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SCENE 1: 

Skolegården. 

I tusmørket løber en gruppe børn over skolegården. De har lygter 
med som de lyser rundt med. De stiller sig ved døren og en af 
pigerne hiver et bundt nøgler op for at låse døren op. De fumler 
lidt hvorefter de får døren op. 

Scene 2 : Igennem hoveddøren / Ned af trappen. 

Hamza: Sådan, så hurtigt ind. 

Emma: Skolen om natten. Fedt. 

Hamza: Lås døren. 

Emma: Lås døren. 

Julie: Lås døren. 

Marius: Hvad?

Scene 3 / Nede i kælderen ved sløjd. 

Scene 3,5 / Ned af trappe ved idræt. 

Scene 4 / Nede i den lange kælderskakt. 

Scene 5 / Det nøgne rum. 

De løber ned af nogle trapper og ind igennem nogle mørke rum. De 
når endelig til en mørk hule inderst i skolens kælder. De pakker 
soveposer og underlag ud mens de snakker sammen. 

Scene 6 / Det nøgne rum 

Hamza: Så er vi her. 

Emma: Er det her? 

Hamza: Ja, er det ikke fedt. 

Andreas: Det er da super cool. 

Emma: Hvorfor har du ikke gjort det lidt pænt inden vi kom?

Hamza: Du kan da selv lave det pige-agtigt. 

Andreas: Jeg synes her er perfekt. 

De sidste af venner kommer ind i krogen. 
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Julie: Hej, venner. 

Hamza: Hvor blev I af?

Julie: Vi skulle lige have spejderen med. 

Ind kommer Marius med en kæmpe rygsæk. Han er støttet af Lin Sofie 
og Gustav. Marius sætter sig ned og puster ud. 

Marius: Havde jeg vidst hvor meget det vejede havde jeg nok 
taget en større rygsæk med. 

Lin Sofie:Du er klar over at den så ville veje det samme?

Marius: Ja, selvfølgelig. 

Andreas: Hvad har du med?

Marius: Overlevelsesudstyr.  

Andreas: Vi skal være her en enkelt nat… 

Marius: Det er altid en god ting at være beredt. 

Andreas: Men var det ikke en idé at dele nogen af tingene ud på 
os andre?

Marius: Det er altid en god idé at tage imod gode råd fra andre. 

De andre griner. 

Lin Sofie Fed idé at overnatte på skolen. 

Hamza: Jeg havde ikke kunne gøre det hvis ikke Emma havde lånt 
lærerens nøgler. 

Emma: Og god idé at efterligne lærerens skrift, Gustav. 

Gustav tager en seddel frem som han læser op af. 

Gustav R: Som en forberedelse til lejrskolen skal vi overnatte på 
skolen. Og så runddelte jeg den bare til alle 
forældrene. 

Andreas: Genialt. 

Hamza: Og Julie var oppe på kontoret for at fortælle at skolen 
skulle have varmen tændt fordi vi havde et 
forældrearrangement. 

Julie: Hey, kunne jeg ikke sige det selv?
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Hamza: Jo, jo. 

De står og venter på at Julie skal sige det igen. 

Julie: Ja, nu har du jo sagt det. 

Lin Sofie Nu er vi her i hvert fald. Og vi er helt alene. 

Scene 7 / Skolegården / Nat

Scene 8 / Nede i kælderen ved sløjd. 

Scene 8,5 / Ned af trappe ved idræt. 

Scene 9 / Nede i den lange kælderskakt. 

Scene 10 / Det nøgne rum. 

Klip til skolegården hvor fire ballademagere kommer snigende 
overskolegården. De når hen til døren. De finder ud af at den er 
åben og går ind. De går nøjagtig samme rute som de andre venner. 
De når hen til den hemmelige hule. 

Scene 11 / Det nøgne rum.

Frederik:  Nåh, det er her I er. 

Albert: Troede I at I kunne slippe fra os?

Andreas: I har ikke sagt noget til vores forældre, vel?

