VOICE-OVER: “Lars var
endnu ikke kommet et
skridt nærmere drømmen.
Han følte sig nedslået
og som på en fremmed
planet. Amerikanerne
var ﬂinke og gode til
at snakke, men man kom
aldrig i dybden. Så
Lars tog et pusterum
fra det hæsblæsende
tempo og gav sig til at
tænke lidt.”

SCENE #6: “Sporløs”
Hovedkarakter: Lars Munck. Mand. 30 år. Storyboardtegner. Retro - 30ʼer stil. Lidt af en drømmer.
Motivation: To make it in Hollywood.

Storyline co-writer:Trine Dam Ottosen

VOICE-OVER: “Lars tog i den danske kirke i L.A.
Mest fordi det var et godt sted at ﬁnde ro og stilhed”.

VOICE-OVER: “Lars vidste ikke helt, hvad han mon mente
med dét. Men han rakte ham tøvende en dollar og fulgte
efter den gamle mand. Endelig sagde den gamle mand:
GAMMEL MAND: “Du leder efter drømmen. Det gjorde jeg
også engang”.

VOICE-OVER: “Men pludselig blev Lars hevet ud af
sin tankeboble af en sær jysk cowboy-accent”.
GAMMEL MAND: “Åndskuld hr., ær du dansk? For en
dollar kan jaj hjælpe daj at ﬁnde tilbaage”.

VOICE-OVER: “Han fortalte, hvordan han selv var rejst
fra Danmark efter krigen for at jage de glamourøse drømme
i Amerika. Han fortalte om et liv med vilde fester, et
forlist ægteskab med en amerikansk skuespillerinde, og
hvordan han havde brugt hver en øre undervejs”.

MUSIK (fortsat):
“All the lonely people/
Where do they all come from/ All the lonely people/
Where do they all belong?”.

VOICE-OVER: “Han tænkte så det knagede. Over sin
situation, over hvad han mon skulle gøre. Men ligemeget
hjalp hans grublen. Han var en alien i La-la-land”.

GAMMEL MAND: “Ja. Og nu vil de ikke have en gammel
rotte som mig tilbage til Danmark. Sådan er det jo”.
MUSIK: “Eleanor Rigby picks up the rice in a church
where a wedding has been/ Lives in a dream ...”.

VOICE-OVER: “Det gik op for Lars, hvad den gamle mand ville
vise. Lars var ikke alene. Og selv om vejen mod målet var
svær, måtte han holde fast i sin passion; Det der var ægte!”.

