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1 EXT. UTANFÖR ANLÄGGNINGEN / GÅRDSPLAN, TIDIG FÖRMIDDAG

Kontaktpersonvakten är maskerad med handskar och mask går

mot stängsel som inhägnar ett öststatligt betongkomplex. En

annan vakt som står vid grinden låser upp och släpper in

honom, de hälsar på varandra.

2 INT. KORRIDOR / ÖVERVAKNINGSRUM, TIDIG FÖRMIDDAG

Kontaktpersonvakten går in i anläggning och stämplar in, går

genom korridorer. Han går förbi ett personalrum där det

sitter ett antal omaskerade vakter, de uppmärksammar

varandra. Han går vidare fram till ett fönster och blickar

in i ett övervakningsrum. I övervakningsrummet finns bara

ett bord, en stol, ett antal monitorer i svartvitt och en

vakt som övervakar det hela. Eventuellt kastar monitorn ett

blått ljus över rummet. Två vakter går förbi.

VAKT #1

Kom nu, matpasset börjar.

Kontaktpersonvakten följer med.

3 INT. CELL 3-306, TIDIG FÖRMIDDAG

Klipp till Julius som sitter och bajsar på en toalett i sin

cell. Cellen är cirka 3x4m och i detta klaustrofobiska

utrymme finns en inplastad madrass, en toalettstol och högst

upp i ena hörnet sitter det en övervakningskamera. Celldörr

öppnas ljudligt, han fortsätter att stirra ner i marken. En

vakt kommer in och tar tag i Julius och sliter ner honom på

golvet fastän han inte gör något motstånd och sätter sitt

knä i Julius nacke så han ska ligga still. Julius hålls fast

och då kommer en doktor in och kontrollerar hälsa och

livstecken innan han sticker honom med en massiv spruta som

injicerar något. Doktorn är inte maskerad som vakten fast

bär en vit rock. Läkaren lämnar rummet men vakten som följde

honom dröjer kvar en stund. Vakten lämnar under tystnad

cellen och dörren låser sig. Långt klipp då han ligger

paralyserad på golvet med distanserad blick.

4 INT. MATSAL, LUNCH

Klipp till Julius som går i led till matsalen. De stannar

utanför en öppning och vakterna lämnar över ansvaret till

vakterna i matsalen. Vakterna står vid sidan och tittar på

personerna, en av dem följer Julius med blicken extra noga.

Närbild på kontaktpersonvakten. Julius sitter i stor matsal.

Fyra personer sitter utspridda i vars ände av rummet. Två

vakter övervakar passivt medan kontaktpersonvakten
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patrullerar mellan borden. Klipp till Julius som drar av

plasten från sin maträtt, den serveras i en

flygplansmatlåda. De äter med händerna. Han har även en vit

plastmugg med vatten. En av personerna ser ut som att han

har glömt hur man äter. Fyller på med mat i munnen hela

tiden men stänger inte munnen så maten rinner ner i

kartongen igen.

VAKT #2

(går mot patient #1)

Idiot! Vad gör du? Stäng munnen för

helvete. Nu ska vi se.

Vakt #2 slår igen munnen på patient #1 och lutar huvudet

bakom honom. Tar upp matlådan och häller mat i munnen på

honom och tar ett stadigt grepp om käken och hjälpen han att

tugga.

VAKT #2

Sådär ja, ska det vara så svårt?

Och så svälj. Svälj då!

Partient #1 klöks, hostar och det rinner mat i mungipan på

honom. Kontaktpersonvakten verkar särskilt intresserad av

Julius, han observerar honom extra noga. Julius äter.

KONTAKTPERSONVAKTEN

(går runt, patrullerar och

upprepar) Du har ätit klart!

Kontaktpersonvakten tar sedan tag i armen på personerna och

ställer dem upp och skickar iväg dem mot utgången. Kommer

fram till Julius.

KONTAKTPERSONVAKTEN

Ät upp nu!

