
ELIXIR
SCENE 1:

RESPEKTLØSHED

Vi er i Daniels lejlighed. Den roder lidt.

Daniel sidder og spiser spaghetti med kødsovs på sin 

sofa. En svag torden buldrer udefra. Han spiller 

playstation (Et kampspil), og det blå skær fra skærmen 

rammer hans ansigt. Daniel konsumerer apatisk, og 

spiller på samme tid. Han spilder på sin hvide trøje, 

men han er ligeglad.

Telefonen ringer. Daniel ignorerer den, men den bliver 

ved. Til sidst giver han op, og tager den.

DANIEL: lettere afvisende
Hej Mor. Skønt at du ringer... igen-igen.
Det går virkelig skide godt. Ja, karrieren er simpelthen bare 
kanon. Nej, jeg har ikke lige fundet en sød pige endnu, men det er 
ikke fordi jeg ikke kan, jeg har bare ikke tid for tiden, med min 
karriere og alt det.

Ildevarslende filmisk torden. Daniel kigger op i et 

sekund.

... Hvad siger du? Der er bare et lille uvejr på vej. Nej, jeg 
sidder ikke og fylder dig med løgn. Det kører. Wahu! ... Nej, jeg 
har ikke brug for kostråd. Jeg sidder faktisk og spiser dampede 
grøntsager med en frisk bund af ruccola salat og en let sauce af 
citron og kokosmælk. Hvad siger du så?
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... Har du fundet en shaman, mor? Fra Peru, mor? Med en 
opkvikkende juice? Det lyder utroligt spændende, og overhovedet 
ikke som humbug, mor, men jeg er allerede et veritabelt 
atomkraftværk af overskud, og nu må jeg vist hellere lægge på, for 
jeg har netop modtaget en fax fra banken med en oversigt over alle 
mine aktier og deres navigationskurs, og det ser travlt og 
succesgivende ud, så vi ses.

Han lægger på.

Christ! Fucking Peru...
 

Daniel bliver siddende. Han spiser langsomt videre.

Opkvikkende juice...! Skal fandme gi' dig juice!

Pludselig banker det på. Daniel stopper med at tygge, og 

kigger hen på døren. Han slukker fjernsynet -  forsøger 

at være stille, indtil det holder op med at banke. Da 

der bliver stille, tror han at han er alene, og tygger 

triumferende videre.

DANIEL: hviskende til publikum
Silent Ninja.

Døren sparkes op. Daniel får et chok, og får maden galt i 

halsen. Han hoster.

THE NICKOLATOR:
Jeg vidste det! Jeg vidste du var hjemme. I knew it, Motherfucker!

DANIEL:
Nickolaj for helvede! Du kan ikke bare-

2



THE NICKOLATOR:
Så sidder man der og gemmer sig væk fra sin bedste ven, når han 
står ude i regnen, gennemblødt.

DANIEL:
Det regner ikke. Endnu.

THE NICKOLATOR:
Hvordan ku' du vide det?

DANIEL:
Fordi du ikke er gennemblødt.

THE NICKOLATOR:
Men det kunne jeg have været. I teorien.
Du gad ikke en gang rejse dig og åbne døren.

DANIEL:
Vidste ikke at det var dig.

THE NICKOLATOR:
Og hvis du vidste det var mig, havde du så åbnet?

DANIEL:
Selvfølgelig havde jeg det.

THE NICKOLATOR:
Gu' havde du ej.

Jo- nej – jo - nej

THE NICKOLATOR får øje på spaghetti:
EJ!?! Og så mæsker man sig i god slime!? Jeg ve' os' ha' - mam 
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mam!

Nickolator snupper skålen, og skal til at tage en 

mundfuld.

Daniel forsøger at tage den fra ham.

DANIEL:
Lad lige være. Jeg har tænkt mig at GEMME NOGET TIL NATMAD. STOP!

Nickolator fylder drillende munden med spaghetti. Daniel 

giver ham en flad der er alt for hård, så spaghettien 

flyver ud af munden. Akavet stilhed.

DANIEL:
Det må du altså undskylde, Nickolaj. Jeg er bare ikke så 'super 
jivey' lige for tiden.

THE NICKOLATOR:
Hvad?

DANIEL:
Jivey. Altså frisk. Sjov. Overskudsagtig. Fuld af-

THE NICKOLATOR:
Nejnejnejnejnej. Ikke det. Hvad sagde du? Hvem er Nickolaj?

DANIEL:
Alts-

THE NICKOLATOR:
MWHA!

DANIEL:
Jeg-
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THE NICKOLATOR:
BWAH! Den eneste der kalder mig Nikolaj, er din mor. Din virkelig 
søde mor. Og ikke andre. Ikke engang min egen mor. Hun aner ikke 
hvem Nikolaj er. Hvem er jeg?

DANIEL:
Jeg gider ikke.

THE NICKOLATOR:
Hvem står her?

DANIEL:
Je-

THE NICKOLATOR:
Hm?

DANIEL: modvilligt
The Nickolator.

THE NICKOLATOR:
The NICKOLATOR! Det skal siges med en dyb bas-stemme. Prøv at hør: 
The NICKOLATOR!

Stilhed.

THE NICKOLATOR:
Hvad er du ved at spille? Er det stadig-

DANIEL:
Mortal Kombat.

THE NICKOLATOR:
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Har du ikke snart gennemført det?

DANIEL:
Jeg sidder stadig fast ved ham der Scorpion.

THE NICKOLATOR:
Er du ikke kommet videre?

DANIEL:
Neej, for han har jo et spyd. Og min mand har ikke en skid liv 
tilbage. Jeg burde sgu også snart trykke reset, og så starte 
forfra.

THE NICKOLATOR:
Det værste du kan gøre, er sgu da at give op. Hvorfor gir' du mig 
ikke et joypad – så kan vi banke ham sammen?

DANIEL:
Jeg har kun et.

THE NICKOLATOR:
Så kan vi skiftes-

DANIEL:
Niko, det er single player!

THE NICKOLATOR:
Fint. Det' slet ikke ynkeligt. Du gemmer dig væk i fiktion. 
Du har efterhånden et mindre ordforråd end Doktor.

The Nickolator hoster henkastet.

... De er forresten på vej herop! Musse og Doktor. Jeg har 
inviteret dem.
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DANIEL:
Nej, det har du ik'!

THE NICKOLATOR:
Åh jo. Der skal nemlig drikkes en pilsner og lyttes til Daniels 
weltschmertz!

DANIEL rejser sig:
Ikke med de to. Ikke i dag. Jeg gider ikke. Ikke i dag.

THE NICKOLATOR:
Du gider aldrig en skid mere. Du sidder bare og koger i din sofa 
og spilder dit liv på at se Bennys Badekar og spille dårlige 
kampspil. Du misbruger det fjernsyn. Det er et misbrug, er det.

DANIEL:
What?! Og det skulle komme fra "Joint-Baronen"?! Det der er 
dobbeltmoralsk af helvede til! Skal vi vædde om hvad de to tabere 
har med herop? Jeg vil egentlig gerne satse min sunde fornuft på 
at de har hænderne fulde af pilsnere og coke.

THE NICKOLATOR:
Du kan godt spare dig, Daniel. De er på vej. De er dine gode 
venner.

Daniel falder opgivende tilbage i sofaen, og vender 

tilbage til sin spaghetti.

DANIEL tygger uinteresseret:
De er bare dine slimede lakajer.

THE NICKOLATOR:
Det mener du ikke. Det er bare noget du siger fordi du er skide 
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sur lige nu, og fordi du ikke får lov til at rådne op alene i et 
misbrug af spaghetti og selvhad.

DANIEL:
I det sekund han træder ind ad døren, så har Lille-Lorte-Musse 
allerede et svar på det hele. Så kan du sige "Daniel er lidt nede 
i dag" og så kan han svare "Det er fordi han mangler pulver. Her 
er en stribe sne, og så kører det"!

THE NICKOLATOR:
Ja, Musse er løsningsorienteret.

DANIEL:
Og den dag jeg hører Doktor formulere en hel sætning, der tror jeg 
sgu at jeg falder død om.

THE NICKOLATOR:
Han tænker før han taler.

