Catnip
Af
Tobias Kold & Martin K Hansen

1

INT. - KØKKEN - DAG

1

TORBEN sidder ved spisebordet, læser i en reklame for et
supermarkedet og drikker sin kaffe.
TORBEN
Hvad kunne du tænke dig til
aftensmad?
PETRA sidder på den anden side af bordet. De sidder langt
fra hinanden. Hun stirre ud i luften og besvarer ikke
Torbens spørgsmål.
Torben fnyser let og lægger sin avis fra sig. Han rejser sig
fra stolen og går ud af billedet. Petra bliver siddende.
2

INT. - SUPERMARKED - DAG

2

Torben står i en trance helt stille og hans blanke blik
glaner på spiritushylden. Han ryster lidt på hovedet og
fortsætter rundt i supermarkedet. Han tager to færdigretter
og går tilbage til spiritussen, hvor han vælger at tage 1
flaske vodka. Torben fortsætter mod kassen.
Torben står i kø ved kassen. Scannerens bip gentager sig i
det uendelige. Han lægger mærke til et billede i hans pung.
Et billede af ham og hans kone. Der høres et "Hallo" i det
fjerne et par gange.
KASSEEKSPEDIENT
Ellers andet?
Torben befries fra sin trances bobbel, får pakket billederne
ind i pungen igen og stikker ham en krøllet 200 krone
seddel.
TORBEN
Kvitteringen tak.
Torben putter sine vare i en pose og går sin vej.
CUT TO:
3

EXT./INT. - HOVEDDØR/KÆLDER
Torben kommer gående med sin pose i hånden på vej mod huset.
Han ser at kvinden er på vej ud af huset og han begynder at
små løbe hen til hoveddøren.
TORBEN
Ah, ah, ah, ah, ah! Kan du så blive
her!
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2.
Torben tager fat i kvinden som ikke gør den mindste
modstand.
Han får hende trukket ned i kælderen ind af en dør, hvor hun
forsvinder i mørket. Torben låser døren ind til kvinden.
4

INT. - STUE - AFTEN

4

Torben sidder i sin lænestol ved siden af en tom lænestol og
ser tv. I fjernsynets skær, omkranset af lysspild fra en
dæmpet bordlampe i det tilstødende rum, spiser Torben sin
aftensmad
Torben hører en lyd, skruer op for fjernsynet og spiser
videre.
Lyden kommer igen. Han samler vodka flasken op fra gulvet og
skruer låget af mens han nærmer sig kælderen.
CUT TO:
5

INT. - KÆLDER - FORTSAT

5

Torben kommer ned af trappen mens han tager en slurk vodka.
Han har den anden færdigret med som han købte tidligere.
Torben låser kælder døren op og kigger forsigtigt ind. Lyset
fra døren lyser rummet svagt op og man fornemmer en silhuet
af en kvinden på sengen.
TORBEN
Undskyld at jeg glemte din mad.
Petra kigger bare på Torben uden at sige noget. Petra er den
samme som på billedet i Torbens pung.
Torben tænder lyset. Et meget koldt og svagt lys breder sig
i rummet.
Torben skubber færdigretten hen langs gulvet til Petra som
begynder at proppe det i sig hastigt med fingrende.
Torben tager en slurk af sin vodka og går ud af døren. Vi
ser døren lukkes indefra og hører at den bliver låst.
CUT TO:
6

INT. - STUE - DAG
Torben ligger og sover på sofaen omgivet af spiritusflasker.
En bil kommer kørende ind af indkørslen. Det ringer på døren
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3.
(Der bliver banket ivrigt på
døren samtidigt)
Torben begynder lige så stille at vågne.
Døren går op og en kvinde kommer ind i stuen.
SØS
Hvor dum tror du lige jeg er?
(aggressivt)
TORBEN
Søs? Hvad fanden laver d..
(Søs afbryder)
SØS
Jeg lånte dig penge fordi du skulle
komme videre med dit liv. Nu ligger
du her og drikker dem op?
TORBEN
Jeg har det altså bedre.
SØS
Jeg kan jo ikke lade Johanne se sin
onkel sådan her?
Torben er tavs og der er et stille øjeblik
SØS
(Falder til ro)
Jeg skulle ikke være kommet.
Søs forlader stuen, hun stopper op ved hoveddøren hvor hun
hører en lyd nede fra kælderen.
TORBEN
(Råbene fra stuen)
Vent nu lige . Søs!
Søs smækker døren. Torben sidder tilbage og kigger sig lidt
omkring.
CUT TO:
7

