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Jon åpner øynene og ser at gardinene BLAFRER og slynger
seg inn i rommet.

1 Klipp inn

2 Klipp inn

Nær jon. Skygge i ansiktet

Nær jon top. Jon ser sort grein

Fokuspull til gren

Jon gjemmer seg under dyna,
og våger såvidt å kikke
over kanten.

Jon gjemmer seg under dynen
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I mørket, opplyst av månen,
ser han at
silhuetter av grantrærne fra
skogen danser oppetter
vegger, klesskap og skråtaket
over senga. Han føler at
de duvende grangreinene og
mørket prøver å ta tak i
ham.

3 Klipp inn

Total soverom overtatt av
skogen

4 Klipp inn

Sortkledde mennesker i silhuett skikkelser trer ut av
grangreine og står rundt Jons
seng. En av dem vinker
som om de vil at Jon skal bli
med dem.

Halv nær jon under seng

5 Klipp inn

Total soverom overtatt av
skogen.
En skyggeman kommer ut fra
mørket. Går sakte mot sengen.

Skikkelsene er
gamle mennesker. Det skimtes
ett lommeur kjede på en av
skikkelsene.

En skyggeman til kommer
ut fra mørket. Går sakte mot
sengen.
Kamera siger sakte innover

Kjør/Sig
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De går nærmere og nærmere
Jons seng.

To skyggemen til kommer frem
fra forgrunnen
Kamera siger sakte innover

Kjør/Sig

Jon kryper seg mere og mere
sammen under dyna. En arm
strekker seg over dyna.

6 Klipp inn

Halvnær Jon under seng.
Lyden av føtter, En hand høres
på dynen. Dynen buler innover

JON (hvisker)
Mamma?
Gjemt under dyna HØRER Jon
føttene som SUBBER over
gulvet og hender som glir over
over dyna.

Dyna blir løftet opp. Jon
kryper seg sammen, kniper
igjen øynene.

Dynen dras vekk

PAPPA (OFF)
Sover du ikke?

Jon ser rett inn i ansiktet til
Pappa, som har løftet
bort dyna, og sitter på sengekanten.

7 Klipp inn

POW jon. Far tar vekk dynen.
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