DANIEL:
Han drikker før han tænker. De er dine venner, Nicko. Ikke mine – 
hvorfor skal I altid sidde her? Faktisk så spekulererer jeg nogle 
gange på om grunden til at jeg føler mig så energiløs har noget at 
gøre med at I -

Doktor og Musse banker på. The Nickolator skynder sig at 

lukke dem ind.

MUSSE:
Haha!! The NICKOLATOR!

THE NICKOLATOR:
Sådan skal det siges! Hørte du det, Daniel. Musse, kom her og få 
et kys af din faderfigur.
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MUSSE:
Ja, kys mig far! Se hvem jeg har taget med.

THE NICKOLATOR:
Åh, Doktor. Smukke Doktor. Cremede Doktor.

Doktor smiler, og er glad.

THE NICKOLATOR:
Daniel sad netop og snakkede om hvor glad han var for at I var på 
vej. Kom indenfor.

MUSSE:
Og det gjorde vi. Gik indenfor. Hah! Woop! Det kører for mig i 
dag.

THE NICKOLATOR:
Daniel er lidt træt igen i dag.

MUSSE:
Så skal han have et spark i røven, en øl i halsen, og et ordentlig 
skud coke i næsen. Så er alle kropshuller lukket. Hvor er det 
heldigt at jeg har alle 3 dele med til ham. Hvad siger du, Doktor?

Doktor smiler, og hiver øl og coke frem. Han viser det 

stolt frem.

MUSSE: niver Doktor kærligt i kinden.
Du er så dygtig, lille Doktor!

DANIEL:
Ej, ikke det lort herinde igen.
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MUSSE:
Siger den største lort i lokalet! Hahaha!
Ej, det var bare gas. Knap op for lidt liquid wellfare, og lad os 
få en snak om dit evige sortsind. Det skal vi nok få styr på. Det 
er det, vi er her for. Det siger The Nickolator selv.

THE NICKOLATOR:
Sådan. I er ægte venner. Jeg-

MUSSE:
Det er det vi er! Skål for os. Jeg kan godt fortælle jer – mig og 
doktor gik lige og talte om hvor meget vi elsker at komme herop og 
snakke lidt om tilværelsens ulidelige lethed. Det er så dybt!

Filmisk torden. Alle kigger op i et sekund.

THE NICKOLATOR:
Hvad siger du så, Daniel, hva'? Sig noget.

DANIEL:
I er bare søde.

MUSSE:
I lige måde.

NICKOLATOR:
Se. Nu er du nødt til at live lidt op. Fortæl så dine venner hvad 
der foregår inde i dig. Vi forstår.

Lyset bliver lidt svagere. Daniel efterkommer, og gør 

sig klar til at fortælle. Musse og Doktor hører ikke 

rigtig efter, men har travlt med at rulle smøger og 

drikke og pille ved hinanden. Det er kun The Nickolator 

der lytter interesseret.
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DANIEL:
Kender du følelsen af, at man prøver at fortælle nogen noget, men 
at det ikke rigtig glider ind? Følelsen af at man taler til en 
væg?

THE NICKOLATOR:
Jamen, kære Daniel. En væg den er jo... Fast. Du kan jo heller 
ikke tale til en væg. Du kan læne dig op ad den.

DANIEL:
Man kan også være træt af den, og ønske at den blev revet ned. 
Revet helt ned, sammen med fundamentet, som efterhånden er alt for 
råddent. Forstår I det?

MUSSE:
Nix.

Lyset bliver hurtigt normalt, idet stemningen brydes.

Doktor ryster på hovedet. Musse og Doktor får øje på 

hinanden, og giver hinanden high five.

MUSSE:
Skål for total uvidenhed!

THE NICKOLATOR:
Hold lige kæft, Musse.
Daniel, vi er her jo... Hvad er det du snakker om?

Lyset bliver mørkere igen.

DANIEL:
Skal jeg fortælle det på samme måde som jeg forklarede jer det i 
går, eller i sidste uge, eller foretrækker du en ny udlægning i 

11



dag, Niko? "Hvad er der galt?" Jamen, ikke noget! Jeg synes det er 
fint at vi opfører os som om vi stadig er 18. Det er osse kanon at 
sidde og æde, skide og sove og spille pik eller playstation, imens 
man venter på at et eller andet skal falde ned fra himlen. "Hvad 
snakker du om?" Jamen ingenting! Jeg siger ikke noget. Måske føler 
jeg mig bare som en blank tavle, der venter på at nogen skal komme 
med et stykke kridt og lave lidt graffiti.

DOKTOR & MUSSE:
Uuuuuh...

Musse og Doktor griner. Lyset bliver normalt, mystikken 

forsvinder.

DANIEL:
Glem det. Bare glem det.

THE NICKOLATOR sender et vredt blik mod Musse og Doktor:
Du har en frygtelig vane med at tænke dig selv i stykker, Daniel.
Jeg kan sagtens se dit problem. Og det har ikke en skid med 
eksistentialisme at gøre.

DANIEL apatisk:
Ikke det?

THE NICKOLATOR:
Nope. Dit problem er at du mangler noget ild inde i dit bryst. Du 
skal ikke gå rundt og vente på at noget uforklarligt sker for lige 
netop dig. Du skal ikke gå og vente på graffiti. Du skal sgu da 
selv lave det! Du mangler en blussende ild i dit bryst! En kreativ 
kerne! En drivkraft. Noget at brænde for!

MUSSE:
Find dig en kæreste.
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THE NICKOLATOR:
Nej, det er slet ikke det jeg taler om. Ti stille og pas Doktor; 
han sidder og savler. Du har ikke brug for kvinder, Daniel. Det 
har jeg heller ikke. Jeg taler om en muse!

MUSSE:
En Musse? Han sidder lige HER og bliver fucked! Eller sagde du 
mus? Hvis du mener ørkenrotter, så er jeg med, for de er mega 
søde. Vi havde nogle i biologilokalet i folkeskolen, og deres små 
perleøjne blev ved med at følge efter os når vi sku-

DANIEL pludseligt:
Så er det nok. Gå ud med jer.
Ud.

Stilhed.

DANIEL:
Jeg kan simpelthen ikke i dag. Doktor, Musse, gå ud.

MUSSE:
... For satan Daniel. Det var bare for sjov, med de ørkenrotter-

Daniel begynder at spise af sin spaghetti, i et bevidst 

langsomt tempo. Han gør det uden skyggen af glæde.

DANIEL:
Gå ud. Fuck af. Pis af med jer, og find et andet sted hvor I kan 
ta' jeres lort. Jeg får både kvalme og hovedpine af jer. Det har 
jeg efterhånden forsøgt at fortælle jer i et godt stykke tid. Men 
I har lidt svært ved at forstå en fin hentydning, så lad mig lige 
prøve at male med lidt tykkere børste: Jeg synes I repræsenterer 
alt hvad der er galt med den vestlige verden, og når jeg ser på 
jer, så ville jeg ønske at vi levede i mere brutale tider, at vi 
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var et hurtigt smut tilbage i Aztekernes storhedstid, så I kunne 
blive lagt på et sol-alter, blive tortureret i fire dage, drænet 
for blod, skåret i småstykker og ofret til et højere formål end 
det I tjener lige nu.

Filmisk torden. Doktor og Musse går ud.

DANIEL:
Du skal også gå, Nicko.

THE NICKOLATOR:
Jeg mente faktisk det jeg-

DANIEL:
Det ved jeg godt, og det er også rigtig sødt af dig. Men for at 
jage en gammel kliché, så tror jeg egentlig det er bedst for mig 
at være lidt alene. Du er en god kammerat, men du kan ikke give 
mig det, jeg har brug for. Det er der ingen, der kan. Ikke i dag. 
Hejhej.

Daniel tænder for fjernsynet igen. Lyden bliver høj. The 

Nickolator står ude på gangen, og lytter ved døren med 

et eftertænksomt ansigt. Alt går i blackout. Lyden af 

fjernsynet stopper brat.

SCENE 2:
IT's ON ME

Daniel sover på sofaen. Han har mareridt om Doktor, 

Musse og The Nickolator. Han vågner med et sæt.

Idet han vågner, kommer der mere lys på scenen.

Daniel bruger lidt tid på at komme sig. Han tager en 
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pose chips frem, men ser at den er tom.

DANIEL:
Skønt.

Daniel begynder at tage overtøj på. Han får øje på en 

underlig pakke. Man hører temamusikken svagt i 

baggrunden, næsten umærkeligt. 

