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Anoub Mace
25 år. Småpusher og natteravn. Neger i hvidt jakkesæt. Drømmer om kærligheden og livet på den anden side nattens falske beats og begærets kortvarige tilfredsstillelse.
Anoub er en sort 25-årig småpusher i Londons undergrund. Han har levet en
glamourfyldt liv i nattens skyggeside med flygtige bekendtskaber, hvide
jakkesæt og lidt for mange penge. Men nu er Anoub ved at blive træt og
drømmer mest af alt bare om en tilværelse uden bekymringer og kærligheden som drivkraft.
Anoub kommer fra den endeløse betonforstad, hvor han stadig bor. Det
meste af nætterne bruger han dog i Londons eksperimenterende club-miljøer. Her bor også Liv, som Anoub begærer mere end noget andet – også
selvom han intet kan tilbyde hende ud over heroinens kunstige verden.
Liv McNeil: En stakkels ung pige, som Anoub førte ind i melankoliens
verden, og som nu ikke kan slippe ud. Anoub forsyner hende og kæresten
med heroin – oftest billigt, men til tider med både penge og desperat sex
som betaling. Anoub drømmer uendeligt meget om Liv, men hader sig selv,
hver gang han har fået hende uden hendes kærlighed.
Darren Anderson: Anoubs gamle ven fra forstaden og Livs kæreste. Darren
er endt i spiralens destruktion sammen med Liv og kan ikke længere undslippe. Darren taler ofte om at slippe bort og leve et rigtigt liv, men sammen med Liv har han ingen chance.
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Audrey Tate
32 år. Journalist for The Times. Opsøgende og endt i den værste af alle
hykleriske positioner. Lejlighedsvis dokumentarfilminstruktør. Moralsk,
søgende og til tider opportunistisk grænsende til det kyniske.
Audrey er er ung, knivskarp journalist på kun 32 år. Hun leverer historier
på mange niveauer og med mange vinkler – har bevæget sig fra politik over
sladder til kriminalstof. Og hun elsker det hele.
Men Audrey er ude i problemer nu. Hun har indledt en affære med en af
overhusets mest markante skikkelser, den dybt konservative John Taylor,
der uden tvivl blot udnytter hendes naivitet til eget bedste.
Audrey er dedikeret som ind i helvede, men også skrøbelig og følelsesmæssig ustabil, når hun først for alvor bliver presset.
Audreys dag burde bruges på søvn, men hun har alt for mange tanker, konflikter og ideer, som hun gere vil fylde dagen ud med. Desuden har hun lavet
en aftale med sin gamle amerikanske veninde Gale, der er i London i
forretningsøjemed.
John Taylor: Konservativ politiker fra overhuset. Charmerende, lusket og
drønfarlig. Eventyret bobler for Audrey, men hun ved også, at dette nemt
kan blive hendes journalistiske død.
Benjamin Bickle: Den venlige, unge betjent, der netop har afhørt Audrey på
politistationen om det overfald, hun lige har været udsat for. Han var en
god støtte, der samlede hende op ved gerningsstedet og fulgte hende helt til
morgenstundens befrielse. Men der var også noget andet ved ham – noget
dragende, sørgmodigt og hjælpeløst. Noget, der har tændt Audreys drivkraft
mod de underliggende historier og eventyrets uforudsigelighed.
Gale Andrews: Audreys gamle studiekammerat fra Oxford-tiden. Gale er
amerikaner, men læste supplering i nyere britisk litteratur. De har ikke set
hinanden i årevis, men Gale er netop taget til London for opstøve ny britisk litteratur til amerikanske marked – og i den forbindelse har de aftalt at
de skal mødes. Aftalen ligger endnu ikke helt klar, men de skal ringes ved –
problemet er bare, at Audrey lige har mistet sin telefon.
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Snapshot 1
--------”Ok, miss Tate. Prøv at fortælle mig det hele én gang til.
Stille og roligt.”
Benjamin kigger professionelt på kvinden på den anden
side af bordet. Hun ryster lidt stadigvæk. Har siddet pakket
ind i tæpper i et par timer nu. Er blevet overfaldet i Londons dunkende natteliv. Frarøvet taske, telefon og penge –
intet alvorlig t.
Kvinden siger ikke noget. Kigger bare lidt ned i bordet.
Fokuserer på kaffekoppen.
Jeg vil gerne have lov til at gå,” siger hun endelig. ”Jeg
trænger virkelig til at sove.”
Benjamin nikker forstående. Det kender han kun alt for
godt. Hvem der bare kunne sove. Men tiden er lang endnu,
og der er stadig timer til, at byen vil fravriste sig sit greb
om Benjamins overarbejdsplan.
”Men så farvel, miss Tate. Jeg håber virkelig, at vi har
kunne hjælpe Dem.”
Hun nikker fraværende, mens hun finder sin frakke. Hun
er smuk, bemærker Benjamin for første gang. Han følger
hende venligt ud, og undgår ikke at tænke på, hvordan han
kan møde hende igen.
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Benjamin
Bickle
28 år. Politibetjent. Drømmende og poetisk i sin egen betragtning af
virkelighedens apati. Overbevist om sin egen birolle i livets drama. Savner
nærværet og kærligheden.
Benjamin er en ung politibetjent, der strejfer gennem byens underverden i
et forsøg på at finde sin egen sjæl. Han nyder sit ensomme job, selvom
timerne ofte er alt for lange.
Benjamin har ikke meget liv uden for arbejdet. Han bor alene med sin hund
i en afsidesliggende forstad, men opholder sig for det meste i Londons gader
i sin ensomme patruljevogn. Her drømmer han om det andet liv, som han
godt ved, at han aldrig vil få.
Benjamin har en fortid som både taxachauffør og FN-soldat i Kosovo og
Afghanistan.
Audrey Tate: Den yngre kvinde, som Benjamin netop har afhørt på politistationen. Hun er blevet overfaldet og frarøvet sin taske, men har ingen
overlast lidt. Benjamin tog sig af hende i flere timer, men kunne ikke få
megen samtale ud af hende – og alligevel var der noget ganske unikt ved
deres møde.
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Clarissa Wolf Edwards
Snapshot 1
--------Clarissa vil købe blomster i dag. Beslutningen er allerede
taget, inden hun lydløst lukker lejlighedens dør og efterlader James i sin ensomme søvn.
London sover endnu, da hun forcerer Greenwichs snørklede gader og indånder den blytunge morgentrafik. Hun
ser natklubbers lukning, avisbudes gang og cabdrivers
venten – og alle venter de på at kunne sove dagens skønhedssøv n.
Med ét er det, som om byen vågner af sin døs. På slaget
07.30 sætter trafikken i gang, morgenavisernes sælgere
proklamerer uvæsentlige nyheder, og kirketårnene åbenbarer dagens begyndelse.
På blomstertorvet ramler Clarissa verden. Tusindvis af
farver, planter og nektardufte erklærer det uoverskuelige.
At samle en buket er pludselig en opgave, som selv ikke
hun kan overkomme. Og pludselig synes der at være så
uendelig lang tid til aftenens middagsselskab, hvor James
vil fejre sin fødselsdag.
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Snapshot 4
--------På en iskold bænk i Hyde Park forsøger Clarissa at samle
tankerne om dagens projekt. Om hvordan hun dog skal gøre fødselsdagen
til et varigt
minde. Hvordan hun kan dreje tristheden til noget godt –
være den værtinde, som alle forventer. Men tanken hænger ikke længe,
for snart sidder
hun med et billede i hånden. Billedet af Liv. Den stakkels
datter, som stak af
som 15-årig en efterårsnat og ikke siden har vist sig. Hun
er derude i byen et
sted, men Clarissa aner ikke hvor og hvorfor. Hun savner
hende. Ville ønske,
at hun ville vende hjem – bare denne ene dag – for at gøre
den perfekt.
Clarissa forsøger end ikke at holde sine tårer tilbage, da hun
forsigtigt lægger
billedet på plads. Hun kigger ud i den ensomme park. Enkelte
motionister og
hundeførere trodser morgenstundens kulde. Hun er ligeglad
med dem. Hun vil
bare gøre et eller andet, der giver en større mening end denne
ligegyldighed.

