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FADE IN: 
INT. RITAS KØKKEN – DAY 
På Ritas køkkenbord ligger en masse ting parat: To sammenrullede 
soveposer, et sammenrullet telt, pølser og pølsebrød, en termokande, 
dukke te-stel, dukker, bamser, strømper og varme trøjer. 
 
Rita står ved siden af bordet med sin rygsæk. Hun pakker ivrigt tingene 
ned i rygsækken og benævner dem altefter de ryger ned. 
 

RITA 
Sovepose. Telt. Bamse. Dukke. 

 
Krokodille kommer ind i køkkenet. Han har en lommelygte i hånden. Han 
snuser med snuden. Smiler, slikker sig sultent om munden (så vi ser alle 
hans tænder). Han følger sin snude hen til bordet hvor Rita står og 
pakker. 
Rita har lige taget pølsepakken op. 
 

RITA (CON´T) 
Pølser. 

 
Krokodilles snude følger pølserne ned i rygsækken. Rita når lige at rive 
dem væk inden han klapper gabet i med et... 
 

KROKODILLE 
Hammm! 

 
Rita må slide hans hovede ud af rygsækken, det sidder fast. 

 
RITA 

(griner af ham) 
Nej, Krokodille. Ikke spise nu. 
Ikke før vi har sat teltet op. 

 
Hun prøver at lukke rygsækken. Sætter sig på den. 
 

RITA 
Nu har jeg pakket alt vi  

har brug for. 
 

Krokodille afbryder hende ved at holde lommelygten op. 
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RITA 

Nej, den er der ikke plads til. 
 

Krokodille tænder og slukker lygten. Ser skuffet ud. 
 

RITA 
Lommelygte har man ikke brug 

for i skoven. 
 

Krokodille SUKKER. 
RITA 

Jamen ok. Men du må selv bære den. 
 

Krokodille lyser op. 
 

RITA 
Jeg ta´r rygsækken. 

 
Hun svinger rygsækken på. Den er tung. Rita falder baglæns. Rita ligger 
på gulvet ovenpå rygsækken og spræller med benene.  
De griner. 
 

RITA 
Hovsa. 

 
Krokodille hiver hende op. 
 

RITA (CONT´D) 
Ka du ta rygsækken? 

 
EXT. EN SKOV VEJ –DAY 
Rita haster afsted, let til bens. 
 

RITA 
Kom, Krokodille! Vi skal  

frem inden det bliver mørkt. 
 

Krokodille kæmper sig afsted bag hende. Rygsækken er tung. Han bærer 
lommelygten i hånden. 
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Rita peger på et lille bjerg. 
 

RITA (CONT´D) 
Der ska vi op! Perfekt. 

 
Krokodille kigger op af bjerget. Når han bøjer nakken bagud for at se 
toppen, taber han balancen og rygsækken trækker ham omkuld.  
 
EXT. PÅ TOPPEN AF BJERGET – AFTERNOON 
Solen begynder at gå ned bag bjerget.  
Rita når op på toppen. 
 

RITA 
Her! Vi slår teltet op her, Krokodille! 

 
Hun vender sig om og kigger efter Krokodille. 

 
Krokodille møver sig op af bjerget. Rygsækken er tung og han er hele 
tiden ved at falde baglæns. Men pølserne dingler lokkende, han må nå 
målet. 
Endelig når han toppen.  
Han puster ud lænet mod et træ. 
 

RITA (CONT´T) 
Se, hvilken udsigt! 

 
Krokodille ser ud over verden. 
 
Fra Rita og Krokodilles POV ser vi verden brede sig ud under deres 
fødder. Rita kigger op mod himmelen. 
 

RITA (CON´T) 
Nøj, en smuk himmel. 

 
Krokodille kollapser ved siden af hende, med et bump ovenpå rygsækken. 
En pølse falder ud. Den ruller ned af bakken, Krokodille strækker sig 
efter den, mister balancen og ruller efter, med rygsæk på. 
 
Rita står tilbage og kigger grinende efter ham. 
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RITA (CON´T) 
Krokodille, altså! 

 
EXT. PÅ TOPPEN AF BJERGET –EVENING 
 
Solen går ned bag bjerget. På toppen står nu Rita og Krokodilles lille telt. 
 
Rita og Krokodille sidder foran teltet og spiser pølser og brød. Dukken og 
bamsen sidder også med. 
 

