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24. INT. SKOLE-KANTINE - DAG 

Ninjaen er stadig i billedet så scenen skifter uden vi 
ser det. 

ODYSSEUS (OFF) 
En Ternet Ninja? 

Ninjaen bliver vist frem for Odysseus og Pelle der sidder 
ved et bord i kantinen og spiser deres madpakker.  

ASKE 
Ja den er mega sjælden. Den er 
fra Thailand. 

PELLE 
Er ninjaer ikke sorte? 

ODYSSEUS 
De brugte faktisk indigo blåt for 
bedre at glide i et med mørket. 
Men det var kun når de var på 
mission. I virkeligheden var 
ninjaerne jo dybt religiøse 
mennesker der levede i små skjulte 
samfund oppe i Japans bjerge fordi 
de var forfulgt af den herskende 
klasse.. 

Jessica går forbi med Mie og Fie. Jessica deler 
invitationer ud til to store drenge. Aske fader ud af 
Odysseus foredrag og følger med. 

JESSICA 
Det er på Lørdag. I må gerne 
tage en ven med. 

DRENG 
Altså en ven hver? 

MIE  
Nej en ven til deling nok.. Helt 
øøligt.  



FIE 
Ja, hvad tror du selv? 

Jessica kigger flygtigt og Aske gemmer hurtigt ninjaen i 
tasken så den kun stikker hovedet op. Odysseus kigger på 
Aske. 

ODYSSEUS 
Måtte jeg ikke se den? 

ASKE 
Jo jeg.. 

PELLE 
Uuuhh.. 

ODYSSEUS 
Åh er det Jessica? Gå da over og 
snak med hende. 

ASKE 
Nhøø klart. 

ODYSSEUS 
Skal jeg få hende over? Jessica? 

ASKE 
Odysseus lad nu være.. 

Jessica sukker og træder nærmere. 

JESSICA 
Hvad? 

PELLE 
Aske ville bare spørge om noget. 

JESSICA 
Hvad ? 

Lang tavshed. Mig og Fie kigger opgivende på hinanden. 
Jessica sukker igen og skal til at gå. 

En stor dreng GLENN går forbi og dasker Odysseus i 
baghovedet så brillerne ryger ned i hans mad. Glenn 
følges med to andre store drenge HUGIN og MUNIN der 
griner. 

GLENN 
Hva’ så Mulle? Så i det? Han har 



ingen øjne, Det er så mærkeligt.  

Odysseus har verdens mindste øjne når brillerne kommer af. 
Han har fået karrysild på sine briller men tørrer dem 
lidt af og sætter dem på plads. 

ODYSSEUS 
Idiot. 

GLENN 
Hvad sagde du? 

ODYSSEUS 
Ikke noget. 

Glenn tager brillerne fra Odysseus, der rager ud efter 
dem uden at kunne se noget. 

ODYSSEUS 
Glenn. Please? 

GLENN 
Jeg skal bare se muldvarpen. Må 
jeg se dine poter… 

T.N. snakker nu med Askes stemme. Det finder vi først ud 
af senere. 

T.N. 
Stop så din fede idiot! Eller 
jeg smadrer dig! 

Alle kigge på Aske. Aske kigger forbløffet rundt. Han 
kigger ned på ninjaen i tasken. Glenn går hen imod Aske. 

GLENN 
Den tror jeg så til gengæld ikke 
jeg hørte den der? 

I det samme kommer KIM, en tynd lærer med gedeskæg forbi. 

KIM 
Hvad er problemet Glenn? 

GLENN 
Han var.. Der er ikke noget 
problem.  

KIM 
Så fis af! Også jer to. Afsted. 



De store drenge lister af og de små drenge stimler sammen 
om Aske og klapper ham på skuldrene. Odysseus tager sine 
briller på. 

ODYSSEUS 
Tak Aske. 

ASKE 
Hvad? (desperat) Jeg. Jeg sagde 
ikke noget. 

PELLE 
..Eller jeg smadrer dig! 
Du er sgu ikke ked af det. 

ODYSSEUS 
Sejt! 

ASKE 
Men det var altså ikke.. 

JESSICA 
Sejt nok Aske. 

Aske vender sig og slå helt om. 

ASKE 
Ja ikke? Altså.. Han skal sgu 
ikke træde på mine venner. Det 
orker jeg ikke. 

Klokken ringer. 
	  
	  

80. INT. PSYKRIATISK HOSPITAL/CELLE. NAT. 

Aske sidder fortvivlet på en stol og kigger. Døren 
smækker og vi ser Aske, Sune og Sirene gennem en rude i 
døren, de snakker med overlægen DR WARMING 68. Han er 
rynket. 

DR WARMING 
Stress - Simpelthen. Han skal 
bare have helt ro. 

