VOICE-OVER: “Lars var
blevet en integreret del
af café-folket. I USA er
det dem, der arbejder
hele dagen på café med
laptops og drømme under
armen. Lars tænkte tit,
hvor mange af dem der mon
blev til noget. Han havde
fået en invitation til
mingle-middag for tegneﬁlms-folk, sat i værk af
networks-konsulenten Mr.
Rogers. Lars besluttede
sig for at betale de
70 dollar, det kostede
for at få fornyet sit
gå-på-mod”.

Storyline co-writer: Trine Dam Ottosen

Læs hvordan eventyret ender i sidste
nummer på næste søndag eller besøg:

SCENE #14: “Quit eller dobbelt”
Hovedkarakter: Lars Munck. Mand. 30 år. Storyboard-tegner. Retro - 30ʼer stil. Lidt af en
drømmer. Motivation: To make it in Hollywood.

VOICE-OVER: “Mr. Rogers var én af dem, som
spandt guld på de håbefulde, men på en favnende
faderlig måde. Lars var skeptisk, men han trængte
til at networke med nogle kreative mennesker”.

VOICE-OVER: “Det var dog svært at skille
fårene fra bukkene i selskabet. Alle lignede
tegnenørder, og Lars følte, at han passede
lidt for godt ind i rækken”.

NØRD: “Nååh. Fortæl, hvad laver du så?
Hvor lang tid har du været i branchen?”.

NØRD: “Hvor mange ﬁlm har du så lavet ind
til nu?”. VOICE-OVER: “Selv om Lars HAVDE
fået lavet noget, ramte det sidste spørgsmål
som en forhammer lige mellem øjnene”.

LARS (offscreen): “Trine, jeg kan ikke holde det
ud! Jeg kommer ingen vegne. Jeg er omringet af
irriterende tegneﬁlmsnørder, som sikkert er bedre
end mig, men jeg prøver at networke opad... “.

CO-WRITER-TRINE: “Kom nu op på hesten, Lars. Det hjælper
ikke noget at sidde i en toiletbås og tude, vel? Det skal
nok lykkes. Måske er der noget spændende på vej...”.

LARS: “... det vil bare ikke lykkes! Jeg tror
snart, jeg må smide håndklædet i ringen...”.
CO-WRITER-TRINE: “Lars, hold nu op. Det tager
åbenbart bare lidt længere tid, end du troede.
Og hvad så?”.

VOICE-OVER: “Hollywood-hills VAR stejle, og der er
lang vej mod toppen. Men det skete jo, at nogen
ramlede ind i regnbuens ende...”.

