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SC. 1. EXT. KALKBRUDDET - FORÅR - DAG
ROBERT står ved kalkbruddet og flyver med sin drage.
Dragen flager i vinden. I baggrunden spiller tre DRENGE
på Roberts alder fodbold og råber til hinanden. Roberts
drage falder ned. Han samler den op og kigger forsigtigt
på drengene. Han tøver, tager et forsigtigt skridt hen
mod dem, men vender sig så om og sender sin drage til
vejrs igen.
SC. 2. INT. HUSET - DAG
I stuen på en seng i hjørnet ligger ROBERTS lillesøster
SALLY (7). Sally har hvidblomstret natkjole på og er
meget bleg, på bordet ved siden af ligger en bunke
børnebøger. MOREN (38) kommer ind med et glas vand. Sally
sætter sig automatisk op og Moren giver hende pillerne én
efter én. ROBERT (10) står og ser på hende gennem glasset
udenfor havedøren. ROBERT synker og går indenfor. Han
afspritter sine hænder ude i gangen og stiller sig i
døren til stuen. Sally lyser op, da hun ser ham. Robert
vender sig mod sin mor.
ROBERT
Må Sally godt lege?
Sally smiler da hendes navn bliver nævnt.
MOREN
Ikke lige nu Robert. Gå ud og leg
med dine venner.
Robert kigger ned.
ROBERT
Ej mor, kom nu mor.
Moren kigger på Sally, som smiler til hende og sukker.
Okay.

MOREN
Sally kigger smilende på Robert og han sætter sig på
sengen ved siden af hende.
ROBERT
Tillykke med fødselsdagen Sally.
Han rækker hende gaven og hun pakker den op. Det er en
eventyrs billedbog. Sally smiler.
SALLY
Taaark Robert!
ROBERT
Hvordan har du det?
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SALLY
Hmmm. Fint nok.
Sally pakker gaven op.
SALLY
Læs bogen for mig Robert!
Robert åbner bogen. Sally sidder og peger på billederne.
ROBERT
Der er en sørøver. Hun hedder
Pippi. Hun er bomstærk og regerer
de syv have.
SALLY
Når jeg bliver stor, så vil jeg
være sørøver lissom Pippi (PAUSE)
Kom! Jeg vil udenfor i mit skib!
Sally hopper ud af sengen og trækker Robert med hen til
havedøren. Robert åbner og de går udenfor i bare tær. De
fægter som sørøvere og Sally ler, men begynder så at
hoste voldsomt. Moren skynder sig derud og tager fat om
Sally og bær' hende ind i sengen og får hende til at
slappe af. Hun vender sig mod Robert.
MOREN
Robert du ved godt hun ikke må
komme udenfor!
Moren bærer Sally indenfor og ligger hende i sengen.
Robert står op ad væggen mens hans ser til at moren får
Sally til at slappe af.
SC. 3. INT. ROBERTS VÆRELSE - AFTEN
Robert kan høre sin far og mor snakke ude i køkkenet og
kigger gennem sprækken i døren.
MOREN
Han forstår det ikke. Han forstår
ikke hvor slemt det er?!
FAREN
Ja, jeg ved det godt. Men måske
vil han ikke forstå hvor syg hun
er... Jeg må hellere tage en snak
med ham.
Faren går over mod værelset og Robert gemmer sig i sin
seng under tæppet. Faren kommer ind og sætter sig på
sengen.
FAREN
Hej mester. Vi to skal lige
snakke sammen.
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Faren sætter sig på sengen og sukker. Robert kommer frem
fra under tæppet.
ROBERT
Far hvorfor er det kun Sally der
ikke må komme udenfor?
FAREN
Det må hun også godt en gang
imellem (PAUSE) Men kun når hun
har det godt og mor eller mig er
med.
Robert surmuler.
ROBERT
Far, skal Sally dø?
FAREN
En dag... en dag så skal Sally op
i himlen. (PAUSE) Så kan hun få
lov at lege udenfor. Deroppe er
man nemlig ikke syg og man kan
lege hele tiden.
ROBERT
Jamen hvad så med os far?
Faren kigger væk.
FAREN
Vi kommer også derop en dag.
ROBERT
Jamen far. Hvordan kommer hun
derop?
FAREN
Hun øh... hun flyver derop.
ROBERT
Jamen hvem følger hende derop?