Daniel bliver afbrudt af telefonen, der ringer. Han 

tager den.

DANIEL: på vej ud
Ja det er mig.
Hej... Hej. Nej, jeg blev bare lige, øh, jeg skulle bare lige til 
at ud af døren. Hente mad.
Sig mig, har du eller Doktor og Musse glemt en pakke her hos mig i 
går? Nej, ikke en pakke kondomer – en rigtig pakke! Ikke noget. 
Bare glem det... Nej, I kan ikke komme forbi i dag, Nickolaj, og 
heller ikke i morgen, det har jeg forsø- Åh, ikke det nu- jeg 
gider ik- jeg- je- *SUK* The Nickolator. Jaja: The NICKOLATOR...

Daniel går udenfor, og ned ad opgangen. Halvvejs mærker 

han efter sin pung, men kan ikke finde den. 

DANIEL:
Hvor fanden i helvede er min...?

Musses hånd hviler oven på en pung, som ligger på et 

bord. Ham og Doktor sidder fornøjet og spiser mad på en 

restaurent. De mæsker sig.

MUSSE:
-Og så sagde Daniel til ham: "Jamen betjent! Vi er bare en 
performance gruppe! Og vi er bare ude og lave research til vores 
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roller. Og betjenten troede på det! Vi fik alle fire lov til at 
gå, mand! Kan du huske det? Jeg troede ikke mine egne ører. Ahaha.
Dengang, der var der sgu fut i Daniel. Kongen af firkløveret. Det 
var så fedt. Kan du huske det, Doktor? Åh, det var tider...

Musse og Doktor smiler ved mindet. Smilene falmer ved 

tanken om tingenes tilstand nu. Doktor kigger bedrøvet 

på Musse.

MUSSE:
Lad nu være, Doktor. Vi har sgu ikke gjort noget forkert. Han er 
selv ude om det. "Uuh, I burde ofres til Aztekeren. Uuh, I burde 
ligge på et sommeralter." Det' fandme svært at kende Kongen 
efterhånden. Tjener?

TJENER:
Er der noget, jeg kan hjælpe med?

MUSSE:
Mig og min kammerat her ku' egentlig godt tænke os en flaske af 
jeres allerdyreste vin. Én hver!

TJENER mistænksomt:
Jeg må hellere lige gøre opmærksom på prisen pr. flaske. Den er-

MUSSE:
Den er fuldstændig irrelevant!

Musse og Doktor giver hinanden en highfive. De kigger på 

hinanden som om de elsker hinanden.

SCENE 3:
MØDE MED SIG SELV
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Daniel, går slukøret videre, efter at han har 

konstateret at hans pung er væk.

Han trasker vemodigt hen ad havnen. Man kan høre 

havmågerne i baggrunden.

Han sætter sig på en bænk, ved siden af en mandsperson.

Mandspersonen skeler til Daniel. Daniel mærker det, men 

forsøger træt at ignorere mandens stirren.

MYSTISK MAND:
Kan du se havmågerne derude, unge mand?

DANIEL kigger lidt mistænksomt på manden:
Øhh-

MYSTISK MAND:
Jeg har siddet og holdt øje med dem i et godt stykke tid.
Ved du godt at de mobber hinanden?

DANIEL:
Mågerne? Øh, nej.

MYSTISK MAND:
De stjæler fra hinanden, og de bider hinanden, og de skider endda 
i hinandens reder.
Jeg bliver så ked af det, når jeg ser på. Det er lidt ligesom den 
der tv-serie med 'Beverly Hills'.

DANIEL:
Okay.

Daniel gør mine til at rejse sig.
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MYSTISK MAND:
Alligevel så er de afhængige af hinanden...

Daniel kigger spørgende på den mystiske mand.

Manden stirrer kryptisk frem for sig, som om han 

refererede til sin egen dystre fortid.

DANIEL:
Mågerne, eller...?

MYSTISK MAND:
Ja sgu da. Følger du slet ikke med i samtalen?
Mågerne. De behandler deres medmåger ad helvede til, men er 
alligevel totalt afhængige af hinanden. Det en simpelthen så 
tragisk, sådan en omgang social- og samværsmisbrug.

DANIEL:
Det er sgu da deres egen skyld, så.
De kan åbenbart ikke finde ud af at sige fra.

Manden kigger sigende på Daniel.

MYSTISK MAND:
Der har du faktisk mere ret end du tror!
Det er jo et negativt adfærdsmønster, som de i fællesskab er med 
til at holde kørende.

DANIEL:
Hold da op – du er da vist en rigtig fugleekspert.
Hvad kræver det så for at få dem ud af det der mønster?

MYSTISK MAND:
Jaeh, det kræver vel bare at én af dem har nosser nok til at gå 
imod strømmen. Til at flyve den anden vej, og så ikke lade sig 
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nøjes med fiskeføde, når man kan få røget laks i stedet for.

DANIEL:
... Røget laks?
Hvem,øh, hvad er det lige vi taler om her?

MYSTISK MAND:
Mågerne, for helvede knægt.
De kan ikke skille skæg fra snot. Og det er man nødt til.
Du er nødt til at kunne se tingene som de er, og så finde en sund 
erstatning for alt det dårlige.

DANIEL:
En... erstatning for det dårlige mønster.

MYSTISK MAND:
Nemlig.

Daniel er fordybet i sine tanker.

Han kigger op med en ny beslutsomhed i blikket.

DANIEL:
Jamen, så mange tak for et lynkursus... i at se tingene fra et 
fugleperspektiv.

MYSTISK MAND:
Du skal ikke takke mig. Tak mågerne. Det kan godt være at de er 
dumme som snot, men de ser nu så søde ud, når de slås om resterne 
af et fiskehoved. Det er bedre end fjernsyn.

SCENE 4:
EN MÅGE ÆNDRER KURS
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Tilbage i lejligheden.

Indenfor sætter Daniel sig. Han overvejer at tænde for 

sin playstation, men smider fjernbetjeningen fra sig 

igen. Han ligger sig på sofaen, vender sig på siden, med 

ryggen mod publikum.

Filmisk torden, der går over i grønt lys i et 

splitsekund.

Det korte grønne lynglimt fanger Daniels opmærksomhed. 

Han sætter sig op og kigger på eliksiren. Han holder 

undersøgende flasken op foran sig, og lyset i rummet 

begynder at antage et grønligt skær. En mystisk musik 

begynder.

Daniels mor ringer inden han når at drikke af flasken.

Musikken afbrydes, og det grønlige skær forsvinder.

DANIEL utålmodigt:
Hallo? Hej mor. Skønt at du ringer. Igen.
Nejnej du forstyrrer ikke så meget, vi har nemlig lige 1 minuts 
frokostpause lige nu, så det er fjong.
Sig mig lige, da du ringede igår og fortalte om alt det der med 
shamaner og juice... Ja... Men mor: Da du sagde det, havde du da 
allerede sendt det der juice til mig?
Nej? Nå, har du droppet det igen? Nå, viste det sig bare at være 
en skønsom blanding af... ja, nej føj da. Der kan man bare se. Ja, 
dumme shaman. Så du har altså slet ikke sendt noget? Neej, det er 
ikke for at lyde bebrejdende. Ja, det er DIN livsrejse, og ja, du 
skal kun tænke på dig selv. Hvad var det nu din coach havde sagt 
at dit nye mantra skulle være? Ja netop: "Me time", "Me time", ja 
mor, "Mee Timee". Hejhej.

Daniel ånder ud. Han er alene med eliksiren igen. 
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Musikken begynder igen. Denne gang åbner han flasken og 

kigger ned i den. Det grønlige skær vender tilbage. 

Musikken tager til i styrke, indtil den er høj.

Daniel holder vejret, og kigger på publikum.

DANIEL til sig selv og publikum:
Silent ninja.

Han drikker af den.

I begyndelsen sker der intet, men pludselig bliver 

mærker han forandring. Han falder ned bag sofaen. Røg 

stiger op fra forskellige vinkler. Det grønne skær er 

overalt.

Daniel rejser sig brat.

Han står helt stille, men pludselig vender han hovedet 

med et ryk.

DANIEL forandret:
Shit, den er lækker!!!
Det smager lidt som en blanding af... Det føles... Det er... Det 
her er en bevidsthedsudvidende oplevelse!

Han bevæger prøvende sine hænder.

