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INT. GANG/ JONS SOVEROM - NATT - SENERE 25
Lysene i huset er slukket. Alt
er BLIKKSTILLE.
KAMERA følger den røde
tråden fra Pappas soverom,
over
tregulvet og filleryen i gangen,
gjennom dørsprekken og
inn på Jons soverom.
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1 Klipp inn

Kjøri nær rød tråd langs
Kjøring
gulv

Kj

ør

Videre inn langs lystripen og
opp
i sengen -

Kjør ing lang rød tråd, jibb opp
langs rød tråd til Jons ansikt.

Kjør

hvor den ender i hånden til en
sovende Jon.

Jon åpner øynene og gjemmer
seg under dynen.

Jon åpner øynene,

og ser at de sorte menneskene
står rundt senga, innerammet
av de flagrene gardinene og
mørke grantrær som KNAKER
og vaier i skråtaket over senga.

2 Klipp inn

TOT soverom
Skyggemennen fortsetter fra
der de slapp.

Jon gjemmer seg vettskremt
under dyna.
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Drar i den røde
tråden slik at den sprenner seg.
JON
Pappa! Pappa!

Han hører de SUBBER over
gulvet,

og det KNIRKER gulvet
idet de nærmer seg sengen.

3 Klipp inn

4 Klipp inn

5 Klipp inn

Nær Jon under dynen drar i
den røde tråden.

Halvnær skyggemen

POW Jon
Fra under dynen ser han sorte
hender med en stor ring på.
Alt: Han ser et lommeur i vesten på skyggemannen ide han
bøyer seg sakte ned. en stor
sort hand griper tak i sengekanten.

Hendene til silhuett
menneskene tar tak i beina på
senga og rykker slik at
hele senga rister.

7 Klipp inn

Nær føtter og sengekant.
Hender kommer inn i bildet ide
en skygge man griper sengen.
Og rister i sengen
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JON (CONT’D)
Pappa ! Pappa ! Kom ! Hjelp !
Pappa svarer ikke. Jon rykker
igjen, enda hardere denne
gang. Men fremdeles ikke noe
svar.

KAMERA VISER OSS at
rommet er HELT VANLIG og
uten
silhuet mennesker, bortsett fra
at SENGEN RISTER mens
Jon som ligger under dyna,
drar i tråden og roper.

INT. GANG/ JONS SOVEROM - NATT (JONS OPPLEVELSE AV SOVEROMMET)

8 Klipp inn

Total soverom, risten seng i
normalt rom

9 Klipp inn

Nær Jon under dynen

10 Klipp inn

TOT soverommet
Jon setter seg raskt opp i sengen for å løpe ut. Men blir satt
ut av at skyggemennene slutter
å riste og går sakte bakover til
der de kom fra.

JON
Pappa ! Pappa ! Kom ! Hjelp !

Jon nøler et øyeblikk, men
hopper til slutt ut av den
ristene sengen, stormer gjennom soverommet, silhuett
menneskene, grangreinene - og
ut soveromsdøra.

Jon reiser og går sakte ut av
rommet

Kjør
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INT. LOFTS GANG/ UTENFOR PAPPAS SOVEROM
- NATT
Jon lukker soveroms døren
raskt bak seg, og vi HØRER at
sengen fremdeles RISTER der
inne, før det blir helt
BLIKKSTILLE. Det er nesten
helt mørkt i ganga utenfor
soverommet. Jon ser bare konturene av veggene og
gulvet, og hører kun
KNIRKINGEN av sine egne
trinn.
Jon surrer inn den røde tråden,
går over filleryen mot
Pappas soveromsdør.

11 Klipp inn

Jibb/tilt
Kamera kjører etter. Jons føtter . Den rød tråden ligger i
forgrunden.

Kjør

12 Klipp inn

Jibb/tilt opp til jons ansikt.
Soverommet er tilbake til
normalt.
Jon ser over skuldren og så ser
han på den røde tråden.

Men tråden går ikke inn til
pappas
soverom. Den tar en bue foran
pappas soveromsdør og
forsvinner ned lofttrappen.

Jon åpner likevel døra inn til
pappa soverom. Der inne
i mørket ser han Pappas seng
er tom.

13 Klipp inn

TOT gang.
Den røde går i en bue ned
trappen.
Jon går mot pappas soverom.

14 Klipp inn

OTS Jon åpner pappas soveromsrød og kikker inn.
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Det rykker i
tråden slik at den spenner seg
før den daler tilbake
til gulvet. Jon skvetter til.

15 Klipp inn

TOT Motskudd fra pappas
rom. Pappas seng ligger tom i
forgrunnen

JON (hviskende)
Pappa?

Jon følger den røde tråden
videre bortover den mørke
gangen og ned loftstrappa.

16 Klipp inn

Halvnær jon, overvinklet.
Jon kikker på tråden og følger
tråden med øynene mot trappen.
Focuspull?
Alt... Tilt fra jons ansikt til
trapp.
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