FAREN
Hun bliver nød til at tage derop
alene. Men hun venter på os
deroppe og så kan vi alle sammen
være sammen deroppe en dag.
Faren kysser Robert på panden.
FAREN
Sov godt skat.
ROBERT
Godnat far.
Faren slukker lyset. Robert tænder sin natlampe. Han
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ligger længe og kigger op på de selvlysende
plastikstjerner i loftet. Så rejser han sig og sætter sig
ned ved skrivebordet. Han surmuler. Han piller ved sine
legetøjsbiler, så samler han dragen op, han studerer den
og lægger den så fra sig igen. Så tager han en blyant fra
sin kop og begynder at tegne. ROBERT tegner og tegner og
krøller så papiret sammen og starter forfra.
SC. 4. INT. STUEN - DAG
Robert og Moren sidder og folder papirsengle og tegner.
MOREN folder en engel og Robert tegner en pirat. Moren
kigger på Roberts tegning, hun smiler og kysser ham på
panden. Moren sidder lidt og piller ved sin engel, så
sukker hun.
MOREN
Robert, om en uge tager Sally,
far og jeg ud at rejse.
ROBERT
Hvor skal I hen? Skal jeg med?
MOREN
Vi skal hen et sted hvor... det
er et feriecenter, hvor der er
andre børn som Sally. Et sted
hvor vi har et værelse sammen og
der er rigtig mange læger ligesom
vores læge, der sørger for, at
Sally har det godt. (PAUSE)
Farfar og farmor kommer og henter
dig på næste fredag. Jeg ved
farmor har planlagt at i skal i
biografen.
Robert kigger ned og koncentrer sig meget om sin
papirsengel. Moren ser ked ud af det, men stryger ham så
over håret og kigger på hans papirengel. De er begge
tavse et stykke tid. Så smiler moren.
MOREN
Hvor er den flot skat.
ROBERT
Mor kan sørøvere flyve?
Moren smiler og kigger lidt forundret på Robert og
griner.
MOREN
Nej sørøvere kan ikke flyve.
Moren tager en papirsengel og tegner en klap for øjet og
en bandana på. Hun rækker den til Robert.
MOREN
Men sørøver-engle kan!
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Moren ugler Roberts hår og kilder ham, de griner begge. I
baggrunden sover Sally tungt.
SC. 5. INT. GARAGEN - EFTERMIDDAG
Robert er ude i garagen. Han kigger sig omkring og piller
ved sin fars værktøj. Han rodder rundt i tingene. I en
kommode finder han MORENS duge. Her tager han en super
flot blå og hvidternet dug. Han propper den ned i sin
gule rygsæk.
SC. 6. INT. ROBERTS VÆRELSE - EFTERMIDDAG
Robert sniger sig tilbage til sit værelse og kravler
igennem vinduet, lige som han er hoppet igennem vinduet
kommer Faren ind.
FAREN
Hvad laver du? Hvorfor har du sko
og rygsæk på?
ROBERT
Øh, jeg leger bare at... at jeg
er på vandretur.
FAREN
Nå... okay, kan du så ikke vandre
ind i stuen? Vi skal spise nu.
Jo.

ROBERT
Robert går og faren går ud af værelsesdøren.
SC. 7. INT. HUSET - DAG
Næste dag går Robert ind i stuen og opdager faren i færd
med at pakke en kuffert. Morgen står i køkkenet og Robert
kigger forfærdet på sin mor.
ROBERT
Hvor skal du hen?
MOREN
Øh.. Vi rejser med Sally imorgen
skat. Farmor kommer og henter dig
ved 2-tiden imorgen.
ROBERT
NEJ!! Det er først i overmorgen
Mor!
Moren knæler ned foran Robert og tager hans hånd.
MOREN
De har plads til os nu. (PAUSE)
Lille skat, jeg ved godt det er
hårdt.
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Moren stryger Robert over håret.
MOREN
Jeg har bagt boller og lavet varm
kakao til jer. Det står i
køkkenet. Så skal vi rigtig hygge
os i aften.
Sally sidder på sin seng og spiser en bolle. Hun har
krummer over alt.
MOREN
Du kan måske læse lidt for hende?
Robert nikker. Moren kysser Robert på panden og sætter
sig ved siden af de to børn. Faren kommer ind med nogle
flere ting og ser at de tre sidder i Sallys seng.