Sara L: Det kan da godt være?

Marius: Please. I har ikke sagt det vel? Min far skærer mig helt 
vildt i lommepengene hvis han finder ud af det her. Og 
jeg er ved spare sammen til en bivuak med 
vildsvinealarm. 

Sara L: Vildsvinealarm?

Marius: Ja, dem er der mange af i Sverige…

Gustav W: Hey, går du også på jagt og pløkker de der små svin?

Marius: Nej, da. Er du klar over at de faktisk er fredet det 
meste af året. Det er faktisk et interessant dyr… 

Gustav W: …Der smager skide godt… 

Marius ryster på hovedet. 
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Julie: Hvorfor er I kommet her. 

Frederik: Vi læste jeres besked.

Julie: Den som vi skrev til vores forældre. 

Albert: Nej, den som Hamza skrev på Facebook. 

Kigger på Hamza som kigger ned i jorden. 

Andreas: Hvad har du skrevet på Facebook?

Albert hiver en mobil frem. 

Albert: Vi har snydt vores forældre og sover på skolen i nat. 
FEDT!

Andreas: Hvad hvis vores forældre læser din besked på Facebook?

Albert: Slap nu af. Vores forældre er da ikke på Facebook. 

Andreas: Nåh, nej. 

Lin Sofie Er I kommet for at ødelægge det hele for os? 

Gustav W: Nej, er du sindsyg mand. 

Frederik: Vi er faktisk glade for at Hamza skrev det på sin væg. 

Hamza: Er I?

Frederik: Vi ville da gerne have været med?

Julie: Men I har da altid drillet os i skolen. 

Marius: Ja, og kaldt os nørder. 

Frederik: Men det er da ret nørdet det her?

Marius: Ja, er det ikke fedt?

Albert: Det er da vildt fedt.

Emma: Så er vi samlet hele klassen.  

Henne i hjørnet roder Gustav R med en bunke bøger. 

Gustav R: Hey, gutter. Prøv at se her. 

Han graver i en bunke bøger med hænderne. 
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Marius: Jeg har en skovl med. 

Sara L: Har du en skovl med?

Marius: Man skal altid være beredt. 

De graver i bunken. 

Gustav R: Det er en gammel bog fra dengang skolen blev bygget. 

De sætter sig hen ved bogen. 

Gustav R: Det står på gammeldags sprog. Det er jeg så dårlig til. 

Lin Sofie Lad mig. Det er en fortælling fra da skolen blev bygget. 
Hold da op. Det er præcis 100 år siden i dag. 

De andre kigger efter i bogen. 

Lin Sofie Der står noget med blæk her bagerst i bogen. Dengang 
skolen blev bygget havde man en kæmpe fest på skolen, 
men til festen forsvandt 4 børn. De er aldrig blev 
fundet igen, men der står at man somme tider kan høre 
dem luske rundt på skolen om natten. 

Der lyder pludselig en lyd ude fra gangen. 

Gustav W: Hvad var det? 

Scene 12 / Den lange kælderskakt  

De går ud på sangen og kigger. De står allesammen og ser mod 
lyden, men i baggrunden ses Inge gå forbi uden at sige noget.

Scene 12 / Den lange kælderskakt  

Gustav R: Jeg tror altså ikke at det her er noget for mig… 

Marius: Åhr, hold op med det pjat. Der findes ikke noget i 
verden der ikke kan bevises. Stod der noget om hvor de 4 
børn blev væk fra, Lin Sofie?

Lin Sofie I følge de sidste sider af bogen står der at de sidst 
blev set under sløjdlokalet, men der står at de alle var 
enormt glade for idræt og at man har hørt deres stemmer 
over under idræt. 

Marius: Jeg har et kort over skolen her. 

Gustav W: Jeg har været på jagt med min far mange gange. Jeg synes 
vi skal dele os op og så mødes her om 20 minutter. 
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Frederik: God idé. Vi er 11. Lad os sige at drengene tjekker sløjd 
og pigerne kigger efter over under idræt.

