KOPIARK 2.1

BJØRN - Altså, jeg vil gerne lige vide én ting: Hvem i helvede er Lars?
AMALIE - Det er lederen, han er lederen!
GULLA - Siger man.
BJØRN - Ja, netop. “Siger man”.
AMALIE - Altså, hvad mener I?

KAREN - Ja, men det er sgu da en mærkelig fordeling; 13 her og 75 der!
GITTEKIRSTEN - Ja, og 13 betyder uheld.
ANDREAS (ufattelig træt) - Jeg vil bare sige, at det er normalt, at man
deler folk op. Jeg er tit blevet delt op.

GITTEKIRSTEN - Hun taler med én nu!
AMALIE - Hvem er det?
GULLA - Det er i hvert fald ikke Lars.
ANDREAS - De går ind i det andet hus.

AMALIE - Men hvad så med os? Hvad skal vi så?
LEA - De har nok delt os op i to hold.

ANJA - Altså, jeg synes bare, jeg havde i hvert fald regnet med, eller jeg
har i hvert fald hørt. Eller set. Jeg ved ikke, mange mennesker …
Alle kigger på Anja, som ikke kommer frem til noget.
ANJA - Altså, jeg er sikker på, at vi … Eller hvis nu, at vi …
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KOPIARK 2.2

Kirsten Barfoed kommer forpustet ind.
NOGLE/ALLE - Hvad så? Hvad sagde han? Hvorfor går de andre ind
i det store hus? Hvorfor skal vi være i det lille hus? Det andet hus er
meget pænere.
KIRSTEN BARFOED - Så, ti stille! Jeg talte ikke med selve Lars, men
med en, der hedder Finn.
BJØRN (har aldrig hørt noget lignende) - Finn?
Sara rækker fingeren op. Ingen ser det.
KIRSTEN BARFOED - Ja, og Finn sagde, at Lars desværre er blevet
nødt til at tage et møde, men vi skulle bare begynde at indlogere os på
vores værelser, og så vil vi få besked om det videre forløb senere.

AMALIE - Det synes jeg bare, er underligt, det stod der da ikke noget
om i brochuren, eller hvad?
Andreas lægger sig på gulvet.
ADAM - Hvad for en brochure?
Adam bliver overhørt.

ADAM (desorienteret) - Øh, jeg forstår ikke. Skal man sove her?
Ingen hører Adam.
BJØRN - Hvem er Finn?
KIRSTEN BARFOED - Finn er leder ovre i det andet hus. Så hvis folk vil
tage deres ting, så foreslår jeg, at vi mødes her igen om en halv time, og
så venter vi på Lars her … Ja. Så hvis folk lige vil tage deres ting …
Folk tager deres tasker og begynder at gå.
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