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1 EKS. TRAFIKKERT VEI/BUSSHOLDEPLASS. DAG

ALEXA, 5 år, med rosa boblejakke med reflekser og en litt

for kort kjole, sitter på en bussholdeplass ved en

trafikkert vei og hutrer og er redd. Hun prøver å varme

hendene i jakkeermet.

Det suser forbi en stor trailer farlig nær henne og lager

et enormt støy.

Det er kaldt og den råe luften blander seg med den grå

eksosen fra trafikken.

Alexa ser bekymret bort på EMMA, 22 år, som skriker

hysterisk i telefonen på andre siden av veien. Det kommer

frem fra samtalen at faren til Alexa ikke kommer og henter

Alexa som avtalt. Emma smeller mobilen i grøften.

Alexa ser nedover den lyse strømpebuksen sin at det vokser

en våt varm flekk mellom beina.

En buss stopper og kjører igjen.

Alexa ser bort på Emma som ligger på den kalde bakken og

plukker febrilsk opp de knuste bitene.

Emma kommer løpende over veien innimellom trafikken. Hun

har grå joggebukse, en kort topp, tynn dongerijakke, en

veske over skulderen og Alexa sin lille barnehagesekk i

hånden.

Hun ser etter bussen som har kjørt for langt til å rekke

den, og går bort til busstabellen og rister oppgitt på

hodet.

Hun tar Alexa i hånden og drar henne med seg bortover

langs veien, samtidig som hun tørker vekk den rennende

maskaraen fra rødsprengte øyne.

Alexa går bredt og skjelver, og drar i strømpebuksen.

Emma ser bekymret på datteren og legger merke til de våte

flekkene. Hun sukker oppgitt.

Alexa blir skamfull når hun ser at Emma har oppdaget

tisset.

Emma setter seg ned på kne og legger hånden under haken

hennes.

Alexa kniper øynene sammen.

EMMA

Vet du hva vi gjør nå? Vi går

bort på senteret og kjøper ny

strømpebukse til deg.

Alexa åpner øynene og smiler.



2.

2 EKS. KJØPESENTER. DAG

Utenfor kjøpesenteret sitter en pen narkoman GUTT, som er

jevnaldrende med Emma. Han smiler sløvt med en pappkopp i

hånden.

Alexa ser på Emma og klemmer hånden hennes håpefullt.

Emma går videre, og prøver å unngå blikket til gutten.

Alexa bråstopper.

ALEXA

Kan vi ikke hjelpe han?

EMMA

Vi kan ikke hjelpe alle, Alexa.

Alexa ser bort på den hjemløse gutten og tilbake på Emma,

og nekter å rikke på seg.

Hun lukker øynene og knytter nevene, med armene rett ned,

som en pingvin.

Emma prøver å dra henne med seg, men Alexa står bom fast.

Emma ser på datteren sin og nøler men så tar hun henne i

hånden og går tilbake.

Alexa åpner øynene og lyser opp. Hun begynner å hoppe opp

og ned av glede.

Emma tar opp lommeboken, og tviler litt før hun gir

en tyvekroning til Alexa.

Alexa går helt bort til gutten og slipper mynten ned i

koppen hans.

Han smiler takknemlig.

GUTT

Tusen takk!

ALEXA

Vær så god.

Alexa smiler stolt, og det oppstår et øyeblikk mellom de

to, det er som de forstår hverandre.

3 INT. KJØPESENTER - RULLEBANE. DAG

Alexa studerer lyset som skifter farger på rullebanen som

frakter de ned til 1. etasje.
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4 INT. KJØPESENTER. DAG

Det vrimler av travle folk med handleposer.

Emma finner en handlevogn som har forvillet seg ut av

matvarebutikken, og løfter Alexa opp i barnesetet.

Emma tar sats og hopper opp på vognen, og de suser

bortover senteret og snurrer rundt som en karusell.

Alexa lener hodet bakover, ler og peker på alle de fine

tingene i utstillingsvinduene.

5 INT. KJØPESENTER - KAPPAHL. DAG

Inne i butikken tar Alexa i kåpe etter kåpe. Hun skal se

og kjenne på alt og vil ha Emmas bekreftelse.

ALEXA

(hvisker)

Å, den var glatt. Mamma kjenn!

Emma kjenner på.

Alexa ser opp på henne.

EMMA

Ja, den var veldig glatt.

Emma vil bare videre og kun fokusert på å

finne strømpebuksene.

EMMA (forts.)

Der er strømpebuksene, Alexa. Kom

så går vi bort der.

Alexa løper foran Emma, og refleksene dingler.

Alexa begynner å lete i kurven og studerer strømpebuksene

med glitter, hjerter og engler, og hun smiler beundrende.

Emma går videre til et annet stativ og ser gjennom

strømpebuksene som henger der. Hun ser på prisene, hvor de

fleste koster sekstini.

Hun tar opp lommeboken og teller pengene, det mangler ni

kroner. Hun har bare seksti.

Alexa får øye på en JENTE, på samme alder og stopper

opp. Jentens MOR, i 30-årene holder opp en rosa

paljettkjole foran jenten. Alexa står på avstand og

studerer de og beundrer den fine kjolen.

Emma går videre til en annen kurv, og der koster

strømpebuksene syttini.

Alexa svinser rundt kurvene, glad og bekymringsløs.
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ALEXA

Hvilken skal vi ta, mamma,

hvilken syns du?

