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CASPER CHRISTENSEN KOMPLEKSET

1. AKT - Afsnit 1

SCENE 1.1

Tv-scenografi, som vi kender den fra diverse sit-com-
optagelser: Tre vægge plantet i et større rum. Når skuespillerne
går ud af scenografi, træder de ud af karakter. Her kan de sms’e,

løbe manus igennem, lure gennem set-stykkerne m.m. Der 
arbejdes således med en karakter der er hhv. ‘på’ og ‘ikke på’.

Teknikere og skuespillere går rundt off-stage, når publikum kom-
mer ind i salen. På et givent tegn fra en tekniker, forsvinder
skuespillerne om bag scenografien, mens intromusikken går i

gang: Et let genkendeligt pop-riff sunget af små-liderlig kvinde.
Lys op i tv-scenografi. Vi befinder os i receptionen på 

Douglass Entertainment. Rummmet er smagfuldt og enkelt.
Dybt i damesiden et skrivebord i mørkt træ. Herpå en tændt
opslået Mac og en fastnet-telefon med et headset, og et panel

af knapper. Bagerst i rummet en elevator, der er prydet med et
mands-stort portræt af Casper Christensen, som deler sig på
midten, når dørene går op. I kongesiden, en dør der fører ud

til toilettet. I damesiden en dør der fører ud til gaden. 
En række stole langs den ene væg til de besøgende. På det lille

bord foran, en stak blade med titlen ‘Alt om Casper’.

Musikken aftager. Lyset over elevatordøren tæller ned fra 
fjerde sal. I ‘stuen’ går døren op, dåse-klap mens Filippa, slut
tyve, træder ud. En smilende pige med en helt uforudsigelig
adgang til både kulde og gråd. Hun trækker sin lårkorte lidt
ned, retter på skjorten, og smiler beklagende til pubklikum.

Dåselatter. Går let besværet hen til bordet. Spjætter lidt i det
hun sætter sig. Øm i røven. Dåselatter.

Sætter sig og tager en bog op ad øverste skuffe. Har læst et
kort øjeblik, da telefonen ringer. 

Filippa tager headsettet på og svarer.

FILIPPA - Douglass Entertainment, det er Filippa ... (alle-
rede træt) Ja, hej Pelle ... Pelle jeg gider ikke snakke om
det ... du må snakke med Casper ... Pelle, Pelle, du må
snakke med Casper ... Nej, han er optaget lige nu, men
jeg kan gi’ ham en besked ... Ja, selvfølgelig kan du reg-
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ne med at han får den, det er lissom mit job nu, ikk’? ...
Jeg skriver ... ja, lidt langsommere, hvis du ... (Citérer
mens hun skriver): ”Jeg ... knep-per din mor. Din selv ...
fe-de ... nar” (Dåselatter) Super, og er der ellers noget jeg
kan ...

Røret bliver smækket på. Hun trykker en enkelt knap ind på
panelet.

FILIPPA - (fortsat) Heiii, ved du hvad, Pelle Koppel har
ringet igen med de sædvanlige trusler om sagsanlæg og
alt det der, og han, citat: Knepper din mor, din selvfede
nar. (Dåselatter).

FILIPPA - (fortsat) Nej selvfølgelig gav jeg ham ikke din
mors adresse ... (Dåselatter) Nå, det skulle jeg have gjort?
... (Dåselatter. Hun griner med).

FILIPPA - ... men så smutter jeg igen ... ja, Casper du er
en bandit ... jo den er pæn, Casper ... mmmh, lidt ondt
gør det jo altid ...

Dåselatter. Jingleovergang.

SCENE 2.1

En ung mand kommer rygvendt ind af døren udefra. Roder i
sin skuldertaske, mens han vinker ud af døren.

ANDERS - ... det si’r vi bare Michael! ... Fedt, tak! Og hey,
Michael, jeg er din største fan. Virkelig! Virkelig! ...

Han vender sig og hilser kort på publikum (Dåse-klap) Tager
rummet ind. Højenergisk, søgende, rastløs og med en latent
arrogance. Alt sammen noget der indledningsvist får ham til
at fremstå langt mindre begavet end han er. Store briller, 
nørdet, men højst stilbevidst i sin påklædning. Sammenfaldet
med Casper Christensen anno 1990 skal ligge lige for. Selv
skønhedpletten ved øjet sidder hvor den skal. Fumler videre
med at lukke tasken.
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ANDERS - Så møder man lige Michael Meyerheim på
trappen derude! ...