Står stilla och tittar på Julius när han tar de sista två

tuggorna och sista klunken vatten innan han tar tag i hans

arm och skickar honom mot utgången.

5 INT. KORRIDOR / ÖVERVAKNINGSRUM, EFTERMIDDAG

Personerna lämnar matsalen i ett led. Kontaktpersonvakten

går genom korridorer på väg mot någon form av samlingsrum.

Då han passerar övervakningsrummet knackar vakten på insidan

av glasrutan. Kontaktpersonvakten öppnar dörren.

VAKT #3

Ta över, jag ska bara på toa. Sitt

inte för nära, då får du fyrkantiga

ögon.
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I rummet finns en massa kaffemuggar, kakrester och en stor

termos. Kontaktpersonvakten sätter sig ner och börjar

bläddra mellan olika kanaler. Man ser alla rum från samma

vinkel på alla kanaler men det är olika människor där. Någon

står och skriker rakt in i kameran. Vakt #3 närmar sig men

börjar samtala med Vakt #4 utanför vilket ger

kontaktpersonvakten lite mer tid. Söker av lite olika

kanaler tills han hittar den som Julius är på, han pillar i

ett hål i betongväggen. I interfacet på monitorn ser han

cellnr: 3-306. Vakt #3 äntrar rummet. Han hinner precis

återställa monitorn.

VAKT #3

Åh, det var riktigt skönt. Det var

som..

KONTAKTPERSONVAKTEN

Aeh, inga detaljer.

VAKT #3

Hehe, tack för hjälpen.

Kontaktpersonvakten lämnar rummet. Vakt #3 kollar runt på

monitorerna och ställer tillbaka inställningarna så som han

vill ha dem.

6 INT. UTANFÖR CELL 3-306

Klipp till kontaktpersonvakten som kommer gåendes i en

korridor och letar efter cell 3-306. När han hittar cellen

ställer han sig utanför och stirrar på dörren.

7 INT. CELL 3-306

Klipp till Julius som sitter och pillar i ett hål i

betongväggen. Klipp till närbild på sönderstucken arm. Hela

hans cell visas upp. Efter en stund skickas en knycklig

sliten lapp in under dörren. Julius bryr sig först inte men

då han hör vakten gå därifrån andra sidan dörren går han

fram till lappen. Han tar upp den skrynkliga lappen, läser

och däckar på sin madrass.

FADE TILL SVART

8 INT. CELL 3-306

Övergång till nästa morgon, hör vakt som öppnar dörr och

bilden kommer då han öppnar ögonen. Julius ligger med

ansiktet mot väggen i ena hörnet och stoppar in lappen i

munnen innan en annan vakt kommer in och klär av honom
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overallen med våld. Tvättar honom med högtryckstvätt. Kastar

in en ny overall och en av vakterna håller honom mot väggen

så att läkaren kan ge honom en spruta. Vakten lämnar rummet

först och läkaren spolar på toaletten på vägen ut. Julius

öppnar munnen och sträcker ut tungan så att lappen trillar

ner på marken.

9 INT. MATSALEN, LUNCH

Klipp till matsalen där ett nytt gäng sitter och äter.

Närbild på kontaktpersonsvakten då han går omkring och

vaktar. Han spelar med i vaktrollen genom taskig attityd.

Matgruppen lämnar matsalen och ett nytt gäng anländer,

däribland Julius. Han är fortfarande blöt i håret. De sätter

sig och äter. En person flippar ut, ställer sig på bordet

och börjar stampa på sin matlåda.

PATIENT #2

Satans jävlar förpackningshelvete,

hur svårt ska det vara!

KONTAKTPERSONVAKTEN

(tar sig dit så fort han kan) Gå

ner därifrån för fan!

PATIENT #2

Ni behandlar oss som labbråttor era

svin!