Gustav W: God idé. 

Marius: Skal vi have et kaldesignal. Det har vi altid til 
spejder. 

Julie: Kan vi ikke bare kalde hinanden det de nu hedder. 

Marius: Det er faktisk en bedre idé. 

Scene 13 / den lange kælderskakt. - Drengene 

Scene 14 / den lange kælderskakt. - Pigerne. 

Scene 15 / Ved trappe i idræt - Pigerne

Scene 16 / Nede i kælderen ved sløjd 

Man ser de to grupper rende rundt hver for sig. I baggrunden af 
disse frames ser man Alexander, Inge og Nynne gå rundt. Man ser 
drengene nå frem til idræt. 

Scene 17 / Nede under sløjd

Gustav W: Så er vi præcis under sløjdlokalet. 

Hamza: Kunne I høre det? 

Frederik: …og se det?

De kigger på Alexander der langsomt kommer gående imod dem. 

Albert: Stå helt stille. Hvis de ser at man er bange så bider 
de. 

Frederik: Er du ikke sikker på at det er hunde. 

Hamza: Han kommer tættere på. 

Scene 18 / Ved trappen i idræt. 

Klip til pigerne. De er nået frem til idræt. 

Sara L: Nu er vi faktisk ovenover idræt. 

Julie: Hvem er det der spiller bold?

Sara L: Hvad mener du?

Julie: Kan I ikke høre det? Der er nogen der spiller bold?
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Emma: Det kommer heroverfra. 

Scene 19 / Det nøgne rum. 

De nærmer sig et sted på gulvet hvor der sidder tre piger og 
spiller bold. De bliver forskrækkede. Klip tilbage til drengene. 

Scene 20 / Nede under sløjd

Hamza: Øh, hej. Hvem er du? 

Marius: De tilhører helt sikkert en anden dimension. De har 
sandsynligvis udviklet et andet sprog. Jeg har en bog 
med som…  

Alexander Jeg kan sagtens forstå jeres sprog. 

Marius: Kan du? 

Alexander Jeg har fulgt jer den sidste time. Jeg gik også i 5. 
klasse engang. 

Gustav W: Vil du slå os ihjel? 

Alexander Hvorfor skulle jeg slå nogen ihjel? 

Gustav R: Hvem er du? 

Alexander Jeg er Alexander. Jeg forsvandt for præcis 100 år siden. 
Vi besluttede os for at løbe væk fra festen dengang, men 
blev fanget hernede for altid fordi vi fik sagt en 
forkert remse i en gammel bog som lå hernede. 

Albert: Er der noget vi kan gøre for at hjælpe jer tilbage igen? 

Alexander Det er kun hvis vi kan finde den gamle bog. 

Klip tilbage til pigerne. På gulvet sidder de tre piger med en 
bold. De ser ikke op på de andre piger. 

Scene 21 / Det nøgne rum 

Inge: Minsandten piger. Vi har da fået selskab. 

Nynne: Det er da også på tide. 

Sara C: Nu har vi vandret rundt hver nat i 100 år…

Inge: … og vi har aldrig mødt nogen før. 

Nynne: Aldrig mødt nogen før. 
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Sara C: Det bliver aldrig det samme igen. 

Nynne: Aldrig det samme. 

Inge: Vil i være med til bold? 

De tre piger kigger samtidig over på pigerne. 

Sara L: Jeg tror altså ikke det er noget for os…

Inge: Det var da synd. Det er sådan et dejligt spil. 

Nynne: Det er sådan et dejligt spil. 

Sara C: Vi kan også lege noget andet? 

Nynne: Vi kan lege noget andet. 

Inge: Skal vi det? 

Nynne: Skal vi? 

Sara L: Hvem er I? 

Et klip igen tilbage til drengene. 

Scene 22 / Nede under sløjd. 

Hamza: Hvordan ser den bog ud som I kiggede i?

Alexander Den finder vi aldrig igen. 