Jeg føler pludselig at den fjerde væg er blevet fjernet, og er 
blevet erstattet med en masse søde øjne... Det er eddermame en 
lækker fornemmelse. Her står Daniel så og taler med de små øjne i 
væggen! Eller hvad snakker jeg om?! Jeg er da ikke længere Daniel. 
Jeg er Daniel version 2.0 ...
Hvad fanden er der i den flaske?

Daniel drikker endnu en slurk. Eliksieren er stærk og 
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lækker.

Haha! Det her føles godt! Woohoo!! Version 4.0!

Han drikker af den igen.

Version 5.0! Så, stop nu Daniel! Åh, sikke en magi! Sikke en måde 
at ha' det på! Jeg er rundtosset og glad. Glad helt ind i sjælen! 
Det her må være en god ting! Flaske, du kommer som sendt fra 
himmelen, og dét har vi allesammen brug for. Jeg er nødt til at 
vise den her til The Nickolator. Ja! Og til Musse, og til Dok...

Daniels smil smelter. Med en pludselig beslutsomhed 

bevæger Daniel sig ud af døren.

SCENE 5:
TILBAGEBETALING

Doktor og Musse sidder i et værelse sammen med en 

incognito nasserøv og får sig nogle øl. Et anlæg 

afspiller dæmpet sangen ”Fortunate Son”, af Credence 

Clearwater. 

MUSSE:
... og så forklarede jeg hende høfligt hvor hun kunne stikke den 
finger hen. Problemet var bare at hun tog det lidt for 
bogstavligt! Årh, Woop! Haha! Kan du komme væk!

Musse illustrerer sin plathed, til alles store 

fornøjelse. Især hans egen.

VILKÅRLIG NASSER:
Du er for sej, Musse! Du har virkelig sådan, du ved – star 
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quality!

MUSSE:
Er det ikke bare noget du siger fordi du ikke har råd til øl?

VILKÅRLIG NASSER:
Nejnej.

MUSSE:
Så skål! Der kraftedeme ikke noget bedre end at æde og drikke sig 
stiv på andres regning.

VILKÅRLIG NASSER:
Det er sgu da ikke kun derfor jeg er her!

MUSSE:
Er det ikke?

VILKÅRLIG NASSER:
Nej, det er sgu da osse fordi vi har et sandt venskab...
Og øh, altså der var jo osse det der med at du sagde at du havde 
lidt coke...

MUSSE:
Alt godt kommer til den, som venter.
Doktor, når nu vi besøger Daniel igen, så skal du jo lige huske at 
liste hans pung tilbage, ik'? Imens du gør det, så prøver jeg på 
at nakke hans ipod igen. Det må kunne lade sig gøre. Sidste gang 
de-

Tavse Doktor stirrer olmt på Musse.

MUSSE:
Hvad? What!? Nej, du kan godt spare dig. Vi aftalte at jeg nappede 
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pungen - du smuglede den tilbage i jakkelommen. Din røvfersken!

Doktor kigger irriteret væk.

MUSSE:
Du kan godt stoppe det der. Sådan var aftalen. Det er slut med 
'Musse nakker – Doktor takker'. Hvad fanden ville du egentlig gøre 
uden mig? Du lægger pungen tilbage.

Doktor løfter sine øjenbryn i en "hvordan?" gestus.

Nasseren er godt underholdt.

MUSSE:
Det ved jeg sgu da ikke. Find på noget, mand. Man lægger fandme 
aldrig mærke til dig. Du er 'mister nobody'. Musses skygge. Fuck! 
Det bliver slet ikke noget problem: Jeg lader bare som om jeg 
lytter opmærksomt til Daniels tuderi, og imens så lægger du den 
tilbage. Sådan. Og hvis du samtidig ku' kigge dig lidt omkring 
efter hans ipod, så kun det være kanon-

De bliver afbrudt af en truende skygge, der kommer ind i 

billedet.

Daniel træder ind. Han er forandret. Han er påvirket af 

eliksiren.

Alle mærker den pludselige, utrygge stemning.

VILKÅRLIG NASSER:
Fuck, han ser wasted ud, hva'?

Nasserens kommentar var ment som en joke til de andre. 

Hans smil fordamper hurtigt, da han kan se at både 

Doktor og Musse er skrækslagne.

DANIEL:
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Hej Musse. Hej Doktor.
Hej vilkårlige nasserøv.

VILKÅRLIG NASSER:
Hej.

MUSSE nervøst:
Hej Daniel! Hvad så?!

DANIEL smiler koldt:
Det lader til at jeg har forlagt min pung. Og noget siger mig at 
jeg burde starte med at lede her hos jer. Lad os bare kalde det 
for en god, gammeldags mavefornemmelse. Så... Har I set den?

Doktor og Musse kigger hurtigt på hinanden.

MUSSE:
Nej.

Musse & Doktor kigger begge hen mod en skuffe. Deres 

blikke afslører pungens lokation.

DANIEL:
Der? Tusind tak.

MUSSE:
Nåeh, du mener DIN pung? Det var virkelig godt at vi fandt den, 
den lå bare på jorden. Nå ja, og Doktor skulle lige låne en mønt 
til at betale en bøde fra biblioteket, måske på en hundredelap 
eller deromkring. Jeg sagde til ham at det nok ikke var en god 
idé, men du kender jo Doktor...

Daniel træder et skridt frem. Musse og Doktor rykker 

uvilkårligt et skridt tilbage.
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Nasserne kigger uroligt fra Musse til Daniel.

VILKÅRLIG NASSER rejser sig:
Nå, men æh, det var mega fedt at hænge ud med jer, Musse og 
Doktor, men klokken er også ved at være mange, og jeg egentlig på 
standby som brandmand, så jeg må hellere-

DANIEL:
Sæt dig ned.

VILKÅRLIG NASSER:
Jep.

Han sætter sig hurtigt ned.

MUSSE:
Wow, ro på Daniel! Hvad fanden er der med dig?! Du ligner én som 
har overnattet på Christiania-

Daniel flyver hen og griber Musse om halsen.

DANIEL med en skummel imitation af Musses stemme:
Jeg synes du er skøn, DANIEL. Du er rigtig dejlig, og én af mine 
rigtig gode kammerater, DANIEL. Er det ikke sådan du plejer at 
sige?

MUSSE:
... Det er rigtigt, Daniel. Daniel, min hals... Doktor!

Doktor forsøger at komme Musse til undsætning, men et 

blik fra Daniel får han til at stivne.

DANIEL:
Hvordan kan det så være at du pisser mig op og ned ad ryggen? Og 
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hvis ikke du selv gør det, så får du din tavse slave, Doktor, til 
at gøre det beskidte arbejde. Er det bare noget, jeg bilder mig 
ind? Hm?

Musse stirrer tavst på Daniel. Han har droppet ethvert 

forsøg på at spille komedie, og hans foragt for Daniel 

skinner igennem.

DANIEL:
På en måde er det måske min egen skyld. Det er fordi jeg har svært 
ved at være konsekvent, er det ikke? Jeg har fortalt jer at I 
skulle stoppe med at komme forbi. Jeg har forsøgt at skære det ud 
i pap, men I har tilsyneladende ikke empati nok til at forstå 
budskabet. Jeg tror vi er nødt til at skylle jeres øregange lidt 
igennem. Men så tror jeg osse at den fiser ind...

Musses hoved bliver dyppet længe i toilettet.

Bagefter bliver Doktors hoved dyppet.

Man ser dette fra bunden af kummen – igennem vandet, fra 

et udskylningsperspektiv.

SCENE 6:
VOLDTÆGT

Daniel kommer ind på sit værelse. Han er godt humør, og 

nynner Habanera. Langsomt begynder eliksirens kraft at 

forlade ham, og det ender med at han er udtømt.

Lyset bliver normalt i takt med Daniels transformation. 

Han er forpustet ovenpå strabadserne, og betragter 

eliksiren med ærefrygt.

DANIEL hviskende:
Shit. Shit!
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Telefonen ringer, og det giver Daniel et chok. Han 

afviser opkaldet.

The Nickolator er på vej op til Daniel. Han stopper op 

og lytter ved døren.

DANIEL grubler bekymret:
Shit. Shit. Shit... Shit... Yes. Shit. Yes. Shit... Yes.
Yes? Yes. Yes. Yes! YES! YES! YES! YEAH!

