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Scene 1. INT VÆRELSE. AFTEN
Victoria ligger i sengen og rør ved plastisk stjernerne.
Baggrundsmusik kommer over og filmens titlen kommer evt. frem i
scenen.
Scene 2. INT. HUSETS STUE. AFTEN
Victoria sidder alene i stilhed ved spisebordet og hendes
babysitter sidder på mobilen i sofaen.
Victoria
”Hvornår kommer min far hjem?”
Babysitteren svarer ikke, men sidder uopmærksom på sin mobil
”Emma? Kommer han ikke snart?”
Emma kigger hurtigt op fra mobilen
Emma
”Din far kommer sikkert lige om lidt”
Emma ruller med øjnene og pruster
Scene 3. EXT. UDE FORAN HUSET
Vi ser farens bil komme ind af indkørslen. (måske en vinkel
igennem vinduet til køkkenet). Vi kan høre farens taler i telefon
hele vejen hen til døren, og imens han går ind af døren.
Scene 4. INT. HUSET KØKNET
Victoria sidder stadig alene ved bordet og sidder og tegner en
stjernehimmel. Faren sætter to tallerkner på bordet med den ene
hånd og skriver på sin mobil med den anden. Victoria lægger
tusserne fra sig
Victoria
”Hvornår kommer jeg over til mor igen…?”
Victoria kigger bedrøvet over på faren og piller ved hendes tusser
Daniel
”Jeg ved det ikke”
Siger Daniel hurtigt
”Hvordan gik det i skole i dag?”
Siger Daniel smilende
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Victoria
”far… Jeg savner hende”
Daniels mobil ringer
Daniel
”Jeg bliver nødt til at tage den her Victoria”
Siger Daniel stresset og går fra borde. Victoria sidder nu igen
alene ved spisebordet.
Scene 5. EXT. PÅ GADEN VED HUSET. DAG
Laura og Victoria sidder på asfalter foran garagen med deres pinke
rygsække på og snakker.
Laura
”Hvordan er din mors nye sted?”
Siger Laura og samler et par sten op og leger med dem
Victoria
”Det er okay… Jeg var der ikke så længe”
Babysitteren komme gående med sine høretelefoner i og kigger på
sin mobil. Hun kommer hen til dem og Victorias sætning bliver
afbrudt
Emma
”Hva så møgunger skal I ind eller?”
Babysitteren kigger ikke på dem, men åbner bare døren til huset.
Scene 6. INT. VICTORIAS VÆRELSE. DAG
Victoria og Laura ligger i Victorias seng. De ligger og kigger op
på stjernerne.
Laura
”hvem fik du dem af?”
Spørger Laura
Victoria
”Det kan jeg ikke huske”
Laura
”Jamen hvordan puttede du dem...”
Victoria afbryder Laura ved at sætte sig op
Victoria
”Skal vi ikke lege slåleg?”
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Laura kigger forvirret
Victoria
”Det er hvor man skal slog hinanden, indtil der er en der
siger stop. Taberen må kaldes kylling i en uge”
Siger Victoria med en overlegen stemme.
Victoria starter med at give et hårdt slag til Laura. Laura rør
ved stedet hun blev slået.
Laura slå hårdt tilbage lige på Victorias arm og griner. Victoria
forbliver stille og niver Laura så hårdt hun kan i siden af maven.
Laura
”Av”
Laura begynder at få tårer i øjnene, og river kraftigt Victorias
kind.
Victoria
”Tror snart jeg bliver kylling”
Siger hun imens hun rør ved sin kind og måske får lidt blod på
hende hænder af rivemærkerne, før Victoria når at kigge på Laura
så begynder Laura at blive ved med at slå Victoria på hendes arme,
og Victoria begynder nu at slå hårdere igen.
Laura
”STOP”
Skriger Laura grædende (og evt. falder der en plastikstjerne ned
fra loftet)
Scene 7. EXT. UDENFOR HUSET
Vi ser farens bil komme ind af indkørslen.
Scene 8. INT. HUSETS STUE. AFTEN
Victoria sidder ved spisebordet med faren. Hun sidder i en
sommerkjole på trods af at det er december. Hun sidder og han
rører næsten ikke sin mad.
Daniel
”Hvordan var din skoledag Vicsen?”
Victoria kigger bare ned i sin mad
”Fint”

