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INT: HUS - NAT
Margrete (30) står i køkkenet og har lige kogt vand til
te. Der er ikke tændt noget lys i huset, hun befinder sig
i. Køkkenet er beskidt, og der er beskidte tallerkner i
vasken.
Tekanden piber.
Hun åbner fryseren og tager en af de mange kopper, der
ligger i fryseren ud af fryseren, men lægger den tilbage
igen (real lyd af fryseren der åbnes).
Hun åbner et køkkenskab, tager en kop og sætter den på
køkkenbordet.
Margrete hælder en kop varm te op.
Hovededøren smækker. Man hører trin, der stille går op af
trappen.
MARGRETE(FORSKRÆKKET):
"gisper"
Margrete kryber sammen i køkkenet.
Efter at have været krøbet sammen i et stykke tid tager
hun en kniv fra skuffen. I skuffen er der kopper, fem
fluesmækkere, en hel fisk med en kniv i, som er den kniv
hun tager. Hun kravler hen mod hjørnet før entreen.

INT. ENTREEN
Da hun kommer hen til hjørnet rejser hun sig op og træder
et hurtigt skridt ind i entreen med løftet kniv.
Der er ikke nogen.
Hun hører skridt på etagen over.
INT. STUEN
Hun løber ind i stuen og lægger kniven fra sig på
køkkenbordet, som der er lagt en hvid dug over.
Hun tager et blik tilbage på kniven på bordet.

(CONTINUED)

CONTINUED:
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MARGRETE(SKREMT):

"gisper"
Hun ser at hendes kniv, der lå på bordet, er blevet
udskiftet med en fluesmækker. Hun kigger rundt i rummet
og får øje på en silhuet af en mand. Hun farer hen og
griber fluesmækkeren med højre hånd.
Hun står med kniven i hånden.
Med rystende hånd og store øjne lægger hun kniven ned på
bordet igen.
Vi hører skridtene komme nærmere. Skridtene stopper.

INT. UNDER BORDET
Margrete skjuler sig under bordet med dug på.
Hun ser skræmt dugen på bordet bevæge sig.
Skrittene holder op.
Margrete kravler væk fra bordet og hen til køkkenet.
INT. KØKKENET
Hun tager tekoppen og finder en noget fisketråd i en
køkkenskuffe fuld med fiskegrej.
Margrete binder fiskesnoren rundt om tekoppens hang.
Stiller tekoppen på bordet og lader tråden gå på kryds og
tværs igennem hele huset, imens hun prøver på at lade
være med at træde i de glasskår der ligger på gulvet.

INT. BAG SOFAEN
Da hun har sat det hele op, gemmer hun sig bag sofaen.
MARGRETE:
"trækker vejret på en voldsomt
men rolig måde"
Kigger på opstillingen med rædsel i øjnene.
Fodtrinene kommer ned ad trappen og tættere på.

(CONTINUED)

CONTINUED:
Margrete kryber sig endnu mere sammen.
Fodtrinnene stopper.
Margretes øjne flakker rundt.
Hun kigger forsigtigt over sofaryglænet.
Margrete ser skyggen af en mand, der står i hjørnet af
spise stuen.
Hun krybber sammen igen.
Venter...
Hun kigger igen og ser, at det bare er en lampe.
MARGRETE:
"Sukker lettet op"
INT. STUEN
Margrete går hen for at samle fluesmækkeren op igen.
Hun går igennem fisketråden og falder ned på jorden
samtidigt med at koppen falder ned.
Margrete ligger stille.
Koppen er knust.
Margrete stirrer ud i luften.
Rummet er tomt.
Der er stille.
(vi ser et totalbillede, hvor Margrete ligger på gulvet
med smadrede kopper omkring sig)
INT. KØKKENET
Tekanden piber
Margrete rejser sig op og samler kniven op og ligger den
i skuffen, imens prøver hun på ikke at træde på
glasskrående, og tager en ny kom som hun hælder vand i.
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