Daniels bekymring går over i henrykkelse. Han drikker 

grådigt af eliksiren. Lyset bliver grønt, og han 

forandres igen. Denne gang går forvandlingen hurtigere.

Daniel bliver opmærksom på The Nickolator, der står på 

den anden side af døren. Daniel lister, med overdrevne 

bevægelser, hen til sin dør og imiterer The Nickolator 

ved at presse sit øre mod døren. Han rykker den op med 

en pludselighed, og The Nickolator vælter ind på scenen.

DANIEL:
Jamen goddag The Nickolatorrr!
Det var spøjst. Jeg var ikke klar over at dine øjne også sad i 
væggen – Ha!

The Nickolator rejser sig op, og retter på tøjet. Han 

betragter mistænksomt Daniel.

THE NICKOLATOR:
… Hva' så?

DANIEL efteraber:
”Hva' så?” ”Hva' så?” Du vælter ind af døren, totalt busted, taget 
på fersk gerning, helt og aldeles afsløret i espionage, og det 
eneste du kan finde på at sige til dit forsvar er ”Hva' så?!”...
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Jamen, hvad så?

THE NICKOLATOR:
Hvad så hvad? Hvad laver du?

DANIEL:
Ikke så meget. Jeg sad bare og stenede lidt fjernsyn...
Alt er i skønneste orden.

THE NICKOLATOR mistroisk:
Nå, det er det? Det lyder godt, Daniel. Så er alt jo åbenbart ved 
det gamle.

DANIEL:
Nemlig. Det gør jeg jo altid, ikke sandt? Enten sidder jeg og 
spiller Mortal Kombat, eller også sidder jeg og ser Bennys 
Badekar, med de der to dumme skeletter, der drikker Whisky og 
slås. Jeg kan et af versene, ja jeg kan faktisk dem allesammen. 
Vil du høre?

THE NICKOLATOR:
Jeg vil hellere-

DANIEL:
"Jeg er søn af sorte Anna, hun var verdenshavets skræk
Blodsofie var min mama, hun var endnu mere fræk"

Og så danser de sådan her. Se.

THE NICKOLATOR:
Det ser godt ud. Tror du vi ku-

DANIEL:
"Hun stod ud med tyve skibe, sejlede hele jorden rundt
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Min sænkede dem på stribe, og så grinte til hun fik ondt"

Ha! Dengang der kunne mødre ikke ringe hjem, hvis de var ude og 
sejle.

THE NICKOLATOR:
Du er da vist osse lidt ude og sejle, er du ikke?

Filmisk torden. Kunstpause.

Daniel og The Nickolator stirrer på hinanden. The 

Nickolator slår blikket ned.

DANIEL:
Jeg er her. Præcis som jeg plejer. Præcis som du foretrækker det. 
Nåeh ja!

Daniel henter en skål gammel spaghetti, og sætter sig i 

sin sofa.

DANIEL:
Sådan. 
Og så sidder jeg som jeg plejer og -hvordan er det nu du siger- 
JO: ”jeg mæsker mig i god, god slime”

Han grovæder i en parodi på sig selv.

THE NICKOLATOR:
Hold nu op.

Filmisk torden, udelukkende i grønt.

Alt stopper.

Daniel vender sig meget langsomt, og kigger nysgerrigt 

på The Nickolator.
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DANIEL:
Hvad er der?

THE NICKOLATOR:
Du er ikke helt dig selv, er du vel?

DANIEL:
Det er jeg da. Problemet er bare at du er vant til at jeg ikke er 
nogen!
”Åh nej! Nu har Daniel fået sig lidt rygrad. Lidt personlighed! 
Hvordan skal jeg så definere mig selv?”

THE NICKOLATOR:
Du stopper dit bullshit lige nu! Jeg blev ringet op af Musse. Han 
siger at han er ved at trøste Doktor. Han siger at Doktor græder! 
Han græder, Daniel. Doktor græder! 

DANIEL:
Åh nej, Musses kæledyr græder.

THE NICKOLATOR:
Det troede jeg slet ikke at den mand kunne. Jordens venligste, og 
mest harmløse mand! Jeg troede kun han var i stand til at smile. 
Hvad har du gjort?

DANIEL:
Så lad os tale rent, min gamle ven. Jeg har taget affære. Jeg 
lyttede til nogle gode råd fra en fremmed mand på havnen, og så 
uddelte jeg en lille smule straf.

THE NICKOLATOR:
Du uddelte straf! Hvem helvede tror du, du er?!

DANIEL:
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Du kender ikke omstændighederne, Nicko, så hold op med at lege 
moralens vogter.

THE NICKOLATOR:
Du tripper på et eller andet. Musse siger også at du var på noget-

DANIEL:
De to skvatnavler stjal min pung-

THE NICKOLATOR:
Han sagde du virkede mærkelig-

DANIEL:
Og så sad de og festede med mit dankort-

THE NICKOLATOR:
At du havde tics og var aggressiv-

DANIEL:
Og havde inviteret nogle tabere med op-

THE NICKOLATOR:
Og at du behandlede ham og Doktor som lort.

DANIEL:
Ha! HAHAHAH! Man kan godt sige at jeg behandlede dem som lort.
Hehe, den var go'!

THE NICKOLATOR:
Der er sket et eller andet med dig. Noget nyt. Den Daniel jeg 
kender, kunne aldrig finde på at skade sine venner.

DANIEL:
Han kunne kun skade sig selv. Jeg forsikrer dig om at intet er 
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forandret.
Se selv. Nu fortsætter vi hvor vi slap. Sådan.

Han sætter sig.

Nu sidder jeg på min flade, og æder. Ind braser du.
Og så siger du: ”Eeej, så sidder du der og mæsker sig i god slime! 
Jeg vil osse ha' Mam mam!”
Kom, og tag min mad.

THE NICKOLATOR:
Gu' vil jeg ej.

Filmisk torden.

Daniel rejser sig. The Nickolator tøver.

DANIEL:
Nu skal du ikke ødelægge historien.
Så kommer du og tager min mad.

THE NICKOLATOR:
Fuck dig, Daniel.

DANIEL:
Og så siger jeg: ”Lad nu være, jeg har tænkt mig at gemme noget 
til natmad. Stop”
Men du bliver ved.

Daniel tager fat i The Nickolators arm.

Imens Daniel tvinger ham ned på gulvet, og smører 

spaghetti i hovedet på ham, fortsætter han :

Du fylder kækt din mund med min mad, fordi du ved at det går mig 
en lille smule på. Men det kan du ikke tage dig af, for du er jo 
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THE NICKOLATOR, gruppens alfahan. Og hvis du har lyst til at mæske 
dig i andres gode slime, så gør du det. Og hvis du har lyst til at 
pisse langt ud over andres grænser, eller invitere menneskeligt 
affald ind i andres hjem, så gør du det.
Smager det godt? Det som du kan smage, det er dit eget ego. Jeg 
fodrer The Nickolator med hans eget ego lige nu. Tjek det ud! 
haha!
Det må smage lidt ligesom candyfloss – meget luftigt og oppustet.
Hey! Du spilder. Lad nu være. Nå nej, det er sgu da ligemeget. Det 
er ikke dit gulv. Det er ikke dig der ligger ned, vel?

Daniel rejser sig op, og går lidt væk. Det grønne skær 

mister lidt af sin styrke. Han stirrer på sine hænder.

DANIEL forpustet:
Vent lidt.
Undskyld. UNDSKYLD Nicko!

Han samler The Nickolator op fra gulvet, og krammer ham.

Så snart The Nickolator har kommet sig ovenpå hændelsen, 

skubber han Daniel fra sig, og kravler væk fra ham.

Daniel går hen imod The Nickolator.

The Nickolator rykker væk. Daniel får trukket ham op.

The Nickolator gør forgæves modstand, og smækker ham en 

flad. Det grønne skær tager til i styrke.

DANIEL:
Var det godt...?

THE NICKOLATOR:
Daniel, hold nu op for guds skyld...

DANIEL:
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Jeg havde det på fornemmelsen. Du ka' li' det. Din frækkert.

Daniel begynder at kærtegne The Nickolator.

THE NICKOLATOR:
Jeg kan ikke ta' det.
DANIEL, STOP!

DANIEL:
Hvorfor er det egentlig at du bliver ved med at komme forbi, når 
alle andre bare lader mig rådne op?

THE NICKOLATOR:
Hvad mener du?