Victoria

Vi ser de blåmærker på hende krop og rivemærket på hendes kind.
Hun prøver hele tiden at røre ved sine egne arme og kind i håb om
at faren lægger mærke til dem. Hun sidder og stikker sin gaffel i
maden uden at spise noget ved sin tallerken. Der bliver stilhed.
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Victoria
”Jeg var ovre og se mor i dag, far”
Siger hun og fjerner blikket fra hendes mad og kigger på faren.
Faren kigger på hende, men så ringer han mobil og han går ud for
at tage den, hvilket igen efterlader Victoria alene ved bordet.
Scene 9. INT. VICTORIAS VÆRELSE. AFTEN
Victoria ligger alene i sin seng, og kigger op på
plastikstjernerne i hendes loft. Hun bliver skræmt af et bank på
hendes dør. Hendes far bliver udenfor døren
Daniel
”Du spiste ikke din aftensmad… den er herude hvis du
skulle blive sulten”
Faren går igen. Victoria åbner døren kigger på maden og lukker
døren igen.
Scene 10. INT. HUSETS STUE. DAG
Laura og Victoria sidder på sofaen inde i stuen, og babysitteren
sidder der også men er på sin mobil.
Laura
”Er din mor stadig syg?”
Victoria nikker
Laura
”Kan man egentlig dø af lungekræft?”
Victoria får tårer i øjnene og kigger ned. Der er stilhed mellem
pigerne.
Laura
”Vil du egentlig lege slåleg igen?”
Victoria kigger op med et lille skrøbeligt smil.
Scene 11. INT. HUSET VIC VÆRELSE. AFTEN
Victoria ligger i sengen og kigger på stjernerne. Hun tager sin
mobil frem og prøver at ringe til sin far (hvis kontakt navn er
far med en stjerne smiley evt. ), men han tager den ikke. Der
bankes på døren og det er babysitteren

Emma
”Jeg bliver altså nødt til at gå nu. Er det okay?”
Siger hun igennem døren. Victoria svarer ikke, men ligger og
kigger op i loftet.
Emma
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”Når vi ses i morgen”
Emma går. Victoria prøver at ringe til sin far igen og denne gang
tager han den
Daniel
”Victoria jeg sidder lige til et møde, er det meget vigtigt? Ej
Victoria jeg kommer hjem om 20 min. Jeg bliver nødt til at gå nu
vi ses.”
Victoria

”Jamen far.”
Siger Victoria stille. Faren har lagt på i telefonen, og man kan
høre lyden fra telefonen. Så snart Victoria hører lyden af
telefonen begynder hun at rive alle plastiskstjernerne ned fra
hendes loft
Scene 12. EXT. UDENFOR VED GARAGEN. AFTEN
Victoria har sin lille sommerkjole på, med favnen fuld af
plastiskstjerner. Hun lægger stjernerne i en kæmpe stjerne på
asfalten og ligger sig i midten af stjernen. Victoria kigger oppe
på nattehimlen på de rigtige stjerner. Farens bil nærmer sig
hurtigere og hurtigere, og lige før bilen skal køre Victoria over,
får faren øje på Victorias lille krop og bremser bilen. Han
skynder sig ud af bilen og tager kolde Victoria op i hans arme.
Daniel
”Hvad laver du her?? Ved du hvor farligt det er!!!!! Du
kunne være blevet kørt ned Victoria!!!!”
Victoria svarer ikke, men kigger bare op på stjernerne.
Daniel
”VICTORIA!! Høre du mig??? Du kunne være blevet slået
ihjel??!!”
Victoria
”Jeg vil hellere dø med mor, end jeg vil være her med
dig...”
Faren svarer ikke,
Farens blik kommer
kæmpe stjerne. Han
over for at hjælpe

men kigger tomt væk. Der er et øjebliksstilhed.
hen på plastiskstjernerne der ligger som en
begynder at samle stjerner. Victoria kommer
ham, og de samler stjernerne sammen.

Scene 13. EXT. UNDENFOR VED Hospital. AFTEN
Victoria og Daniel går hånd i hånd på vej ind til hospitalet. I
Daniels anden hånd ser vi en gennemsigtig pose med alle
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plastiskstjernerne. Daniels telefon ringer til slut og han slukker
den.
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