEKVENS 9: INT. KONTOR DAG
MARIA smiler nervøst
DEA

Det vigtigste er jo at du tager din medicin,
så vi to kan fortsætte behandlingen.
Du kan aldrig få en mere stabil hverdag
hvis du ikke gør det.
MARIA
Nej, nej men - det ved jeg godt.
MARIA fnyser af sig selv.
MARIA (Fortsat)
Du ved.. jeg er faktisk lige
løbet tør for piller..
MARIA synker dybt. DEA smiler og nikker.
MARIA (Fortsat)
I dag faktisk.. kan du udskrive en ny
recept til mig? Så ka jeg hente den idag.
DEA
Selvfølgelig. Nu syntes jeg at du
skal gå hjem, slappe af og så ses
vi igen om to uger.
MARIA smiler, rejser sig op og tager sine ting. Når hun
vender sig om for at sige farvel, er DEA der ikke.
SEKVENS 10: INT. BADEVÆRELSE DAG
Vi ser MARIA lukke lågen til skabet med pillerne. Skabet knirker.

