1. SLETTET
2. SCENE 2 KØKKENET
Noah, Hannah og Bertram sidder i køkkenet ved spisebordet.
Der kører en nyhedsudsendelse i fjernsynet.
En gruppe mennesker, som demonstrere står i en større gruppe.
De råber gentagne gange som slagord.
DEMONSTRANTER
Ja til tro, nej til lovforslag
Der kommer en forbigående.
FORBIGÅENDE 1
Fuck jer, Når lovforslaget går
igennem skal vi nok få ram på jer.
Demonstranterne fortsætter deres demonstration uden reaktion,
der kommer en ny forbigående, som kommer hen og river et
skilt ud af hånden på en af de troende og knækker det.
Demonstranterne gør modstand og skubber til ham, en af
demonstranterne, søger kameraet.
DEMONSTRANT 1
Se de gør ikke noget, og politiet
gør ingen gang noget for at
beskytte os. Hvad tror i der sker
hvis det her lovforslag går
igennem? Det holocaust om igen.
Bertram vender sig mod Noah.
BERTRAM
Er du ikke bange for om
lovforslaget går igennem? Det
rammer jo jer hvis det gør.
NOAH
Tjo, men det sker jo ikke. Min mor
sidder jo i folketinget, så hun vil
jo stemme imod.
HANNAH
I min samfundsfagstime var der to
som kom op og skændes over
hinandens religion.
Noah og Bertram er lidt i chok over det hun fortæller.
HANNAH
Jeg forstår ikke hvad de har imod
os.
(Fornærmet, undrende)

2.
De stopper deres samtale, da de kan høre Gitte komme ned af
trappen. Gitte kommer ned og stopper ved køkkenbordet. Hun
tager de papirer som hun har lagt frem på køkkenbordet.
GITTE
Jeg tager til afstemning nu. Jeg
kommer tilbage i aften.
Gitte går hen og behynder at pakke hendes taske imens rejser
Bertram sig.
BERTRAM
Jeg skal også til at smutte, vi
ses.
Bertram smutter ud af døren.
HANNAH
Mor. Jeg er bange. Hvad nu hvis i
er undertal, som stemmer imod.
(Bekymret, nervøs)
GITTE
Jeg bliver nødt til at skynde mig,
ellers når jeg ikke til
afstemningen.
(Stresset)
Gitte går hen til døren, finder sin jakke og tager den på.
Mor.

NOAH

Noah peger på sin halsudskæring. Gitte kigger ned på sit
kors.
NOAH
Er det ikke lidt dumt at gå med det
nu?
GITTE
Nej det er netop nu det er vigtigt,
at vise hvad man står for.
GITTE
I skal ikke være bange.
(Beroligende)
Gitte går ud ad døren.
3. SCENE 3 KØKKEN, SENERE
Noah og Hannah tænder for radioen. Den spiller hyggemusik.

3.
NOAH
Der er stadig ikke noget.
Mærkeligt, afstemningen burde være
færdig for længst
HANNAH
Hvis lovforslaget går igennem, hvad
tror du så der kommer til at ske
med os troende?
(Bekymret)
Hannah piller ved sit kors
NOAH
Hvis det går igennem, så bliver vi
sat i koncentrationslejer.
(Alvorligt, nervøs)
HANNAH
Så alle os troende, kan vi så godt
blive boende uden problemer? Eller
skal vi rejse ud af landet?
(Bekymret)
NOAH
Nej selvfølgelig kan vi godt blive
boende, det kommer jo aldrig
igennem. Det er politikerne kloge
nok til at se ikke kommer til at
fungere.
(Overbevist))
Noah mærker sig på låret efter sin telefon, da han får et
opkald. Noah svarer opkaldet.
NOAH
Hvordan gik det?
(Håbefuldt)
GITTE
Lovforslaget gik igennem.
(Opgivende, bange)
NOAH
Det mener du ikke!
(Chokeret)
GITTE
Jo, i skal skynde jer at komme væk!
(Alvorligt)
NOAH
Hvad, hvorfor?
(Bange)

4.
GITTE
De har planlagt i lang at gå efter
politikernes familier først.
(Chokeret, alvorligt)
Lyd af tumult i baggrunden.
NOAH
Hvad sker der mor?
Telefon bliver afbrudt.
Mor?