Patient #2 fortsätter skrika och sparkar kontaktpersonvakten

i huvudet. En annan vakt som stått och övervakat går

långsamt dit och fäller ut en teleskopbatong på vägen. Slår

personen brutalt i knävecket vilket gör att han faller ihop

och skriker plågsamt. Julius fortsätter ostört äta, sitter

med ryggen mot incidenten. Vakten drar bort personen från

bordet i bakgrunden.

KONTAKTPERSONVAKTEN

(går runt till övriga patienter) Du

är klar.

Julius fortsätter äta som om ingenting hänt och

kontaktpersonvakten tvingas resa honom med våld och i

tumultet pressar han in en ny lapp i hans mun. Schasar iväg

honom från matsalen tillsammans med de andra.
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10 INT. CELL 3-306

Klipp till cellen då Julius anländer igen. Spottar ut nya

lappen och hämtar den förra från ett gömställe i cellen,

eventuellt toalettstolen. Sätter sig på madrassen och läser

de båda lapparna. På lapparna står det "Du har en vän, vi

ska ut" och "Jag hämtar dig imorgon, du märker när det är

dags".

11 INT. KORRIDOR / LABORATORIUM, NATT

Klipp till kontaktpersonvakten som vandrar runt i

korridorer. Det är mer nedsläckt än tidigare. Går eventuellt

förbi övervakningsrum där någon annan sitter och övervakar.

Skyndar förbi fönstret. Hittar labbet, dörren står på glänt

och det strömmar ljus därifrån. Smyger fram och ser att

doktorn är där inne och förbereder inför morgondagen. Känner

igen vagnen som sprutorna är på. Smyger långsamt in och

gömmer sig i rummet. Väntar ett litet tag tills doktorn

släcker ner och lämnar labbet. Kontaktpersonvakten smyger

fram, tänder och kollar runt lite grann. Hittar den låda

vars betäckning lyder 3-306 och sätter fram på bordet. I

lådan finns en spruta och en medicinburk. Han letar igenom

lite olika skåp med fler medicinburkar. Hittar slutligen en

burk som det står adrenalin på och häller ut 3-306 burks

innehåll i vasken och ersätter med samma mängd adrenalin.

Packar ihop och ställer allt i ordning igen, lämnar labbet.

12 INT. KORRIDOR / CELL 3-306

Klipp till medicinvagnen som kör genom korridor. Den

gnisslar ljudligt. Når fram till Julius cell som öppnas och

sprutan fylls på. Känner igen burken och innehållet som är

utbytt. Ser cellskylten utanför som har samma betäckning.

Doktorn och vakten lämnar cellen än en gång och låser in

honom. Julius känner en energiboost och springer och går

bärsärk i cellen. Förstör saker i rummet

(toalettstol/madrass).

13 INT. ÖVERVAKNINGSRUM

Klipp till övervakningsrummet i realtid där monitorn visar

fortsättningen på samma händelser i rummet. Vakt #3 sitter

med ryggen mot monitorn. Han sitter och samtalar med

kontaktpersonvakten som ser händelserna på skärmen bakom.

KONTAKTPERSONVAKTEN

Men hur går det då?
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VAKT #3

Det går sådär. Faktum är att jag

har fastnat lite. Jag har allt som

behövs för att komma vidare men jag

vet inte riktigt hur jag ska ta det

till nästa nivå. Men det kommer väl

kanske.

KONTAKTPERSONVAKTEN

Jo, det brukar ju göra det. Vad ska

du ha den till?

VAKT #3

Jag hoppas att den blir rätt så

portabel så att jag skulle kunna ha

den här också. Annars kommer den

nog bara stå ute i baracken och

samla damm. Och sen skulle det

komma nån klåfingrig slyngel och ha

sönder den.

KONTAKTPERSONVAKTEN

Hehe.