Clarissa Wolf
Edwards
53 år. Ensom hausfrau med en snigende bekymring for fremtidens
uoverskuelighed.
Clarissa er 53 år og lever et overklasseliv med sin mand James, der arbejder
som litteraturagent for en række unge, britiske forfattere. I dag er det
James’ 57-års fødselsdag, og det skal fejres på Le bon Gout, en dyr fransk
restaurant, hvor Clarissa, James og to af deres venner mødes, når aftenen
trænger sig på.
Men Clarissa er desperat og bange. Der er noget galt, det ved hun. James
lyver for hende. Og James er blevet så fjern det seneste år, siden lægerne
har stemplet hans liv som værende på lånt tid.
James Edwards: Clarissas mand gennem mange, mange år. Tidligere var han
en morsom, charmerende herre med overskud og overblik. Men nu er
James blevet dødsmærket af et dårligt hjerte, og siden er han forsvundet ind
i det aflukkede land, som Clarissa ikke kan nå. Kun et nyt hjerte kan redde
ham, men sandsynligheden synes mindre og mindre for hver eneste dag.
Peter Beckmann: James’ gamle ven og læge på et af Londons førende
hospitaler. En kynisk, men også venligt sarkastisk mand, der har givet
Clarissa flere fortrolige råd i forhold til James’ sygdom. Peter kommer til
aftenens fødselsdag sammen med sin kone Sidney. Peter er kunstinteresseret og intellektuel på en spændende måde.
Sidney Polentier Beckmann: Peters nye kone, som han har været gift med
i under et år. Hun er en anerkendt teaterskuespiller og leverer den ene
pragtpræstation efter den anden på The Royal London Theatre. Hun er
smuk og vidunderligt varm kvinde, der dog på alle måder synes uendeligt
forskellig fra Clarissa.
Erique Polentier: Sidneys eksmand, der stadig instruerer hende på teatret.
Han er smågal og excentrisk, men tilsyneladende kan både Peter og Sidney
håndtere ham fint.
Liv: Datteren, der stak af hjemmefra for seks år siden. Clarissa forstod det
aldrig. Hvorfor? Og hvorhen? Hun savner hende inderligt og tænker på
hende hver evig eneste dag.