Emma går videre til neste kurv, og begynner å grave og

drar opp en etter en strømpebukse, men de koster alle like

mye.

Sekstini. Syttini.

Alexa stopper opp og merker at det er noe gale med Emma,

som blir blekere og blekere i ansiktet.

ALEXA (forts.)

Kanskje en med gullglitter?

Alexa ser på moren som ser seg nervøst rundt i butikken.

ALEXA (forts.)

Liker du gull, mamma?

EMMA

(stemmen hennes er rar og

spak)

Ja!

Alexa blir usikker og ser på Emma. Hun tar opp en annen

strømpebukse.

ALEXA

Eller kanskje denne er fin?

Emma snur seg mot henne og prøver å være entusiastisk.

EMMA

Ja, den. Kom, så går vi til

prøverommet.

6 INT. PRØVEROM - KAPPAHL. DAG

Alexa begynner å kle av seg klærne, mens Emma setter seg

ned på en krakk og lener hodet i hendene.

Alexa strever med å få av seg den våte strømpebuksen mens

hun holder den nye i ene hånden.

EMMA

Du må ta av deg skoene først.

ALEXA

Å, ja.

Emma tar strømpebuksen ut av hendene hennes. Det sitter en

alarm på den som Emma forsiktig prøver å vri av, men den

sitter bom fast.

Alexa strever med å ta av seg skoene og deretter jakken.
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EMMA

Det er ikke nødvendig, Alexa.

Tenk deg om nå. Tenk på hva du

trenger å ta av for å få på deg

en strømpebukse.

Alexa ser nedover kroppen sin, og tar på seg jakken igjen.

Emma prøver i skjul å lirke opp alarmen med nøklene.

Innimellom ser hun nervøst ut gjennom sprekkene i døren

hvor man skimter mennesker som går frem og tilbake i

butikken.

Alexa ser bekreftende opp på Emma som er opptatt med

strømpebuksen.

ALEXA

Hva gjør du?

Alexa prøver å få blikkkontakt men Emma er unnvikende.

EMMA

Jeg bare ser på den du valgte.

Emma fortsetter å fikle med strømpebuksen. Hun begynner å

bli svett i ansiktet og hånden hennes dirrer.

Alexa fortsetter å kle av seg, og står til slutt i

boblejakken med bleke, bare ben.

Plutselig lager alarmen på strømpebuksen en liten pipelyd

og Alexa ser opp igjen.

Alexa holder pusten og ser på skyggene som beveger seg

utenfor prøverommet.

Emma slår på alarmen med nøklene og er besatt av å få den

av.

Alexa stirrer sjokkert ned på strømpebuksen, som har fått

et tydelig hull på seg, og ser opp igjen på moren.

Plutselig reiser Emma seg og krakken velter med et brak.

Alexa skvetter til og ser forskremt opp på moren.

Emma slipper strømpebuksen og tar tak i prøveromsdøren.

Alexa stivner til av skrekk.

ALEXA

Mamma?

Emma stopper opp, slipper etter hvert grepet om døren, og

blir stående med ansiktet inntil døren. Hun har problemer

med å puste.
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Alexa kniper munnen sammen.

Emma snur seg, retter opp krakken og setter seg ned igjen.

Alexa står stiv som en stokk.

Emma ser at datteren er redd og legger hånden sin på armen

hennes.

Alexa flakker med øynene og tråkker med beina, som en

kattunge.

Jeg ville bare være snill mot

deg.

Alexa ser samvittighetsfullt opp på moren.

ALEXA

Du er snill, mamma.

Emma ser ned i gulvet og skammer seg.

Alexa står et stykke unna og tør ikke å komme nærmere.

Emma kikker opp på henne gjennom håret.

Munnen til Alexa er en liten strek, mens hun klapper Emma

med armen stiv.

Emma har tårer i øynene.

Alexa tar opp den våte strømpebuksen som ligger på gulvet

og tar den på seg igjen.

ALEXA (forts.)

Den er sikkert tørr nå.

7 INT. KJØPESENTER - RULLEBANE. DAG

Emma og Alexa sklir oppover rullebanen, og går ut døren

som åpner seg foran dem.

8 EKS. KJØPESENTER. DAG

De går forbi den narkomane gutten, som nå sitter og sover

ut rusen.

Alexa følger han med blikket.

Emma er apatisk, ser rett frem og enser han ikke.

Alexa slipper hånden hennes og sniker seg bort til gutten.

Hun står og lurer på noe, før hun går enda nærmere for å

sjekke om han våkner, men han sover tungt.
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EMMA (O.S)

Alexa, kom!

Alexa skvetter til, ser på gutten en siste gang, før hun

snur seg og løper etter moren.

9 INT. BUSS. DAG

Emma og Alexa sitter på bussen og ser ut av vinduet på

høyblokkene som farer forbi dem.

Blinklysene tikker.

Det rykker i øynene til Alexa.

Hun lener seg mot moren og presser fjeset mot jakken

hennes.

Den lille jentehånden holder hardt rundt noe. Hun åpner

hånden og ser ned på tyvekroningen. Hun slipper den

forsiktig nedi jakkelommen til Emma, uten at hun merker

det.

Alexa ser tankefullt ut på veien foran dem.

Bussen kjører inn i en tunnel, og ansiktene deres blir

mørke.