VAKT #3

För några år sen var det en ny

kille som gick runt och var

konstig. Eller alla är rätt

konstiga här omkring. Men denna

kille var lite mer. Hasade runt i

korridorerna längs väggarna så det

gick hål i overallen. Han snubblade

alltid när han gick i trapporna

också. Haha. Han hade alltid sönder

alla andras saker. Efter ett tag så

orkade vi inte mer och lyckades sno

lite kräkmedel inne på labbet och

hällde i hans kaffe. Haha jävlar

vad han spydde! Det tog aldrig slut

heller. Så när han skulle gå sina

rundor med läkaren så kunde jag se

honom gå och klökas i korridorerna

och sen spydde han på några stycken

som han höll fast inne i cellerna.

Gamla fina tider.

Det blir tyst några sekunder. Vakt #3 skruvar på sig lite

och tänker vända sig om och kolla på skärmarna igen.

KONTAKTPERSONVAKTEN

Det blir många timmar i detta

rummet va?
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VAKT #3

(övertygande)

Väldigt många timmar. Det händer

ingenting här heller. Jag hatar att

läsa också. Så allt jag gör är att

sitta här och stirra.

KONTAKTPERSONVAKTEN

(viskar)

Inte konstigt att ni börjar plåga

folk då.

VAKT #3

Va?

KONTAKTPERSONVAKTEN

Det var inget jag sa bara..

Julius slår sönder kameran med porslinslocket från

toaletten. Det sätts igång en testbild på skärmen som ändrar

ljuset i rummet. Kontaktpersonvakten som ser, reagerar och

tystnar. Vakt #3 undrar vad som hände och vänder sig om och

ser testbilden.

VAKT #3

Fan, fan, fan..

Vakt #3 sträcker sig efter den röda telefonen som står

längst ut på skrivbordet. Kontaktpersonsvakten sliter undan

honom och tar telefonen och slår den i ansiktet på vakt #3

som knockas och trillar ur sin stol. Kontaktpersonsvakten

tar hans nycklar och springer ut därifrån.

14 INT. CELL 3-306

Klipp till inifrån cellen, celldörren låses upp och

kontaktpersonvakten kommer in och Julius som håller på att

slita sönder madrassen hoppar på honom. Han försöker

försvara sig så gott det går.

KONTAKTPERSONVAKTEN

Jag är din vän. Lugna ner dig.

Julius reagerar inte på tilltal och tar i lite hårdare. De

faller ner på golvet. Julius ovanpå kontaktpersonvakten.

KONTAKTPERSONVAKTEN

(Skriker) Jag vill inte skada dig!

Jag är din vän! Vi ska ut!

Nu går larmet. Julius stelnar till och tittar ut i

korridoren vilket ger kontaktpersonvakten tillfälle att

putta undan honom.
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KONTAKTPERSONVAKTEN

(Skriker) Kom igen nu för helvete!

Det är bråttom.

Kontaktpersonvakten springer ut. Julius tvekar någon sekund

och reser sig sedan och springer efter.

15 INT. KORRIDOR

Klipp till korridor, flyende. De tar det lugnt, smyger runt

hörnen i korridoren så att de inte springer rakt in i

vakter. Julius är fortfarande uppe i varv så

kontaktpersonvakten måste lugna honom emellanåt. Springer

nerför i ett trapphus. (Högtalarsystemet informerar om en

rymmling från cell 3-306.) Möjligtvis tar de skydd i en

sidokorridor då en liten trupp mötande vakter springer

förbi. Följer efter bakifrån då de springer ut ur byggnaden

och bilden blir överexponerad.

16 EXT. GÅRDSPLAN - MORGON

Klipp till den inhägnade gården utanför. Julius kisar då han

inte sett dagsljus på länge. Flykten fortsätter mot en grind

i stängslet.

KONTAKTPERSONVAKTEN

Spring mot grinden!

Vid grinden står det en väntande vakt. Grindvakten tror att

kontaktpersonvakten är på hans sida och jagar flyktingen.

KONTAKTPERSONVAKTEN

(till grindvakten) Stoppa honom!

Grindvakten drar sitt tjänstevapen och siktar på Julius.

