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TOT huset. Vi ser jon komme
ut døren med lyset på hodet
og forsvinne rundt hjørnet på
huset.

EKS. HUSTRAPP FORAN HUSET - NATT 29
Jon står i døra. Han er ikledd pappas altfor store
allværsjakke. På føttene har han
sine egne støvler, men
han har feil støvel på feil fot.
Jon slår på hodelykta og lyser etter
tråden som bukter
seg over plenen. Han tar det første
steget ned fra
trappa og følger den røde tråden
langs plenen mot
baksiden av huset, hvor vi ser
gressjordet med skogen
på andre siden.

Jon følger den røde tråden,
gjennom det høye, våte
gresset som leder mot skogen.

1 Klipp inn

Total huset fra gressjordet.
Jon kommer fra huset og går
over gressjordet
Kamera kjører med jon over
gressjordet

Kjør

Jon ser på de små
vannperlene som blinker langs
tråden,

på trærne, stjernene og
fullmånen mens han møysommelig nøster tråden inn i
hånden.

2 Klipp inn

3 Klipp inn

Detalje våt tråd

Total skogen. Jon blir mindre
og mindre i bildet.

Midtveis i det høye gresset
stopper han opp og rykker i
tråden.
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Han lytter men det er ikke noe
svar.

Jon går
helt opptil kanten av den
mørke skogen.

4 Klipp inn

5 Klipp inn

EKS. SKOGKANT - NATT
Jon lyser med hodelykta inn
mellom de brede og tunge
grangreinene. Han ser den røde
tråden som sirkler seg
inn mellom de kraftige
trestammene og forsvinner
lenger
inne i skogen.

Trestammene KNAKER, og
greinene duver og lager skygger som likner på de skumle
skyggene inne på soverommet.
Jon vender blikket mot huset,
og ser hvor lite det er
under den store stjernehimmelen.

PLUTSELIG rykker det hardt i
den røde tråden og
vannperlene skvetter av. Jon
fester grepet rundt tråden
og ser forvirret inn mellom
trærne.

Total Jon mot huset. Jon lytter.
Kikker tilbake til huset. Ser på
skogen og kikker opp.

POW Jon. Tilt fra tretopper til
skogkant

Tilt

6 Klipp inn

7 Klipp inn

Halvtotal Jon Fra skogen

Sideskudd Halvnær Jon. Det
rukker i tråden.
(Kommentar - Burder rykke
etter at jon har ropt)

JON (ON)
Pappa ! Hvor er du?! Det er
ikke noe gøy!

3

Jon tar steget inn i skogen.
Kamera kjører sidelengs etter.

Jon hører SVAKE STEMMER
inne fra skogen (OFF). Han blir
redd, ser opp mot de vaiende
tretoppene, og inn i den mørke
skogen, før han ser mot huset og
roper.

Kjør

K
Kamera
blir dekket av svarte
gr
greiner.

JON (CONT’D)
Pappa!
Det rykker i tråden igjen! Tre
harde rykk før tråden blir slakk
igjen. Jon har tårer i øynene, og
vender blikket inn i skogen.

EKS. SKOG - NATT 32
Han bøyer en av greinene til
side. Lyser med hodelykta
og tar et første prøvende skritt
inn i skogen under en
grein.

8 Klipp inn

POW jon. Kamera kjører gjennom grener og skogen kommer
til syne.

Kjør

Etter litt stopper han opp. Han
har plutselig
skog og kvister rundt seg på
alle kanter. Nå er det
ingen vei tilbake.

Jon går inn i sitt eget POW.
OTS - total jon.

JO

N

9 Klipp inn

Kjøring sidelengs bak
trestammer

Kjør

Jon surrer inn tråden mens han
trasker seg gjennom
lynga innover mellom
trestammene. Han hører igjen
SVAKE
STEMMER i det fjerne (OFF).
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Jon surrer inn tråden mens han
trasker seg gjennom
lynga innover mellom
trestammene. Han hører igjen
SVAKE
STEMMER i det fjerne.

JON
Pappa?

10 Klipp inn

Detaljer av rød tråd og Jons
bein i vann.

11 Klipp inn

Filming gjennom Røtter eller
obskur forgrunn

Jon drar i tråden.

12 Klipp inn

HN Jon.
Jon kikker opp

Trekronene over svaier i vinden og de tette greinene duver
opp og ned,

13 Klipp inn

Innklipp POW

Kjør
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Kjør
Jon føler at han
løftes opp fra lyngen og inn i
mørket slik at han
svever mellom greinene.

14 Klipp inn

HN Jon.
Jon begynner å svere. Kamera
kjører etter. (JIBB)

Jibb/Tilt

Jon kikker forskrekket ned.

Jibb/Tilt

15 Klipp inn

Han lukker øynene (sovner) og
vi ser at greinene slynger seg
rundt ham,

Detaljer av bein som løftes

16 Klipp inn

HN Jon sideskudd.
Jon fortsetter å sveve opp.
Kamera kjører etter. (JIBB)
Jon kikker opp

Jibb
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og drar Jon
opp i mørket og forsvinner.

17 Klipp inn

POW Jon. mot trekroner
Vi ser trær og greiner nærme
seg Til flere grener mørkner
til hele bildet.
Lenge svart.

Kjør

Lenge svart.

7