INT. - KÆLDER - DAG
Torben og Petra sidder ved et lille bord og spiller skak.
Han laver et træk mens hun bare stirre på brikkerne.
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4.
Torben rækker ind over brætspillet
TORBEN
Det her vil nok være det klogeste
Torben rykker en af brikkerne et felt frem mod sig selv.
Midt i det flyver Petras hånd ind i skakspillet så brikkerne
vælter ud over gulvet og laver et kæmpe spektakel.
TORBEN
Hvad laver du?
Petra sidder tilbage på sin stol bange og begynder at
hyperventilerer.
Torben forlader kælderen nærmest i gråd. Slukker lyset og
smækker døren.
CUT TO:
8

INT. - STUE - FORTSAT

8

Torben sidder i sin stol og hulker. Hans mobil ringer og det
er et opkald fra søs.
Han afviser opkaldet, lægger mobilen væk og finder resterne
af en vodkaflaske som han tager en stor slurk af.
CUT TO:
9

INT. - KÆLDER - DAG
Torben kommer ind af døren i kælderen og tænder for lyset.
Han går hen til Petra, kigger hende ind i øjnene og lægger
en hånd på hendes kind, kærligt. Torben skal lige til at
kysse hende...
Petras hånd flyver igennem luften og river Torben henover
ansigtet. Hun flygter hen på sengen i panik og begynder at
hallucinere ved at vugge hovedet hurtigt frem og tilbage.
TORBEN
(grædende og sølle)
Av for helvede skat!
Torben henter et reb og går hen og tager hårdt fat i
kvinden. Han binder hende til sengen mens Petra siger nogle
høje lyde i frygt, nærmest dyrisk. Hun forsøger at bide ud
efter Torben, hvorefter han slår hende.
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5.
TORBEN
Det er for dit eget bedste.
Torben slukker lyset, og smækker kælder døren i, som ikke
bliver lukket helt.
CUT TO:
10

INT. - KØKKEN/STUE - FORTSAT

10

Torben har en hånd for ansigtet i smerte og går hen og
finder resterne af en flaske vodka som han tager en kæmpe
slurk af.
Han går og bander lidt for sig selv, med flasken i hånden og
går ud på badeværelset.
Søs kommer ind i stuen og lægger sin jakke på en stol
SØS
Torben? Hvor er du?
Søs går hen til badeværelses døren og banker på.
TORBEN
2 sekunder.
Søs går opgivende tilbage mod hoveddøren hvor hun igen hører
en lyd nede fra kælderen. Hun kigger sig tilbage efter
Torben. Hun går ned af trappen og hen mod døren som står på
klem som hun åbner.
11

INT. - BADEVÆRELSE - DAG
Torben går og bander lidt for sig selv, med flasken i hånden
og går ud på badeværelset. Han ser ser sig selv i spejlet og
kigger på riften på hans kind.
Søs råber efter Torben igennem huset.
SØS
(råb fra stuen)
Torben? Hvor er du?
Torben skynder sig at tænde for vandhanen. Søs banker på
døren.
TORBEN
2 sekunder.
Torben ser sig selv i spejlet. Han går hen til døren for at
lytte om Søs er gået. Han låser døren op og går ud i stuen
Created using Celtx

11

6.
Han lægger mærke til Søs' jakke der ligger på stolen
Torben går hen mod kælderen hvor han ser at døren ind til
kvinden står åben. Torben bliver stående et stykke væk
derfra
Søs kommer ud og kigger op på Torben
SØS
Hva fanden laver du? Se på hende.
Torben ryster lidt på hovedet og bliver utilpas
TORBEN
Jeg savner hende bare så meget.
Torben bryder grædende sammen. Søs går hen for at holde om
Torben.
SØS
Torben. Du bliver nødt til at sætte
hende fri.
Torben kæmper for at give Søs ret, han er meget frustreret
og opfører sig psykotisk. Torben går hen i mod døren og ud
af billedet.
DOLLY IND I KÆLDERRUMMET
Torben løsner katten fri fra sengen og katten løber ud af
rummet. Katten har et lyserødt halsbånd på.
Torben sidder på senge kanten med rebet i hånden han bandt
kvinden med tidligere.

CUT TO BLACK:
RULLETEKSTER OG SLIDESHOW MED BILLEDER FRA KVINDENS
BEGRAVELSE.
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