Kontaktpersonvakten hinner ifatt och tar tag i Julius krage

och sliter ner honom på marken och tar kommando. Så fort

grindvakten slappnar av drar kontaktpersonvakten sin

revolver och avrättar kallblodigt grindvakten.

Kontaktpersonvakten tar grindvaktens handklovar och låser

ihop grinden efter dem.

17 EXT. SKOG / GRUSVÄG

Klipp till utanför grinden. Larmet hörs fortfarande på

avstånd. Julius kutar iväg mot friheten på en lång grusväg

som leder från anläggningen. Kontaktpersonvakten joggar

efter en liten bit och ropar på honom. Kameran följer Julius

framifrån då han rusar från anläggningen som försvinner

bakom. Kontaktpersonvakten svänger av in i skogen och en
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gammal rostig bil kommer ut på vägen efter ett litet tag

istället. Bilen hinner ifatt Julius, det är

kontaktpersonvakten som öppnar sidodörren.

KONTAKTPERSONVAKTEN

Hoppa in i bilen!

En vaktpickup närmar sig på avstånd bortifrån

anläggningen.Julius tittar ser deras bil och hoppar sedan in

i bilen. De accelererar iväg.

18 INT. BIL

Skakig kamera inne i bilen och från motorhuven. Man ser

vakternas bil bakom, vakterna skjuter efter bilen, men

missar. De gasar på så de lyckas dra ifrån vakterna.

Kontaktpersonvakten tar upp en rostig morakniv och ger den

till Julius.

KONTAKTPERSONVAKTEN

Här.

JULIUS

Varför ska jag lita på dig?

Då drar kontaktpersonen upp masken och blottar sitt ansikte,

han ser likadan ut som Julius.

KONTAKTPERSONVAKTEN

Därför.

Han drar ner masken igen och sliter upp handbromsen som gör

att bilen tvärnitar på skogsvägen.

19 EXT. SKOG / INT. BIL

Klipp till att de springer ut i skogen på var sida och

lägger sig i bakhåll. När vakternas bil anländer stannar de

och undersöker deras bil, kontaktpersonvakten börjar skjuta

mot dem inifrån skogen. En av vakterna dör direkt.

Skottlossning inleds samtidigt som vakterna tar skydd bakom

bilen. En vakt till faller ihop och Julius hoppar på den

sista och sticker ihjäl honom. Julius går ut i skogen och

letar efter kontaktpersonen. Han finner honom blödande i

magen, hjälper honom av med masken, han hostar blod.

JULIUS

Vem är du? Varför ser du ut som

jag? Var är vi? Är du en av dem?

Vad har de gjort med mig? Vad fan

är det som händer? Vart ska vi ta

vägen?
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KONTAKTPERSONVAKTEN

(kvidande) Handsfacket...

Julius går till bilen och kollar i handsfacket, där hittar

han en mapp. Han bläddrar kvickt igenom den och man får se

kartor, ritningar och porträttbilder på honom och hans

föregångare. Då han kommer tillbaka har kontaktpersonvakten

dött. Julius kollar efter livstecken utan resultat, avvaktar

en sekund och rusar sedan bort till bilen. Julius kör efter

några motorstop ut ur bild, efter litet tag backar bilen

tillbaka och han springer ut till kontaktpersonen igen för

att hämta hans utstyrsel.

20 INT. BILEN

Julius kliver in i bilen igen och har vaktutstyrsel på sig.

Kör ett tag. Stannar vid en korsning och tittar på kartan.

21 EXT. UTANFÖR ANLÄGGNINGEN / GÅRDSPLAN

Julius når fram till nästa anläggning, gömmer bilen vid

sidan av vägen. Backar in bilen för en snabb flykt.

Återställer mapp och morakniv i bilen. Tar på sig

maskeringen och går mot den nya anläggningen. Grindvakten

öppnar grinden åt honom, de hälsar på varandra. Julius går

in genom ytterdörren. Händelseförloppets upprepning är ett

faktum.


