”Jeg savner ham stadig – en film om ulovligt fyrværkeri”
Manuskript af Karl Frederik, Nikolaj og Johan August.
6.B Tove Ditlevsen Skole

SCENE 1 – INDE – STUE
LILLEBROR (12 år) sidder på en stol og ser nedtrykt ud. Han kigger
direkte i kameraet og begynder at fortælle:
LILLEBROR
For to år siden mistede jeg min storebror.
Han var helt vild med at svømme. Men han
var også helt vild med fyrværkeri.

SCENE 2 – INDE – VÆRELSE
STOREBROR (14 ÅR) sidder ved en computer og finder ulovligt
fyrværkeri på nettet.
LILLEBROR (som fortællerstemme)
En dag fandt min storebror en ulovlig
fyrværkeriside inde på Facebook. Han fandt
en gut, der solgte det i nærheden.

SCENE 3 – INDE – STUE
LILLEBROR sidder på samme stol.
LILLEBROR
Næste dag skulle han ned og møde gutten
på Sønder Boulevard.

1

SCENE 4 – UDE – GADE
STOREBROR går hen til en mistænkeligt udseende person. Han
modtager en stor hjemmelavet bombe i en pose og giver 500 kr. til
den mistænkelige person.
LILLEBROR (fortællerstemme)
Han var meget nervøs for, om der var nogen,
der så dem. Han havde 500 kr. med, som den store
Chrysanthemum-bombe kostede.

SCENE 5 – INDE – STUE
LILLEBROR sidder på samme stol.
LILLEBROR
Næste dag skulle han ned og sprænge bomben.

SCENE 6 – UDE – GADE
STOREBROR går hen ad gaden. Han tjekker om han er alene. Han tager
bomben frem og tænder vægen.
LILLEBROR (fortællerstemme)
Lunten brændte meget hurtigere end min
storebror troede.
STOREBROR kaster sig væk, men når ingen vegne. Billedet fader til
sort og fader op igen. STOREBROR ligger på gaden. Hans ene arm er
revet af og der er blod overalt. Han lukker øjnene for sidste
gang.
LILLEBROR (som fortællerstemme)
Lægerne kunne ikke gøre noget.
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SKILT MED FYRVÆRKERIRÅD
BRUG KUN GODKENDT OG ALDRIG HJEMMELAVET ELLER ULOVLIGT FYRVÆRKERI.
SKILT MED ALLE FEM FYRVÆRKERIRÅD
1. BRUG ALTID BESKYTTELSESBRILLER
2. BRUG KUN GODKENDT OG ALDRIG HJEMMELAVET ELLER ULOVLIGT
FYRVÆRKERI
3. HOLD ALDRIG TÆNDT FYRVÆRKERI I HÅNDEN
4. HOLD SIKKERHEDSAFSTANDEN OG LÆN DIG IKKE IND OVER FYRVÆRKERIET
5. GÅ ALDRIG TILBAGE TIL EN FUSER
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