Klip ud

Darren Anderson
Snapshot 1
--- --- --Darren ryster i de
t isnende neonskær
fra
subwaystationens
konstante oplysnin
g. Han ryster af
kulden, men også
af udmattelsen, an
gsten og trangen
til høre dragens ka
ld i kroppens følels
esløshed.
Dametasken i hans
hånd har ikke væ
ret hans i mere
end få timer. Erob
ret med en forfæ
rdelig brutalitet og
en fremmed-følt
kniv i hånden.
Pillerne mod kvind
ens mestruationssm
erter tager ikke
mange af hans ind
re rystelser. Peng
ene er få – 22 pu
og 11 pence. Telef
nd
onen kan måske
sælges.
En gulvfejers lyd
kommer nærmere
. Darren vælter op
på sine forstrakte
ben. Det må være
morgen. Han ser
gule arbejdsbukser
, tidlige forretnings
folk og lysende
lange linier, mens
han vælter af sted
for at finde udgangen.

Snapshot 2
----- ---lig forlod Liv. Nok græd han, men
Darren var en fej kujon, da han ende
døren i til lejligheden og efterlod
e
listed
han
da
,
ikke
hun opdagede det
mimadras. Fortiden var derinde.
gum
hende stoned på den hullede skum
nsinde.
Fremtiden mere usikker end noge
ter og
så mange dage før det. Med sprøj
Liv lå bare der på madrassen. Som
at han
om,
d
dsthe
bevi
r
ukla
en
og
gummislanger. Med rysten, koldsved
selvfølgelig ville vende tilbage.
redde
var nu eller aldrig. Flugten for at
Det var hans eneste mulighed. Det
ens
noby
tech
og
tid
frem
ende
var en visn
sjælen. Også hendes. Alternativet
af hjertets klapper –
rste
inde
det
i
mes
gem
e
mått
evige sne. Kærligheden
Han
enkelt dag derude på den anden side.
ellers ville han ikke overleve en
es frelse.
måtte finde en vej til sin og hend
te
roen nærmest utålelig. Hvert enes
På den anden side i opgangen var
s
ngen
opga
i
ans
reson
ende
af den rung
åndedrag syntes kunstigt iscenesat
ned ad trappen og
han
ede
vælt
en
summ
nes
rører
skakt. Forstærket af neon
mere
t fra solen var pludseligt så meget
ud i sit nye meningsløse liv. Lyse
skrig var markante på en
ens
drag
Og
før.
e
nsind
noge
nærværende end
øredøvende og sitrende måde.