FAREN
I ved da godt at det er strengt
forbudt at hygge uden far ikke?!
Han sætter sig på den anden side af børnene. De sidder i
stilhed og følger med i billedbogen og smiler, så
udvikler der sig lige så stille en kildekamp.
SC. 8. INT. ROBERTS VÆRELSE - DAG
Det er tidligt om morgenen. Robert trækker dynen til
side, og står op med det samme. Han har allerede tøj på.
Han åbner skuffen under sengen og putter et tæppe i sin
gule rygsæk, så tager han Sallys bog fra bordet og putter
det i sin rygsæk. Den sidste side falder ud og falder ned
på gulvet, men Robert opdager ikke noget. Han lister ud
af sit værelse med sin rygsæk på ryggen.
SC. 9. INT. STUEN - DAG
Robert lister ind i stuen til Sally.
ROBERT
Vågn op Sally.
Han vækker hende og hun kigger op på ham med blanke øjne
og hoster. Robert tager bogen fra bordet og putter den i
rygsækken.
ROBERT
Kom så sørøver Sally, nu skal vi
ud og gå en tur.
Sally smiler og han hjælper hende op af sengen og åbner
havedøren.
SC. 10. EXT. MARKEN OG VEJEN - DAG
Børnene går gennem marken og Sally smiler og griner og de
holder godt fast i hinandens hånd. De løber og har det
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sjovt.
SC. 11. INT. HUSET - DAG
Moren står op og kommer ind i stuen med en kuffert. Da
hun går ind i stuen opdager hun at Sallys seng er tom.
Hun går forsigtigt over til Roberts værelse og banker på.
Ingen reagerer og hun åbner døren. Værelset er tomt. Hun
kalder på børnene, men de er ingen steder at finde. Hun
farer forvildet og panikslagen rundt i huset og faren
kommer søvnig ud i stuen.
MOREN
De er væk?!!! SALLY!!!!
ROBERT!!!! Har du set dem?!
FAREN
Hvad? Hvad snakker du om?
MOREN
De er her ikke!
FAREN
Hvad, har du ledt overalt?!!
Moren står med tegningen i hånden, de kigger på den og
moren og faren går i panik og skynder sig ud af døren.
SC. 12. EXT. TOPPEN AF KALKBRUDDET - DAG
Alt imens er Robert og Sally nået op på toppen af
kalbruddet. De løber og leger. Robert breder et lille
afklippet stykke af den fine blå og hvidternede dug ud og
tager sin rygsæk af. Han tager bogen op. Sally klapper i
hænderne og hoster. De sætter sig tæt sammen på dugen.
SALLY
Robert! Læs slutningen for mig!
Sally sætter sig tæt ind til sin storebror.
ROBERT
Pippis far var kaptajn og en dag
havde der været et slemt uvejr.
Sejlet havde revet sig løs, men
heldigvis var Pippi så stærk at
hun fik fat i det og bandt det
fast til masten igen.
SALLY
Når jeg skal på ferie med far og
mor. Tror du så også at vi skal
ud og sejle lissom Pippi?
ROBERT
Der er i hvert fald en masse
andre børn der ved jeg...
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SALLY
Men hvis der er nogen onde
sørøvere så ska' du ikke være
bange Robert, så skal jeg nok
beskytte dig. Jeg er nemlig en
sørøver Pippi.
Sally lades som om hun fægter og griner. Hun giver Robert
et knus. Hun sætter sig ned igen.
SC. 13. EXT. MARKEN - DAG
Moren og faren løber ude på Marken og råber efter
børnene. De er forvildede og i panik og løber rundt og
kalder på Robert og Sally.
SC. 14. EXT. KALKBRUDDET - DAG
SALLY
Mer' Pippi!
ROBERT
Nej, nu har jeg en overraskelse
til dig.
Robert klapper bogen i og ligger den ved siden af
rygsækken på tæppet. Han henter to hjemmelavede vinger og
giver hende dem på og tager derefter sine egne på. Sally
og Robert står og smiler til hinanden. De går hen til
kanten og kigger ned, å tager de tiløb et par skridt
tilbage. Robert kigger på Sally og Sally smiler og
nikker.
ROBERT
Kom så sørøver Sally.
De løber ud til kanten og hopper udover klippe kanten.
På himlen kan man se en to fugle flyve højt oppe på
himlen og i horisonten kan man se den store røde sol så
småt på vej ned.