SIRENE 
Jamen hvor længe? 



DR WARMING 
Det er svært at sige. Et par 
uger måske. 

SIRENE 
Jamen vi kan da ikke bare 
efterlade ham. 

JØRN 
Vi kan jo ikke så godt have ham 
hjemme når han prøver at slå 
Sune ihjel. 

Aske banker på ruden. 

ASKE 
Jeg har jo sagt det var Ninjaen!  

Sirene fælder en tåre. 

SIRENE 
Vi du give ham den her 
drømmefanger? Den kan måske tage 
toppen af spændingerne. 

Dr Warming tager imod den fjerprydede rædsel. 

LÆGE 
Gå I hjem og få noget søvn. Aske 
er i gode hænder. 

 

81. INT. CELLE - NAT. 

Inde i cellen sidder Aske og er fortvivlet og opgivende. 
Alt er meget stille. 

T.N. (OFF) 
Stakkels Aske. 

Aske bliver forskrækket og kigger rundt. 

T.N. 
Så tabte du alligevel småkagerne. 
Stakkels dreng. Det må være 
stress. 



Gitteret for vinduet får øjne og T.N. træder ud af 
camouflagen og hopper ned ved siden af Aske. 

T.N. 
Fedt værelse.  

ASKE 
Hvad fanden er det du har gang 
i? 

T.N. 
Fortæl hvornår han rejser! 

ASKE 
Er du sinddsyg?.. Du prøvede at 
slå min bror ihjel. 
  
           T.N. 
Pap! - Du tog imod min hjælp men 
ville ikke hjælpe mig. 

ASKE 
Selvfølgelig vil jeg hjælpe dig. 
Bare uden blod. 

T.N. 
Tror du jeg er tilfreds med at 
smide et æg i hovedet på ham? Du 
synes du er for fin til at få 
blod på hænderne. Så kan du jo 
prøve at give din bamse skylden 
for det her!: 
(Råber med Askes stemme) Doktor 
Warming! Kom lige jeg skal sige 
dig noget vigtigt. 

DR. WARMING (O/S) 
2 minutter Aske så kommer jeg 
ind til dig. 

T.N. tager opstilling med sværdet ved siden af døren.  

  ASKE 
Hold nu op.. Jeg lover dig vi 
kan få Phillip Eberfrø ned med 
nakken. Helt uden blod. 

T.N. kigger ikke på ham. 



ASKE 
Men vi har travlt. Han rejser ud 
af landet snart. 

T.N. (Påtaget tålmodigt) 
Menneske, jeg kan ikke hævne 
Quangs død uden blod. 

ASKE 
Kan ikke? Det lyder ikke som dig 
- den store Kamakura. 

T.N. 
Nakamura! 

ASKE 
Whatever. Hvad var det du sagde 
til mig? (Aske laver 
smølfestemme) “Ved du hvorfor du 
ikke kan? - Fordi du TROR du 
ikke kan”. Og se på mig. Jeg 
kunne! Du fik mig til at kunne.. 
Til at turde. Og nu tør du 
fandeme ikke engang selv! 

T.N. sænker sværdet. 

T.N. 
Tør ikke? Hvad tør jeg ikke? 

ASKE 
Du tør ikke ændre dit syn på 
tingene. Hvorfor fanden tror du, 
du har spøgt i 400 år? Du er 
låst fast. Du tør ikke engang 
stole på mig? 

T.N. 
Det gør jeg da. 

Det rasler i låsen. T.N. holder stadig sværdet hævet. Aske 
bliver ivrig. 

ASKE 
Så gør det! Stol på mig! Vi får 
skovlen under Eberfrø! Tør du 
stole på mig?. Eller KAN du 
ikke? 



T.N. har en indre kamp. 
 
           T.N. 
Ned med nakken?  

ASKE 
Helt ned! Hævn i stor stil..  

T.N. sænker sværdet. Aske rækker hånden frem og T.N. 
trykker den. 

Dr. Warming åbner døren og Aske sidder artigt på sengen. 

DR. WARMING 
Ville du sige noget til mig 
Aske? 

I det samme springer T.N. op ad Dr. Warming og slynger 
benene om hans hals så de er face to face. T.N. peger det 
lille sværd mod doktorens øje. 

T.N. 
Vi ville bare sige tak for god 
behandling, og så tror jeg at du 
er klar til at lukke os ikke? 

Dr. Warming nikker så godt han kan. Uden at trække vejret. 
T.N. hopper tilfreds ned på gulvet og går langsomt baglæns 
hen i mod Aske mens han stadig peger sværdet mod Dr. 
Warming. Da T.N. når hen til Aske, sætter han sig livløs på 
gulvet som en dukke. 

ASKE 
Jeg tror godt jeg vil ud nu. 
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