Snapshot 3
--- --- --Darren mødte Liv
første gang på Th
e Club. Det
var Anoub, der int
roducerede dem. An
oub var
Darrens ven fra de
n grå forstad, småp
usher og
kendte Liv fra na
ttens rytmer. Møde
t syntes
forudbestemt, og
sammen tog de de
n første
flyvetur på dragen.
De var unge. So Yo
ung,
mens Suedeheads
og The Asphalt Wo
rld tordnede forbi i nattens
gyldne skær.
Det var smukt, ek
statisk og fyldt me
d ungdommens sex. De svæ
vede sammen, drø
mte om
skylines, eyliner-ey
es og fremtidens
åbne land.
Siden blev ilden hå
rdere, heroinens kra
v stærkere og langsomt
blev drømme til ko
ldsved, og
jagten på næste øje
blik mere og mere
intenst
og grænseoverskrid
ende.

Snapshot 4
--------Darren holder Anoub indenfor synsfeltet konstant. Ser hans
sorte skikkelse
og hvide jakkesæt, som fokuseret forcerer morgentrafikke
ns ukuelige
menneskemylder. Darren ryster igen – af angst og afmagt.
Anoub er træt –
det er tydeligt – men hvor er han på vej hen? Til Liv? Til
heroinens hvide
glimmercentral? Til beskidthedens sex og dealerens privileg
ier i skønhedens
bagland?
Darren skal virkelig holde igen, for ikke bryde sammen –
for ikke at lade al
sin vrede hagle ned over Anoub, der måske, måske ikke er
skyld i hele
denne afmagt.

Darren
Anderson
22 år. Arbejdsløs. Frustreret. Stukket af fra kærligheden, heroinen og
destruktionens spiral.
Darren er 22 år gammel og lever nu på gaden i Londons indre by. Han er
netop stukket af fra sin kæreste Liv, som han har boet sammen med de
sidste fire år. Engang havde de skønheden sammen, men efterhånden har de
trukket hinanden mere og mere ned i en spiral af sex, melankoli og massivt
stigende heroinmisbrug.
Darren elsker Liv højere end noget andet, men han har erkendt, at deres
eneste redning er at stikke af og søge lykken og udvejen i Londons gader –
og måske i sidste ende redde hende på den ene eller anden måde.
Darren har brugt de sidste dage på at strejfe om. Har hustlet sig til mad,
varme og medlidenhed – og har sågar lavet enkelte overfald med kniv og
vrede. Han har flere gange været på vej tilbage og har stirret på forstadens
betonejendom.
Liv McNeil: Darrens kærlighed og skønhed. Skrøbelig som en dukke og
stukket af fra et overklasseliv uden følelser. Liv var engang i live, men nu
er han blot apatisk lukket inde i heroinens land, som hun gør alt for blive i
– også ved at skænke sin udhungrede krop til Anoub, når Darren ikke ser
det.
Anoub Mace: Darrens gamle ven fra forstaden. Anoub viste Darren den
kolde verden, hvor alting er smukt på overfladen. Han er småpusher og
leverer sin snehvide heroin til Darren og Liv – ofte uden krav, men af og
til også med sin egen frustrerede længsel efter Liv. Darren ved det, og
skriger næsten ved tanken. Men hvad er det at gøre, når det hinsides kalder
så stærkt, som det gør?
Thomas Paul Anderson: Darren har en bror et sted i byen. De har ikke set
hinanden i årevis, siden deres veje skiltes i nattens skær. Thomas ville
skrive bøger, mens Darren gled længere og længere væk fra virkeligheden.
Darren overvejer at finde ham for at måske at finde sin redning her. Men
hvad vil Thomas sige? Han har jo intet sagt i så uendelig lang tid.