DANIEL:
Hvad vil du ha'? 

THE NICKOLATOR:
Jeg vil bare gerne ha' lov til at gå.

Daniel holder The Nickolator, og kysser ham.

DANIEL:
Det her har vi to aldrig prøvet før.

The Nickolator får kæmpet sig fri, og flygter 

forskrækket hen i den anden ende af rummet.

De kigger forpustet på hinanden i et par lange sekunder. 

Pludselig hører man lyden af Habanera (Fra operaen 

Carmen). Daniel tager sig god tid. I koreografi til 

sangen, nærmer hans sig The Nickolator, og flår tøjet af 

ham, i takt til musikken. The Nickolator kæmper imod, 

også i takt til musikken. 
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Daniel tvinger The Nickolator ned på gulvet, bag sofaen. 

I det sangen slutter, lader Daniel sig falde ovenpå ham.

DANIEL:
Silent Ninja!

Blackout.

SCENE 7:
GRADBØJNING AF SANDHEDEN

Daniels lejlighed er hærget. Døren står åben, og man kan 

se Daniels fødder stikke ud bag sofaen. Han er alene. 

Det grønne lys er erstattet af et almindeligt grundlys.

DANIEL:
Åååh...

Daniels fødder bevæger sig langsomt. De trækker sig ind 

bag sofaen, og få sekunder senere titter hans hoved 

frem. Han ligner én der har slemme tømmermænd.

Idet Daniel rejser sig op, afsløres hans nedre regioner. 

Han sætter sig i sofaen. Hans penis er dækket af noget 

brunt. Han opdager det, og rører ved det. Idet han 

lugter til sine fingre, kaster han per refleks op. Han 

brækker sig, spruttende. Hans telefon ringer.

DANIEL:
Ja, det er Daniel... sådan da. Nå, jamen hej mor. Nej, overhovedet 
ikke. Jamen, det lyder da dejligt. Sikke du oplever, hva'! Hvad 
siger du – er du ikke længere i Peru? Nå da. Hvor er du så nu? 
Næh, hvor interessant. Så venter der dig nok et par nye, 
uforudsete oplevelser, hva'! Ja, det er godt.
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Mig? Nårh, ikke noget særligt. Jeg har såmænd bare voldtaget min 
bedste ven. Jaja. Direkte i numsen, med tilbehør, hvis du forstår 
sådan én. Jamen, vi skulle bare fejre at vores investering i 
fællesaktier overlevede en økonomisk krise. Sådan gør vi her på 
kontoret.
Hvorfor jeg siger sådan noget? Fordi det har tordnet uden at 
regne. Fordi jeg er tørstig. Fordi mit fodboldhold tabte på 
udebane. Fordi det engang hed millionbøf, men nu hedder det bare 
kødsovs. Fordi der er så få der kigger. Fordi du aldrig har været 
hjemme. Fordi jeg har gennemført alle mine spil. Fordi jeg aldrig 
var den der skulle se noget. Fordi jeg altid har skulle nøjes med 
at høre din stemme. Fordi jeg kan tale med på Bennys Badekar. 
Fordi jeg kan tale med på Titanic. Fordi jeg kan tale, uden at 
nogen lytter efter. Fordi jeg kender den latinske betegnelse for 
en solsort. Turdus Merula. Fordi han er den eneste der elsker mig. 
Fordi jeg gerne vil være levende. Fordi jeg ikke har råd til at 
tage til Peru. Fordi jeg har siddet og fyldt dig med-

Han kigger på sin brune hånd.

- med gradbøjninger af sandheden... ja, nemlig mor. Det var bare 
gas. Ja, jeg ved det godt. Dårlig humor. Du kender mig. Ja. Men, 
nu må jeg smutte; der er bøvl med kopimaskinen, og jeg er den 
eneste der kan finde ud af at reparere den. Ja, det føles rigtig 
godt. Folk hepper på mig imens jeg fikser den, du skulle prøve og 
høre dem. "Daniel! Daniel! Dagen-ihjel!" Ja, det må jeg hellere. 
Den fikser jo heller ikke sig selv. Ja, vi ses. Hejhej.

Daniel bliver siddende i et stykke tid efter samtalen. 

Så rejser han sig, går langsomt hen og tager en trøje og 

et par bukser på. Til slut tager han sin jakke på, og 

placerer eliksiren i sin jakkelomme.
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DANIEL:
Nicko...

Han går ud af den åbne dør.

SCENE 8:
GENSYN PÅ BÆNKEN

Den mystiske mand sidder endnu en gang på sin bænk.

Daniel nærmer sig ham, og sætter sig på bænken ved siden 

af ham.

Daniel ryster over hele kroppen – han er dybt påvirket 

af eliksiren.

DANIEL:
Sådan. Så er der nye boller på suppen. Fiskeboller, hvis man var 
en måge. Haha!
Sådan en joke ville jeg normalt ikke have haft overskud til. Men 
jeg har skiftet kurs, du.
Jeg flyver i en helt anden retning nu. Min egen!

Daniel smiler, og breder sine arme ud som om han var en 

måge.

Den mystiske mand deler ikke hans begejstring.

DANIEL:
Jeg spiser røget laks nu, og alt det der du sagde. Og det kører 
for mig! Jeg har udskiftet alt det negative i mit liv. Jeg er 
elektrisk. Jeg har succesoplevelser.
For første gang i meget lang tid, der føler jeg mig fyldt op. Du 
skulle have set mig før -nåja, det gjorde du også-, hvor jeg var 
som en blank tavle. Jeg havde et kæmpe hul inden i mig selv!
Nu arbejder min hjerne på højtryk, og mit hjerte banker afsted og 
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jeg følger forpustet efter det! 

Daniel kigger efter en reaktion hos den mystiske mand.

DANIEL:
Hvad er der med dig? Halloo, du mystiske mentor på bænken! Er du 
ikke glad? Jeg har jo fulgt dit råd.

MYSTISK MAND:
Jeg talte sgu da om mågerne, din knold.

DANIEL:
Gu' gjorde du ej. Vi ved sgu da begge to hvad du snakkede om. Du 
snakkede ikke en skid om de måger derude. Det du snakkede om, var 
at udskifte det dårlige i ens liv-

MYSTISK MAND:
Med noget godt! Den del fik du vist ikke helt fat i.
Du skulle udskifte det dårlige med noget godt!

DANIEL sarkastisk:
Uha-da. Du er virkelig en dyb mentor. Hvad tror du jeg har forsøgt 
at fortælle dig? Det er godt, det jeg har fundet.

MYSTISK MAND:
Nej, det er ej.

DANIEL:
Jo, det er så.

MYSTISK MAND:
Nej, det er fandme ej.

DANIEL:
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Jo, det er.
Jeg troede fandme at du ville blive glad.

De sidder begge to surmuler i tavshed.

MYSTISK MAND:
Du brænder dit lys i begge ender.

DANIEL:
Du sidder og glor på fugle dagen lang.

Stilhed.

Daniels rystelser begynder at forsvinde.

DANIEL surmulende:
Jeg ved ikke engang hvorfor jeg overhovedet lytter til dig.
Du er bare en fremmed mand på en bænk.

MYSTISK MAND:
Ja.

DANIEL:
Hvad vil du så foreslå?

MYSTISK MAND:
Hvad tror du der i teorien vil ske, hvis en måge fandt et frimærke 
med LSD?

DANIEL opgivende:
Det ved jeg jo ikke.

MYSTISK MAND:
Ja, så vil alle de andre måger sgu da også ha' noget.
Du skal passe på, min dreng.
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DANIEL:
Hvad er det du siger, oh, mystiske fuglemand?

MYSTISK MAND:
Skil dig af med det stads, knægt.
Skil dig af med det.

De to bliver siddende lidt ved siden af hinanden.

Man kan høre mågerne i baggrunden.

MYSTISK MAND:
Og så tag dig et bad.

SCENE 9:
OPGØRET

Daniel kommer hjem. Idet han tænder lyset, ser man 

Musse, Doktor og The Nickolator. De er allerede inde i 

lejligheden, bevæbnede og kampberedte. Daniel står 

ubevægelig og betragter dem. Musse, Doktor og The 

Nickolator nærmers sig Daniel med overdreven respekt.