Albert: Vi har altså fundet denne her bog. 

Alexander Bogen… I har fundet bogen. Læg den ned. Læg den ned den 
må ikke overtage jer. 

Albert smider den hurtigt ned. 

Alexander Forsigtigt. Kig på de sidste sider. 

Marius: Jeg har nogle handsker med? 

Gustav W: Har du ALT med i den taske. 

Marius: Man skal aldrig lade sig overraske over… 

Gustav W: Ja, ja. Altid beredt og alt det der. 

Alexander Har I låst i den? 
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Gustav R: Ja, lidt. Vi har læst det om at I forsvandt. 

Alexander Ja, bogen skriver sig selv hele tiden. 

Gustav R: Vil det sige at bogen SELV har skrevet sig selv?

Alexander Præcis. Kan du finde den sidste side. 

Gustav W: Det er en remse. 

Alexander Sig remsen mens du vender mod mig. 

Gustav W: Sådan noget gammelt håndskrift er jeg vildt dårlig til. 

Alexander Det var dig der åbnede bogen. Du skal sige remsen. 

Scene 23 / Det nøgne rum. 

Emma har vovet sig frem for at forsøge at røre ved en af pigerne. 

Inge: Du må ikke røre os. 

Nynne: Man må aldrig røre. 

Sara C: Så ender du med samme skæbne som os. 

Nynne: Samme skæbne som os. 

Emma trækker sig tilbage 

Sara L: Hvad er det for en skæbne I har? 

Inge: Vi render rundt i gangene under skolen. 

Nynne: Under skolen. 

Sara C: Aldrig har vi fri. I 100 år. Aldrig fri. 

Nynne: Aldrig fri. 

Inge: Kun dem som fremsiger sidste vers af bogen skal bytte 
plads med den fortabte.

Nynne: Bytte plads med den fortabte. 

Sara L: Bogen? Men det er jo den vi fandt. Hvis drengene læser 
sidste vers i bogen bliver de fortabte.  

Emma: Vi må advare dem. 

Scene 24 / Nede under sløjd
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De farer afsted igennem gangene. Imens klip til drengene. 

Gustav W: … og derved skal du vandre i de fortabtes dal. Forevigt 
og for altid. 

Pigerne kommer løbende ind. 

Pigerne: Du må ikke sige digtet. Du ender selv med at blive 
fortabt. 

Der er et øjebliks tavshed. De afventer om Gustav ændrer sig til 
fortabt. Det sker ikke. 

Albert: Hvad sker der? 

Sara L: Pigerne sagde… 

Albert: Hvem? 

Sara L: De fortabte piger. De sagde at hvis du sagde digtet 
ville du bytte skæbne med den som du fremsiger digtet 
imod. 

Gustav W: Det var heldigt. 

Albert: Hvorfor det?

Gustav W: Fordi jeg ikke anede hvad der stod. Så jeg fandt bare på 
noget som jeg engang har set i en film. 

Frederik: Hey, gutter prøv at se her. 

Alexander kommer langsom til sig selv. Han er ikke længere sminket 
i hovedet og han har “normalt” gammeldags tøj på. 

Gustav R: Han er ved at komme til sig selv igen. 

Marius: Jeg har en klap-sammen-kørestol med. 

Gustav R: Det er vist lige meget. 

Emma: Og der kommer pigerne også. 

Scene 25 / Ude i skolegården DAG. !11

De fortabte krammer hinanden hjerteligt. De får hjælp til at komme 
op af trapperne og ud i friheden. De hjælpes og støttes af deres 
nye venner mens de går afsted mod intetheden. 
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Hamza Vennerne

Emma Vennerne

Andreas Vennerne

Lin Sofie Vennerne

Marius Vennerne

Julie Vennerne

Gustav R Vennerne

Gustav W Ballademager

Frederik Ballademager

Albert Ballademager

Sara L Ballademager

Nynne Fortabt barn

Sara C Fortabt barn

Alexander Fortabt barn

Inge Fortabt barn
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