Klip ud

Erique Polentier
Snapshot 1
--------Erique gemmer sig bag anonymitetens maske, mens
stationernes lys hvirvler forbi hverdagens eksistenser i det alt
for trange undergrundstog. Her er han som alle andre. Her er der
ingen, der trænger sig ind i hans oprørte indre og ser hans iturevne sjæl.
Han fokuserer på jakkesættene overfor. På den enlige mor med
socialrealismens stempel stående tydeligt i sin skinnende trivialitet. Og endelig på den hvidklædte, sorte mand, der distanceret
betragter omverdenens meningsløshed.
Den sorte skiller sig ud. Hans øjne er mere bedrøvede. Hans
coolness langt højere. Og hans distancerede nærvær synes at
stamme fra selve intensitetens land, som Erique har søgt i så
mange år.
Erique lader sin egen miserable tilstand træde i baggrunden og
lader al koncentration ramme den hvidklædte skikkelse. Han
følger hver en bevægelse med sit indre kamera. Skaber montagen. Forstår kunstens usagte budskab.
I det øjeblik er Erique alt det, som han ellers aldrig er. I øjeblikket. I live. I stand til at sanse hvert eneste pulsslag i metropolens tågedækkede hjertekammer. Pludselig føler han sig igen som
den kunstner, han altid har været.

Snapshot 2
--------Erique står på scenen. Han sanser teatersalens rum – dens mulighed
er –
dens unikke præg, der skal gøre skuespillet levende.
”Godt,” råber han. ”Lad os få alle ned fra scenen. Sidney, du bliver her.
Lad
os høre din monolog igen
Sidney stiller sig frem på scenen, og langsomt forcerer hendes ord rummets
kringelkroge. Snart strømmer monologens temposkift og særlige lyriske
sprog fra stemmebåndets kraftcenter. Erique begynder at cirkle om
hende,
mens han råber kommandoer. Højere og højere, mens han cirkelbev
ægelser
bliver tættere. Sidney hæver stemmen, ignorerer ham, men det har
den
ønskede effekt.
Da stemmen stopper, er rummet fyldt med stilhed, indtil Erique råber:
”Skide godt, Sidney. Lad os prøve det igen. Det var perfekt. Jeg elsker
dig,
lille skat. Jeg elsker dig!”
Hun kigger køligt på ham. ”Tak,” siger hun. Og så ikke mere. Han
sitrer.
Længes efter hendes figurs møde med hans. Længes efter de dage, de
havde
sammen i fortidens erindring.

Snapshot 4
--------Den hvidklædte sorte mand forlader toget. Som om at han
pludselig er
blevet bange. Har han ænset Eriques plan? Ved han ikke,
at han kan blive til
noget stort i kunstkongens hænder?
Erique rejser sig også og følger den unge i tilpas afstand. Først
gennem vognens trange korridor. Så i mylderet på stationen. Og endelig
ud i
morgenstundens gader
Hvor er han på vej hen? Hvad er han? Hvem er han?
I dette øjeblik irriterer det Erique voldsomt, at hans kamera
ligger i lejligheden – og at han skal mødes med Sidney senere.