MUSSE:
Pas på, han er pisse stærk. Hvis jeg tager højre, og du tager 
venstre, så lader vi Doktor gå foran-

Daniel løfter sin hånd i en afværgende gestus. De andre 

får et chok, og trækker sig tilbage. Daniel tager jakken 

af, og sætter sig roligt på en stol. Han begraver sit 

ansigt i sine hænder.

THE NICKOLATOR:
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Vent lidt. Der er noget galt.

MUSSE:
Det har du ret i. Hvorfor fanden er hans hånd brun?

THE NICKOLATOR:
Gider du holde din mund?

MUSSE:
Har han nu også givet dig fistfucking? Det sagde du ikke noget om, 
da-

THE NICKOLATOR:
Nu lukker du kraftedeme røven, du gør!

MUSSE:
Du skulle da vist have fulgt dit eget råd, der.

The Nickolator hæver sit våben mod Musse, i arrigskab.

THE NICKOLATOR:
Er du færdig?!

Daniel begynder at hulke stille.

Musse, Doktor og The Nickolator stirrer forbløffet på 

ham. I nogle sekunder er gråden den eneste aktivitet på 

scenen.

MUSSE dæmpet:
Vi.. vi springer på ham nu – mens han er svækket! Doktor, kom.

THE NICKOLATOR:
Læg jeres våben.
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MUSSE:
Men for helvede-

THE NICKOLATOR:
Læg jeres våben, og vent udenfor.

MUSSE:
Nickolator, hør lige. Han har skyllet mit ansigt ud i toilettet. 
Han har fået milde-og-engleblide Doktor til at græde. Han har 
sprunget din ringmuskel og bagefter stukket sin hånd derop for at 
få en souvenir med ud, og nu sidder han og tuder. Konklusion: Der 
kommer ikke noget bedre tidspunkt til at overmande ham,  end nu.

THE NICKOLATOR:
Se ham-

MUSSE:
Lige præcis! Se ham. Se den ulækre svækling. Før var han nærmest 
usårlig, men nu... Han er lige til at ramme der hvor det gør ondt. 
Vi har alle tre krav på noget hævn. Det gælder om at sparke, mens 
giganten ligger ned. Nu tager vi ham.

THE NICKOLATOR:
Nej, vi gør ej.

MUSSE:
Jo, vi gør. Doktor, kom.

THE NICKOLATOR:
Jeg sagde nej.

MUSSE:
Hvem fanden holder du egentlig med?! Du skal ikke tro at du er 
blevet til en nobel ridder, bare fordi du lige er blevet redet i 
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din ringmuskel.

The Nickolator tager hårdt fat i Musse. Doktor ser 

forskrækket og forvirret til.

THE NICKOLATOR:
GÅ... SÅ... UD!

MUSSE:
Fuck det her. Okay, Nicko. Alright. Slip mig...
Det er tydeligt at du ikke har fået nok sport i 2'eren. Kom 
Doktor. Den store Nickolator har brug for en quickie, og derfor 
sender han alle betahanner ud af lokalet, så han kan få lov til at 
blive Daniels lille skank igen. Well, fint. Lad os lige give de to 
turtelduer lidt tid til en ekstra omgang. Jesus Christ, mand!

Musse og Doktor går ud.

The Nickolator går langsomt hen bordet, og sætter sig.

THE NICKOLATOR:
Hold kæft hvor du stinker langt væk.

Daniel rækker ham hans brune hånd. The Nickolator tager 

en klud, og begynder at vaske hånden. Han ser ikke 

Daniel i øjnene.

DANIEL:
Nicko...

THE NICKOLATOR:
Du kan godt holde din kæft.

DANIEL:
Jeg var ikke...
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THE NICKOLATOR:
"Jeg var ikke mig selv, Nicko..."
Du kan godt spare dig. Der findes ingen undskyldning for det du 
har gjort.

The Nickolator skrubber løs på Daniels hånd.

THE NICKOLATOR:
Jeg burde... Jeg burde melde dig til politiet. Jeg burde virkelig 
hade dig.

The Nickolator arbejder videre med at vaske Daniels 

hånd, men stopper og tager nænsomt hans hånd i sin, uden 

at bekymre sig om det brune. Daniel kigger forundret på 

ham.

THE NICKOLATOR:
Har du lyst til at fortælle mig, hvad der sker med dig?

DANIEL:
Du vil ikke tro på mig, når jeg siger det.

THE NICKOLATOR:
Ikke?

DANIEL:
Prøv og hør her, The Nickolator-

THE NICKOLATOR:
Nick-o-Laj.

DANIEL:
Nicko, det her det kommer til at lyde som om jeg er blevet 
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fuldstændig sindssyg.
Jeg modtog en pakke for et par dage siden. Sådan en lille, fin, 
firkantet pakke. Den var... gammel, og slidt.

THE NICKOLATOR:
Hvem var den fra?

DANIEL:
Ingen.

THE NICKOLATOR:
Hvem afleverede den til dig?

DANIEL:
Ingen. Jeg vågnede, og så... var den der bare.
I begyndelsen troede jeg at det var dig eller en af de andre, der 
havde glemt den.

THE NICKOLATOR:
Og hvad for nogle stoffer var der så i den?

DANIEL:
Der var ikke nogle stoffer.

THE NICKOLATOR:
Hvad var der så?

DANIEL:
En flaske.

THE NICKOLATOR sarkastisk:
En... En flaske? Hvilken slags flaske? En sutteflaske?

DANIEL:
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En flaske med sådan en stor, rund prop. En fin, lille blågrøn 
tingest, som åbenbart aldrig løber tør for... det der er i den.

THE NICKOLATOR:
Oookay.
Og hvad er der så i den?

DANIEL:
Handlekraft. Selvtillid. Aggression. Liderlighed.

THE NICKOLATOR:
Det er der da også i alt muligt andet.

DANIEL:
Ikke i den her målstok.
Du kender ikke til det her, Nicko. Det er der ingen af os der gør. 
Det her er derude hvor vi ikke kan bunde. Den flaske indeholder 
alle ens inderste længsler... og den giver dig direkte adgang til 
at føre dem ud i livet. Du bliver fuld af dig selv! Den fylder dig 
op til randen!

THE NICKOLATOR:
Og skulle en lille sutteflaske kunne gøre det?

DANIEL:
... Du tror ikke på mig.

THE NICKOLATOR:
Jo jeg gør, Daniel. Du må undskylde hvis jeg virker en smule 
skeptisk. Det har nok bare været en lang dag.

DANIEL:
Den flaske skal smides i havnen, inden den får mig til at gøre 
noget... slemt.
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THE NICKOLATER:
Ahem.

DANIEL:
Noget slemmere.

THE NICKOLATOR:
Noget... slemmere? Hvad kan være slemmere end det du allerede har 
gjort?

DANIEL:
Årh... har du stadig ondt i røven over det?

De griner sammen. Døren går op.

SCENE 10:
KAMP TIL STREGEN

Musse træder ind, fulgt af Doktor.

Musse har et alvorligt, målbevidst blik i øjnene.

MUSSE:
Halløj.

THE NICKOLATOR:
Musse, jeg bad jer om at vente udenfor.
Hvorfor helvede kan du ik-

MUSSE:
Du kan godt lukke dit udvidet nougathul, Nikolaj. I mine øjne, der 
er du hoppet over på et andet hold end vores. Og det er sådan set 
det, det hele handler om, ikke sandt? Sammenhold. Loyalitet. At 
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være på samme side.

DANIEL:
Hvad snakker du om?

MUSSE:
Jeg snakker om at køre parløb, når man burde være et firkløver. 
Jeg snakker om at blive behandlet som om man var en statist. Som 
om man ikke var andet end fucking comic relief, i en anden persons 
liv. Jeg snakker om at blive trukket rundt i manegen, at blive 
brændemærket som menneskeligt affald og at blive beordret til at 
stå og vente ude i en kold opgang, imens mit livs film udspiller 
sig herinde. Ser I, opgangen er faktisk ikke et særligt spændende 
sted, så man bliver hurtigt fristet til at holde sit øre mod 
døren. Mig og Doktor kunne ikke undgå at lytte til jeres lille 
samtale. Hvad er det jeg hører? Har Daniel fundet en metode til at 
lave biroller om til hovedroller?

THE NICKOLATOR:
Har du ikke hørt en skid af, hvad Daniel har sagt?

