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INT. VENTEVÆRELSE - DAG
En ung pige (Ida, i starten af 20’erne) sidder i et
venteværelse. Hun ser nervøst ned på den mobiltelefon hun
har i hånden. Hun forventer en eller anden form for svar fra
hendes kæreste (Casper). Rundt om i venteværelset sidder
flere andre personer. Der sidder blandt andre en syg mand
(snottet og hostende), et par der sidder og snakker sammen i
hjørnet, og en mor og hendes søn. Sønnen render rundt med
nogle Duplo klodser og leger. Moren sidder træt og løser en
kryds og tværs.
Ida kigger op fra telefonen, og ser rundt på de andre.
Manden hoster og snøfter. Hans øjne er røde og han finder et
lommetørklæde frem for at pudse sin næse. Ida væmmes og
tænker tilbage på en oplevelse hun selv har haft tidligere.
INT. IDAS HJEM - SOVEVÆRELSE - MORGEN (FLASHBACK)
I et flashback ser vi hvordan Ida vågner op en morgen. Hun
ligger i sin seng og er lige vågnet. Idet hun skal til at
stå ud af sengen mærker hun en smerte i maven. Hun krummer
sig sammen og falder lidt tilbage i sengen. Hun mærker
pludselig en kvalmende fornemmelse og skynder sig ud på
badeværelset.
INT. IDAS HJEM - BADEVÆRELSE - MORGEN (FLASHBACK) CONT’D
Ida kommer løbende ud på badeværelset med den ene hånd for
munden og den anden på maven, som stadig gør ondt. Hun
falder på knæ foran toilettet og brækker sig.
INT. VENTEVÆRELSE - DAG CONT’D
Ida ser væk fra den syge mand igen. Hun tager endnu et kig
på mobilen, men der er stadig ikke noget svar. Hun kigger
rundt i venteværelset igen. Hun lægger mærke til urets
tikken, barnet der leger og til parret der sidder i hjørnet.
Hun kan ikke høre hvad de siger, men de ser glade ud, og de
holder hinanden i hænderne. Ida tænker tilbage på de ting
hun har lavet sammen med Casper.
MONTAGE AF IDA OG CASPER SAMMEN (FLASHBACK)
Ida og Casper fjoller i sengen.
De står i køkkenet og laver mad sammen. Det udvikler sig til
en kærlig madkamp.
De går hånd i hånd langs med en sø.
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INT. VENTEVÆRELSE - DAG CONT’D
Ida sidder stadig bare og prøver at abstrahere fra de andre
ventende patienter. Det lykkes ikke og hun lægger pludselig
mærke til at der sidder en pige ved siden af hende og hører
musik. Musikken bliver spillet så højt at Ida kan høre hvad
det er for en sang. Sangen bliver højere og tydeligere, idet
den ikke længere kommer fra pigens hovedtelefoner, men
derimod fra radioen på Idas værelse.
INT. IDAS VÆRELSE - DAG (FLASHBACK)
Ida kommer hen til radioen og slukker den. Hun vender sig om
mod Casper. Han sidder på sengen og ser forvirret ud.
IDA
Du bliver nødt til at sige et eller
andet.
Casper kigger op på hende og venter et øjeblik før han
svarer.
CASPER
Men... Hvad vil du ha’ jeg skal
sige?
IDA
Jeg vil bare have at du skal sige
noget.
CASPER
Men du siger jo heller ikke hvordan
du har det med det...
Ida sætter sig ved siden af Casper og tager hans hånd.
IDA
Jeg vil gerne det her og jeg vil
det gerne med dig.
Han trækker sin hånd til sig.
CASPER
Jeg er bare ikke sikker på at jeg
er der endnu. Vi er trods alt kun
23, Ida.
IDA
(Kigger ham i øjnene)
Så må du vælge, for jeg ved hvad
jeg vil.
Casper rejser sig op.
(CONTINUED)

CONTINUED:
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CASPER
Jeg har brug for tid.
Han går ud ad døren. Døren lukker efter ham. Ida sidder
modløst tilbage.
INT. VENTEVÆRELSE - DAG CONT’D
Ida bliver mere og mere nervøs. Hun kigger endnu engang på
telefonen, men der er stadig ikke noget svar. Hun begynder
at tror at Casper ikke dukker op. Nu lægger hun igen mærke
til alle de ting der tidligere har irriteret hende. Parret
der sidder i hjørnet, barnet der leger, manden der snøfter,
uret der tikker og pigen med musikken.
Hun er på grådens rand da lægen kommer ind i venteværelset.
DR. CLOONEY
Ja, så er det Ida Møllers tur.
Ida ser forskrækket op. Hun havde forventet at Casper ville
have været der. Hun rejser sig lige så stille op og tager
sin jakke og taske med sig. Hun går hen til lægen, men i
sammen øjeblik kommer Casper stormende ind ad døren. Ida
vender sig om.
IDA
(Lettet)
Casper!
De omfavner hinanden. Casper ser Ida lige i øjnene.
CASPER
Jeg elsker dig.
De omfavner hinanden igen, vender sig mod lægen og går
sammen ind på lægens kontor. Døren lukker.