NOAH

Noah ser bekymret ud, Hannah ser på ham.
HANNAH
Hvad er det?
NOAH
Det ved jeg ikke.
Det banker på døren.
NOAH
Skynd dig væk.
Han hiver fat i hende, de løber ind på væreslet. De når lige
at komme ind på værelset og skubber døren i, idet de kan høre
hoveddøren blive sparket op. De ligger sig på gulvet og
prøver at komme under sengen.
4. SCENE 4 UNDER SENGEN
Noah og Hannah ligger stille under sengen og trækker vejret
dybt. Noah opdager at Bertram ringer, han svarer straks
opkaldet.
NOAH
Vi har problemer, der er nogle i
vores hus!
(Nervøs)
Noah og Hannah opdager at det knirker i gulvet i stuen.
BERTRAM
Hvad mener du?
(Forvirret, bange)
NOAH
Der er nogen her, vær' stille.
(Kommanderende)
Noah fjerner telefonen fra øret uden at ligge på. Noah og
Hannah kan høre ting der bliver væltet og rodet igennem inde
fra stuen.

5.
De kan høre deres trin blive tydeligere og Noah kigger over
på Hannah og hun ligger og beder.
HANNAH
Fader vor, du som er i himmelen.
Helliige vorde dit navn, komme dit
rige. Led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra de ond..
Noah arbryder hende ved at holde hende for munden. Der bliver
taget langsomt i håndtaget, da døren så bliver åbnet. Der
kommer en lyskegle fra deres lommelygter ind mellem sprækken
i døren. De går langsomt langs sengekanten og tjekker bordet
ved siden af. Noah og Hannah hører pludseligt at de snakker i
deres walkie talkies.
MILLITÆRMAND
Huset er renset
(alvorligt)
Noah og Hannah kan se han går hen imod døren. Militæret
forlader huset. De ligger i lidt tid.
NOAH
Er du okay, Hannah?
(Bekymret, bange)
Hannah ligger i chok og svarer derfor ikke Noah. Han tager
telefonen igen hvor Bertram er chokeret over situationen.
NOAH
De er gået nu.
(Lettet)
BERTRAM
Hvem var det?
(undrende)
NOAH
Millitæret var her på grund af det
nye lovforslag.
BERTRAM
Shit! Er i okay?
(Bekymret)
NOAH
Jah, Hannah er i chok, men det går
forhåbentligt over snart.
(Lettet)
BERTRAM
Hvad vil i nu?
(Bekymret, undrende)

6.
5. SCENE 5 STUE HOS BERTRAM
Bertram hører at der bliver banket på hans dør. Døren bliver
åbnet og der står Noah og Hannah, Bertram vinker dem ind.
Bertram kigger rundt udenfor og lukker derfter døren.
BERTRAM
Var der nogen der fulgte efter jer?
(Panisk)
NOAH
Nej, jeg holdte øje hele vejen.
(Bestemt)
Bertram går hen imod et bord hvor de kan side, og de andre
følger med.
BERTRAM
Hvad er jeres plan?
(Nysgerrig, urolig)
NOAH
Det ved jeg ikke, men det er ikke
sikkert her.
(Opgivende, bange)
BERTRAM
Alle grænser er lukket.
(Nervøs)
NOAH
Hvad fanden gør vi så?
(Panisk)
HANNAH
Hvad er der sket med mor?
(Bange, nysgerrig)
NOAH
Jeg ved ikke hvor hun er.
(Bange, uvidende)
HANNAH
Kan vi ikke prøve, at ringe til
hende?
(Håbefuldt)
Noah finder sin telefon og prøver at ringe til Gitte. Den når
lige at ringe op da Bertram opdager det og griber ud efter
hans mobil lige inden moren svarer.
BERTRAM
Hvad laver i! Jeg har hørt at alle
telefonsamtaler bliver sporet og
aflyttet.
(Panisk, uforstående)