RITA 
Der er intet som pølser med brød  

i det fri. 
 

Krokodille åbner sit gab og kaster en hel række pølser ind. 
 

KROKODILLE 
Hamm! 

 
Krokodilles kæber smækker i rundt om pølserne. 
Rita gaber. 
 

RITA 
Nu skal vi sove. Der er intet som at  

sove i telt i det fri. 
 

Hun kravler ind i teltet og Krokodille kravler efter.  
De lukker teltet med lynlåsen.  
 
Udenfor sidder dukken og bamsen tilbage. Lynlåsen åbnes igen. Rita 
kigger ud, får øje på dem, og hiver dem ind i teltet. De fniser inde fra 
teltet. 
Solen forsvinder ned bag bjerget.  
Månen står op. 
 
INT. TELTET –NIGHT 
Rita og Krokodille ligger i deres soveposer. Dukken og bamsen ligger 
imellem dem. Krokodille lyser med lommelygten. Han lader lyskeglen danse 
over teltdugen. 
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RITA 
Vi skal sove nu. Sluk lyset. 

 
Krokodille kigger bedende på hende. 
 

RITA 
Du er da ikke mørkeræd? 

 
Krokodille ryster på hovedet og slukker lommelygten. 
Der bliver bælgmørkt i teltet. Kun Ritas og Krokodilles øjne synes i 
mørket. 
 

RITA (CONT´D) 
Godnat. 

 
Krokodilles øjne lukker i. 
 

KROKODILLE 
Zzzzzzzz. 

 
Vi ser Rita i close up.  
Hun ligger i mørket med åbne øjne. 
 
O S EN UGLE TUDER UDENFOR. 
 
Ritas øjne bliver store som tekopper. 
 

RITA 
Hvad var det? 

 
NU HYLER VINDEN UDENFOR. 
 

RITA (CONT´D) 
En elg? 

 
OG EN GREN KNÆKKER. 
 
Rita kryber længere ned i soveposen.  
 

RITA (CONT´D) 
(hviskende stemme) 
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Krokodille? 
(høj stemme) 
KROKODILLE. 

 
Krokodille vågner og tænder lommelygten. 
 

RITA (CONT´D) 
Du må ikke sove. Det ka´ 

bli´ alt for uhyggeligt for dig!  
Der er nogle farlige ting derude. 

 
Krokodille spærrer øjnene op og ser sig ængsteligt omkring. 
 

RITA (CONT´D) 
Kødædende elge, tror jeg. 

 
UGLENS TUDEN TONER FREM IGEN. 
 

RITA (CONT´D) 
Og spøgelser. 

 
Krokodille kryber ned i soveposen. 
 

RITA (CONT´D) 
Du må hellere gå ud og jage 
det dersens uhyggelige væk. 

 
Krokodille ryster på hovedet. 
 

RITA (CONT´D) 
Jo du skal, ellers kan du slet  

ikke sove hele natten. 
 

EXT. PÅ BJERGTOPPEN- NIGHT 
 
MUSIK 
 
Krokodille bakser sig ud af teltet, snubler over en teltsnor, knirker og 
knaser, før han finder ud af at smyge sig rundt. 
Oppe på himmelen svæver en stor sky af sted, og afslører en bleg 
fuldmåne. 
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Krokodille kigger op og ser en troldkone læne sig over ham. 
Krokodille spærrer øjnene op og vender sig om. Selv der står en kæmpe 
og truer. 
 
Det blege månelys kaster uhyggelige skygger rundt om Krokodille. Foran 
ham tegner sig endnu en uhyggelig skikkelse, måske en elg. Den vugger 
faretruende frem og tilbage.  
 
Krokodille fumler, men får lommelygten op. Han lyser på elgen, og nu ser 
han, at den blot er et træ. 
 
Han lyser på ”kæmpen” og ser det er en stor sten. 
Han lyser på ”troldkonen” og ser at det er en busk. 
 
Krokodille er lettet, og forsætter rundt om teltet med lommelygten. Han 
retter lyskeglen rundt omkring og søger efter uhyggeligheder på jorden 
og blandt træerne. 
 
INT. TELTET –NIGHT 
 
MUSIK 
 
Rita ligger i teltet og ser bange ud. Hun har dukken og bamsen i favnen og 
er krøbet langt ned i soveposen. 
Lommelygtens lys bevæger sig over teltduen. Skygger af træ og buske 
strækker sig som arme over Rita. 
 