FILIPPA - ... okay? (Dåselatter).

ANDERS - Så ved man ligesom hvilke drenge man er
oppe at rode med i dag, ikk’. The grand duke of enterta-
inment! Så må du så være Camilla?

FILIPPA - Nej ...

ANDERS - Fedt! ... Jeg gav ham lige en af mine tekster,
en pissesjov en, en pis-se-sjov en ... (Griner af den ufor-
talte joke. Strander. Har endelig fået lukket tasken) Det er
pitch-dag i dag, ikk’?

FILIPPA - Jo ... det er det hver onsdag (eller den dag det nu
er. Dåselatter). Har du en aftale? ...

ANDERS - Ja, ja. Ja for fanden! Det er mig der er Anders! ...

FILIPPA - Okay?

Dåselatter. Anders kigger sig undrende omkring for at sted-
fæste latteren.

FILIPPA - (fortsat) ... Jamen så, lad os se om vi har dig i
systemet. (Søger på computeren).

ANDERS - Anders Juul ... Juul, med to U’er (Dåselatter).

FILIPPA - (fortsat) Jeg kan ikke finde dig, Anders ...

ANDERS - Hvad mener du?

FILIPPA - Du står ikke på listen ... er du sikker på, det
var i dag du skulle komme?

ANDERS - Eh, ja? ... Casper mailede mig i sidste uge ... 

Hiver et udprint frem i glas og ramme. Dåselatter.
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FILIPPA - Det kan jeg da godt se ... Ved du hvad, sæt dig
ned, så finder vi ud af noget ...

ANDERS - Der er vel ikke så meget at finde ud af, der
står jo sort på hvidt at ... (dåse-uuuuh).

FILIPPA - (smilende) Du vil gerne møde ham, ikk’?

ANDERS - Jo? ...

FILIPPA - Du vil gøre alt for at møde ham, er det ikke
rigtigt?

ANDERS - Altså, jo ... jo for fanden ...

FILIPPA - Er der noget du ikke ville gøre for at møde
Casper Christensen?

ANDERS - (afvæbnende) Hey ... jeg sætter mig bare her ...
(Dåselatter).

FILIPPA - Nej ikke dér! (Peger på stolen ved siden af) Dér.
Det der er Fuhlendorfs stol.

Anders flytter sig lydigt. Dåselatter.

FILIPPA - (fortsat) Ai, det’ gas! ... (Dåselatter) Det’ bare
gas.

Anders først tøvende. Så løser han op. De griner lidt sammen.

ANDERS - Man skal stå tidligt op, hva’? Tak skal du el-
lers ha’! ... (en kende ængsteligt) Men eh, kommer Fuhlen-
dorf så i dag ... eller? ...

FILIPPA - Det gør han sikkert, men han er altså ikke der i
sin karriere, hvor han behøver sidde og vente på en stol.
Fuhlen går bare lige op. (Dåse-uuuuh).

ANDERS - Okay, fedt ...
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Dåselatter. Et øjebliks akavet stilhed. Filippa slår op i sin bog
og begynder at læse. Anders studerer hende nøje.

ANDERS - (fortsat) Sig mig ... er du ikke? Du er sgu da?
... Du’ sgu da ikke Camilla (Rejser sig og går hen til bordet.
Knipser med fingrene) ... Du ligner sgu da hende dér - Du
er sgu da hende dér fra Live fra Bremen! ...

FILIPPA - Jeg ligner hende i hvert fald (Dåselatter).

ANDERS - Ha! Jeg synes sgu nok ... Live fra Bremen! ...
Jeg elsker live fra Bremen ... Som så ikke er 100 procent
live ...

FILIPPA - Som så ikke er 100 procent live.

ANDERS - ... eller fra Bremen.

FILIPPA - Heller ikke. (Dåselatter).

ANDERS - ... but anywho! ... Nå. Okay! ... Og nu sidder
du hér?

FILIPPA - (vagtsom) Hvor?

ANDERS - Ja her ... Langt fra Bremen! (Dåselatter).

ANDERS - (fortsat) Det’ går stærkt, hva’? I går på Bremen, i
dag i receptionen.

(Dåselatter. De griner begge).

FILIPPA - Står du og ta’r du pis på mig?

ANDERS - Ja for fanden! ...

(De griner stadig).

FILIPPA - Det er ikke skide velovervejet, vel? ...

ANDERS - Hvad?
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