7.
Der falder stilhed over dem, da de tænker over hvad de skal
gøre nu.
BERTRAM
Det i ku' gøre var...
(Energisk, håbefuldt)
De ser en billygte lyse mod vinduet. Bertram når aldrig at
færdiggøre hans sætning. og Bertram går over og smug kigger
ud og vinduet.
BERTRAM
Hele gaden er fyldt med millitær.
(Forvirret, bange)
NOAH
Fuck, hvad gør vi.
Bertram smugkigger igen ud af vinduet og opdager at der
kommer nogen imod huset.
BERTRAM
Der er en på vej her hen. Gå ind i
garagen.
(Bestemt, kommanderende)
Noah og Hannah står lidt. Der kommer pludselige bank på døren
og lige i det begynder Noah og Hannah at løbe over til
garagen. Noah når lige at kigge sig over skulderen og se
Bertram tage i dørhåndtaget.
6. SCENE 6 GARAGEN HOS BERTRAM
Noah og Hannah finder et sted at sidde uden at kunne blive
set, de lægger mærke til Bertrams og millitæret silhuet i
vinduet. Noah kan høre deres samtale.
MILLITÆRMAND
Er det dig der bor her?
(Alvorligt)
BERTRAM
Ja, det er det.
(Selvsikkert, troværdig)
MILLITÆRMAND
Er du alene hjemme?
(Alvorligt, tvivlsom)
Ja.

BERTRAM
(Selvsikkert, troværdig)

Noah rykker sig for at kunne høre bedre, men han vælter noget
som larmer.

8.
MILLITÆRMAND
Jeg kigger lige huset igennem.
(Alvorligt, bestemt)
BERTRAM
Det er spild af tid. Det var bare
min hund.
(Nervøst, selvsikkert)
Noah kan høre trin nærme sig mod garageporten uden for.
Porten bliver løftet en smule, så man kan se millitærmandens
støvler.
BERTRAM
Du skal have en dommererkendelse.
(Selvsikkert, vredt)
MILLITÆRMAND
Jeg er blevet sendt ud for at finde
nogen.
(Alvorligt, sur)
Noah hvisker til Hannah mens de snakker.
NOAH
Hannah, vi skal løbe. Er du klar?
(Panisk rolig)
Noah og Hannah rejser sig for at løbe lige i det porten
bliver flået op. Millitærmanden tager straks sin pistol frem
og taler ind i sin walkie talkie.
MILLITÆRMAND
Fandt dem. Huset på Blåvandsvej 10
skal undersøges, straks.
(Kommanderende)
Bertram løfter stille og roligt sine hænder. Millitærmanden
hiver Bertram ind foran sig, så han står sammen med Noah og
Hannah.
MILLITÆRMAND
I skal lige følge med mig.
(Bestemt)
Millitæret tager et par skridt tilbage, så de kan komme
forbi. Lige i det han gør det, kommer Gittes og slår ham ned
med en skovl. Millitærmandens falder om.
GITTE
Skynd jer, vi skal til Tyskland. Vi
har ikke meget tid.
(Overvældet)
Noah og Hannah er overvældet over situationen.

9.
NOAH
Hvordan vil du gøre det, alle
grænser er lukkede.
(Overrasket, opgivende)
GITTE
Jeg har en plan, i skal bare komme
med.
(Seriøst, stresset)
Hannah løber hen og krammer hende og Noah kommer også. Gitte
krammer igen, dog kort tid efter stopper hun krammet.
GITTE
Jeg har også savnet jer, men vi har
travlt, jeg forklarer senere.
(Glad, overvældet)
7. RULLETEKSTER
I året 2022 den 5. februar blev lovforslaget om at forbyde
religion vedtaget. Du lytter nu til DR's radio. Efter en
månedstid med det nye lovforslag har vores regering sporet
alle de registrerede troende, de fleste er også blevet fundet
dog nogle er stadig på flugt. Vi regner med de bliver fanget
indenfor kort tid og straffet.