RITA 
Krokodille! 

 
Hun sætter sig op.  
Åbner teltet og kigger ud. 
 
EXT. PÅ BJERGETS TOP –NIGHT 
 
Rita titter ud.  
Den blege måne kigger ned på hende.  
Ritas skygge er lang og tynd. Rita kryber ud. 
Rita ser ”troldkonen”. 
Rita ser ”kæmpen”. 
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Og hun ser ”elgen”. 
Rita spejder omkring. 
 

RITA 
(visker) 

Krokodille! 
 

Hun lister rundt om teltet. Flere ”skikkelser” dukker op. Mellem træerne 
skimter vi månen. 
  
En stor skygge dukker op bag ved teltet. 
Den store skikkelse kommer rundt om teltet! Den drejer om hjørnet og 
bevæger sig hen mod Rita. Rita bliver blændet af en lommelygte. 
 

RITA (CONT´D) 
Ahhh! 

 
KROKODILLE 

Ahhh! 
 

Krokodille taber lommelygten, som ruller et lille stykke væk.  
Rita kigger på Krokodille, der står lige foran hende. 
 

RITA 
Krokodille? 

 
MUSIK SLUT 
 
Krokodille smiler venligt, viser alle tænderne. 
 

RITA (CONT´D) 
Fandt du ikke noget spøgelse? 

 
Krokodille ryster på hovedet. 
 

RITA (CONT´D) 
(lettet) 

Det var jo det, jeg sagde.  
Der findes ikke noget farligt her i skoven. 

 
Men nu spærrer Krokodille øjenene op og peger mod teltet. 



 10 

 
RITA (CONT´D) 

Hvad? 
 

Hun vender sig om og kigger. 
 

RITA (CONT´D) 
Hjælp! 

 
På teltduen ser vi skyggesilhouetten af et stort monster. Ved siden af 
monsteret står et noget mindre monster. 
Krokodille tager et skridt bagud. 
Monstret på teltdugen gør det samme, samtidigt.  
 
Rita tager et skridt nærmere Krokodille. Det mindre monster gør det 
samme, samtidigt. 
 
Krokodille kigger på teltdugens skygger. Så rækker han en hånd på i 
vejret. 
Det større monster gør synkront det samme. 
 

RITA(CONT´D) 
Krokodille! Se. 

 
Rita vinker med begge hænder. Precis som det lille monster på teltdugen. 
 

RITA (CONT´D) 
(ler) 

Det er jo os! 
 

Det mindre monster bevæger sig som Rita. 
 
Rita vender sig om, og opdager at lommelygten ligger op ad en sten i 
græsset, og at den lyser mod telt dugen. 
Krokodille smiler og samler lommelygten op. 
Han kravler ind i teltet. 
 
Snart ser vi lommelygtens lyskegle mod teltdugen, belyst indefra. En 
kanin hopper frem og tilbage på teltduen. 
 
Rita kigger begejstret ind i teltet. 
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INT. TELTET –NIGHT 
 
Inde i teltet sidder Krokodille og laver skyggefigurer på teltdugen.  
 
Rita kravler ind i teltet. 
 

RITA 
Jeg vil også. 

 
EXT. PÅ BJERG TOPPEN –NIGHT 
 
To små kaniner hopper frem og tilbage på teltdugen. 
Rita og Krokodille fniser. 
 

RITA 
Krokodille? 

 
Vi ser hvordan Krokodilles skygge silhouet nikker. 
 

RITA 
Det var godt vi tog lommelygten med. 

 
Krokodilles skyggesilhouet nikker. 
 
EXT. PÅ BJERG TOPPEN –NIGHT/MORNING 
Vi ser teltet på afstand. Oplyst indefra af lommelygten. 
 

RITA 
(gaber) 

Du må også være træt Krokodille.  
Efter at have båret lommelygten.  

Og den store rygsæk. 
Skal vi ikke sove nu? 

 
Lommelygten slukkes. 
 

RITA 
(søvnigt) 

Her er der nemlig intet at være bange for! 
 



 12 

RITA / KROKODILLE 
Zzzzzz. 

 
Bag bjerget står solen op. 
 

RITA / KROKODILLE 
Zzzzzzzzz 


