
Træner gemmer sig bag en stol. Han synes selv han er
meget ninja agtig, men i virkeligheden er han bare lidt
kikset.

"BOOM! Dér blev du vist forskrækket!"

Han dukker hurtigt op fra omme bag
den.

"Jeg er hurtig som en gepard!"

Han sparker stolen ud af billedet i et karatespark.

"Klar til at forsvare mine rettigheder. Det kan du os' blive."

http://boardbox.bennybox.dk/albums/Borneportalen/Borne_film1_sc00_1.jpg
http://boardbox.bennybox.dk/albums/Borneportalen/Borne_film1_sc00_2.jpg
http://boardbox.bennybox.dk/albums/Borneportalen/Borne_film1_sc00_3.jpg
http://boardbox.bennybox.dk/albums/Borneportalen/Borne_film1_sc00_3B.jpg


"Det er nedern at være syg!"

Han hiver forskellige billeder frem. Først en der ligger syg i
sengen.

"På hospitalet ligger alle de gamle og fiser..."

Dernæst en kedelig hospitalsbygning.

"...og lægen hører ik på hva' du har at sige"

Og sidst en kedelig lægetype.

"DET SKAL DU IK FINDE DIG I!"

Træner kommer ind i billedet og banker på lærredet med
pegepind.

http://boardbox.bennybox.dk/albums/Borneportalen/Borne_film1_sc00_4.jpg
http://boardbox.bennybox.dk/albums/Borneportalen/Borne_film1_sc00_5.jpg
http://boardbox.bennybox.dk/albums/Borneportalen/Borne_film1_sc00_6.jpg
http://boardbox.bennybox.dk/albums/Borneportalen/Borne_film1_sc00_7.jpg


Vi klipper til en dreng der sidder for bordenden hos lægen.
Moren og lægen sidder og snakker i kedeligt, uforståeligt
voksensprog.

Drengen forsøger at få et ord indført.

Men bliver klappet på hovedet af moren mens de voksne
'klukker' lidt af ham.
Billede fryser.
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"DET IK OKAY! Du har ret til at blive hørt. Det står i loven -
i Børnekonventionens kapitel 12 og i Sundhedslovens
§20."

Træner kommer ind i billedet og peger op på lærredet.

Vi zoomer ind i drengens ansigt som overgang til en
"anden verden" hvor han har særlige kræfter.

Drengen har fået "superheltetøj" på.

Han koncentrerer sig.
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Sveden pibler fra hans ansigt.

Han vokser sig større og større - helt op til loftet.

Drengen siger med høj, dyb stemme: "Jeg synes altså lige
I skal høre efter"

Kamera må køre ned for at se de voksne, som ser
overraskede op på drengen.
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Pige kommer ind ad døren til lægen.

Rummet ligner noget fra en Frankenstein film. Lamperne
står og blinker.

Pigen siger: "Kunne jeg måske få noget tryllecreme?"

Lægen siger: "PJAT. Det er overstået på et øjeblik."

Vi klipper i hurtige bevægelser til lægen der er ved at
klargøre en sprøjte.
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Pigen siger: "Jaaaameeeeeen"

Pigen har en klump i halsen. Bag hende smækker døren i
med et brag.

Hun vender sig hurtigt om.

Moren siger: "Vi har altså travlt skattepige..."

Moren står i døren og kigger på uret. Hun har travlt.

Hun slår lidt på urret med pegefingeren "DAK DAK DAK".
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Billede fryser.

"Dét der dét går ik! Det ik i orden! De voksne skal tage sig
tid til dig, så du har det så godt som muligt. OGSÅ selvom
DE har travlt. Det er dig der styrer, så få det bedste ud af
det!"

Vi zoomer ind i pigens ansigt som overgang.

Hun har fået "superheltetøj" på og i den perfekte verden
kan hun stille og roligt læne sig tilbage på briksen.
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Der kører afslappet musik i baggrunden og hænder
kommer ind med pude til nakken.

Hun rækker armen ud til lægen som står med sprøjten.

Der gør lige lidt ondt.

Men ikke så ondt at det ikke kan fjernes med et sip fra en
lyserød sodavandsdrink.
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"Det er ikke kun dine rettigheder der er vigtige. Det er også
vigtig du har dine venners ryg!"

Fire venner står på række i deres "superheltetøj".

Den ene bliver grøn i hovedet, hoster lidt.

Og falder pladask på jorden. Billede fryser.
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"Vi opererer med et buddy system. ALDRIG lad en buddy i
stikken. HUSK DET!"

Drengen er kommet på hospitalet hvor han sidder og læser
et blad for tiende gang.

Han kaster bladet væk mens faren sidder på stol ved siden
af og snorkbobler.

Vennerne dukker frem fra under sengen. Faren vågner kort
op men falder hurtigt i søvn igen.
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Drengen er kommet hjem fra hospitalet, men han er stadig
ikke helt på toppen. Han står misundeligt og kigger ud på
de andre der løber rundt udenfor.

Venner dukker op i vinduet.

Og tager ham med ud og spille fodbold. De løber
ubesværet hen ad banen med ham.
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Drengen kommer inden for døren. Nu vil han gerne bare
være alene. Han er ved at være lidt træt af al den
opmærksomhed. Men "pling" så ryger der en sms ind på
telefonen.

Han går hen til skabet med telefonen i hånden.

Åbner skabet og overraskes af hans "oppustede" ven der
sidder derinde - lyst op af telefonen.

"Alle børn har rettigheder. Det skal de voksne os' huske!"
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