MUSSE:
Daniel kan ikke styre en ordentlig brandert, men det kan jeg. Og 
jeg er træt af at det hele skal handle om ham. I to har altid haft 
en sjov tendens til at stjæle rampelyset, men her på det sidste er 
tingene blevet en smule anderledes. Giv mig den flaske.

DANIEL:
Pis af med dig, Musse.

MUSSE:
Ikke denne her gang, Daniel. Denne gang kan du sgu ikke smide mig 
ud. Ikke før jeg har den flaske med det crazy stads, med i lommen. 
Doktor, kom!
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The Nickolator går hen for at tage fat i Musse, men 

denne gang er musse vild. Han skubber The Nickolator 

tilbage. Daniel og Doktor ser forskrækket på.

Alle fire er anspændte.

THE NICKOLATOR:
Hvad er det, du vil?

MUSSE:
Jeg vil bare have den drik!

THE NICKOLATOR:
Selvom du så skal slå på dine venner?

MUSSE:
Især hvis jeg skal slå på mine venner.

THE NICKOLATOR:
Du har tabt på forhånd. Vi er to mod en.

MUSSE:
Jeg har Doktor! Vi er to mod to!

THE NICKOLATOR:
Doktor er pacifist.

MUSSE:
Daniel er junkie. Vi står lige.

THE NICKOLATOR:
Daniel har kamptræning. Han har en playstation.

MUSSE:
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Hvordan kan det være et plus?

THE NICKOLATOR:
Han spiller Streetfighter. Og Mortal Kombat. Og Tekken 3.

MUSSE:
Doktor har engang drukket en hel kasse øl alene.

THE NICKOLATOR:
Hvordan kan det være et plus?

MUSSE:
Mens han var alene hjemme.

THE NICKOLATOR:
Hvordan kan det være et plus?

MUSSE:
Man er mega psyko, hvis man drikker alene.

En indre kamp udspiller sig: Daniel og The Nickolator 

vs. Musse og Doktor. Musse og Doktor vinder.

MUSSE:
In your face, Bitches! Nu er det Musses tur til at være Kongen. 
Stik mig trylledrikken. Hvor er den? Hvor er den!!

Daniel peger, og Musse giver Doktor signal til at tage 

eliksiren og bakke ud.

THE NICKOLATOR:
Du har sgu da dit coke og dine fucking bajere. Er det ikke nok?
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MUSSE:
Det er kraftedeme ikke det, det handler om. Hvorfor holder du med 
ham? Alt det her er jo også gået ud over dig. Hvad fanden ville du 
lave, hvis ikke du var nødt til at komme herop hver anden dag? Du 
er lige så afhængig af ham, som han er af dig. So long, Pussies – 
Nu er det Musses time to shine!

Doktor og Musse går ud. Man hører musikken og ser røg fra 

gangen. Døren åbnes.

Det grønne lys manifesterer sig i opgangen.

Musse kravler ud. Han bliver skrigende trukket tilbage.

Blod sprøjter ind på scenen. Daniel og Nicko skynder sig 

at lukke døren. Man kan høre Musse skrige.

DOKTOR:
Arrrrgh!

THE NICKOLATOR:
... Doktor?

DOKTOR:
Arrrrrrgh!

DANIEL:
... Doktor?

DOKTOR:
Aaarrrrgh!

THE NICKOLATOR & DANIEL:
... ... ... Søde, lille Doktor?
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DOKTOR efter 5 sekunders tavshed:
AAAAARGH-AOooOOOo...

DANIEL:
Så længe han har den flaske, så kan han holde sin brandert 
kørende. Den bliver aldrig tom.

THE NICKOLATOR:
Daniel, hvad helvede er det helt præcist der er i den flaske?

DANIEL:
Jeg gider ikke forklare det mere. Effekten er åbenbart forskellig, 
alt efter hvem det er der drikker. Doktors reaktion er – mere 
primal.

THE NICKOLATOR:
Fedt. Perfekt! Hvem skulle ha' troet at den kære lille Doktor 
kunne være så... så...

DANIEL:
Velformuleret?

DOKTOR:
AAARRRGH!

Daniel går lidt væk.

Han står et øjeblik, begravet i sine egne tanker.

DANIEL:
Måge-manden havde ret.

THE NICKOLATOR:
... Hva'?
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DANIEL:
Det ender med at alle vil ha'...
The Nickolator-

THE NICKOLATOR:
Nickolaj-

DANIEL:
The Nickolator, hør her.
Vi er nødt til at lukke Doktor ind i lejligheden. Vi må prøve at 
tale til ham.

THE NICKOLATOR:
Hvordan?

DANIEL:
Jeg har en plan.
Jeg afleder Doktor. Jeg ved, hvordan man tænker, når man har 
drukket af flasken. Jeg tror jeg kan nå ind til ham. Okay?
Plan B = Hvis det mislykkes, så snupper du flasken, og løber alt 
hvad du kan. Okay?

...

DANIEL:
Jeg skal nok fange hans opmærksomhed, og så skal du bare være en 
silent ninja imens. Du skal bare vide én ting, inden vi åbner den 
dør.

THE NICKOLATOR:
Hvad så?

DANIEL:
I al den tid, hvor jeg var påvirket af eliksiren... Hvor jeg gik 
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rundt og elskede mig selv. Hvor jeg følte at jeg havde image og 
handlekraft. Og hvor jeg troede at jeg var det bedste jeg 
nogensinde kunne blive.

THE NICKOLATOR:
Ja?

DANIEL:
Der brugte jeg dig som skabelon. Jeg tænkte på det jeg helst ville 
være. Jeg tænkte på dig.

Daniel og The Nickolator kigger på hinanden.

The Nickolator åbner døren, og bliver suget ud i gangen.

SCENE 12:
LØB FOR LIVET

DANIEL:
Doktor, vent. Hør på mig. Doktor. Doktor.
HØR SÅ PÅ MIG! KOM HER, DIT FORPULEDE SKVAT! KOM HER!

Doktor retter blikket mod Daniel. Han går helt hen til 

Daniel, og brøler ham i ansigtet.

Daniel blinker ikke, men smiler, og brøler direkte 

tilbage.

DANIEL:
... Det føles godt, ikke sandt? At komme ud med det. Endelig kan 
man mærke noget. Endelig har man opmærksomhed. Føles de godt, dine 
nye nosser? Ha, det ved jeg at de gør.

Doktor stirrer beruset på ham, og et indforstået smil 

bryder frem på hans læber. De brøler sammen.
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DANIEL smiler tilbage:
Ved du hvad der er i eliksiren, Doktor? Nej, vel?
Det er der ingen af os der ved. Det kan være hvad som helst. Det 
kan være engle-ambrosia eller djævle-blod, uden at vi bliver 
klogere af at vide det. Det eneste spor vi kan gå efter, er 
smagen. Og det er her, det sjove kommer. Jeg har drukket til, af 
den flaske. Og ved du hvad jeg synes den smager af?

Doktor lytter, med et intenst blik i øjnene.

DANIEL:
Vand, Doktor. Den smager af vand. Er det ikke skørt? Tænk hvis det 
bare var vand.
Tænk hvis det eneste, den mixtur i virkeligheden gør, er at den 
forblænder os – at den giver os en undskyldning for at gå 
fuldstændig amok!
Tænk over det. Har du ikke haft brug for at gå amok? Det ved jeg 
at jeg har. Hvem har efterhånden ikke det? I virkeligheden er det 
skide ligegyldigt hvad der er i flasken. Og du kan ikke narre mig, 
Doktor. Jeg kan se dig bagved alt det her. Hej Doktor! Jeg kan se 
dig derinde. Og du er stadigvæk lille, tyk... og usikker!

Doktor er rystet. Han glemmer at være på vagt. The 

Nickolator snupper eliksiren, og spurter ned ad 

trapperne. Doktor bliver rasende, og sætter efter ham.

The Nickolator når ned til havnen. Doktors rus er ved at 

ebbe ud, og han er ved at blive sig selv igen. The 

Nickolator skal til at kaste flasken, men bliver, i 

sidste øjeblik, forført af den, og drikker af den. Den 

nu ædru Doktor er vidne til en kataklysmisk 

transformation.
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DOKTOR:
... Nicko?!

The Nickolator vender sig langsomt om, indtil hans 

ansigt er tydeligt. Han får øjenkontakt med Doktor, og 

smiler ondskabsfuldt.

DOKTOR:
Åh nej.

SLUT.
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