Snapshot 3
----- ---Erique
Det var en regnfyldt efterårsaften, da
mødtes i
underskrev skilsmissepapirerne. De
ne af
restauranten Le Bon Gout – til toner
iske
klass
,
pede
dæm
og
er
franske specialitet
tone r.
i
Sidney var tydeligt bedrøvet, men fast
m.
blikket. Som taget ud fra en Godard-fil
bag
Erique var kold som klippen, men skreg
blot
Skrev
t.
mege
ikke
facaden. De sagde
k på
underskriftens determinerende aftry
lse.
nyde
uden
spiste
papiret og
e
Efter det fatale møde besøgte Eriqu
i årevis.
gang
første
for
y
Abbe
ter
mins
West
ben bad
ens
omm
barnd
For første gang siden
Og for
han en stille bøn om sjælens frelse.
for
første gang var han alvorligt bekymret
et.
sit eget livs fortsatte færd med mørk

Erique
Polentier
54 år. Dokumentarfilmmager, teaterinstruktør og videokunstner. Søger
sandheden i videolinsens insisterende blik og teatrets udtryk. Glemmer
nærværet i livets virkelighed.
Erique er en anerkendt kunstner, der gør sig både i det traditionelle og det
vanvittigt avantgardistiske. Han laver dokumentarfilm, instruerer
Shakespeare på teatret og afprøver videomediets grænser i sin evige søgen
efter sandheden om verden.
Erique arbejder stadig sammen med sin ekskone Sidney på The Royal London Theatre. Her instruerer han hendes fantastiske talent og drømmer
stadig om deres fælles kærlighed. Enrique er dog også kynisk og gør alt,
hvad han kan for at glemme og fokusere på andre ting. Men begæret er der
stadig, og jalousien bobler i klare sprøjt bag hans checkede ydre.
Sidney: Eriques ekskone, som han stadig arbejder professionelt med. Hun er
for nylig blevet gift med en anden og langt kedeligere mand, Peter, der er
læge og kyniker. Sidney er essensen af teatret, og Erique forstår på ingen
måde, hvordan hun kan forlige sig med en mand fra medicinens åbenbare
verden. Erique begærer stadig Sidney langt mere end noget andet, og han
har ofte ideer om, hvordan han vil lave det ultimative kunstværk med sin
jalousi sin drivkraft.
Officielt gled de to bare fra hinanden, men Erique ved godt, at hun mødte
Peter og fandt hans liv mere trygt og sikkert end kunstens uforudsigelighed.

Klip ud

Gale Andrews

Snapshot 1
--------London åbenbarer sin stråleglans, da metalfuglen bryder skylaget og lægger an til landing i Heathrow Airport. Boeing 747 –
Jumbojet – 400 tons modernistisk vidunder trodser logikken og
følelsen af at rejse.
Gale Andrews vågner fra døsen og lader sig overvælde af det
gyldne syn. Hun hader ellers lange flyveture og følelsen af
fatalisme, når landingen begynder. Men når Londons er destinationen, er det noget andet – så er det minderne, drømmen og
tankerne om studietidens Oxford, der gennemstrømmer hende.
Men Gale er også nervøs – ikke for landingen – men for dagen,
der følger. For sit første møde med den virkelige side af den
britiske litteratur. For sin første tur som opkøber. For at hun
skal ødelægge sin eneste chance for avancement i forlagets
benhårde konkurrence.

Snapshot 2
--------Lufthavnshotellet omfavner Gales desperate forsøg på koncentration. Dæmpet belysning. Sprøde technotoner fra skjulte højtalere.
Dry martini og en elegant cigaret.
Manuskriptet foran Gale er forførende og frastødende på samme tid.
Handler om bunden, om det snehvide liv i gadernes neonbelysning.
Om at jage dragens verden og seksualiteten i heroinens forførelse –
og om løgnens overtagelse af sansernes objektivitet.
Gale fortærer siderne, mens historiens forfald trænger sig mere og
mere på. Minder om Selby Jr., Hunter S. Thompson og de andre
beatniks. Men moderne og yderst britisk. Ingen snert af storladne
vidder og frihedsidealer – kun fornedrelse og skønheden i øjeblikkets
æstetik.
Skrevet af T. P. Anderson – nyere Londonsk undergrundspoet og
forfatter med speciale i mærkværdige performances i skillelinien
mellem spoken word og litteratur.
Noget melankolsk 90’er-vrøvl, synes hun. Og alligevel drager det
hende umådeligt. Som om hun ikke kan bestemme dets kvalitet – og
slet ikke vurdere, hvordan hun skal anskue det fra sine professionelle indgangsvinkel. Hvis da bare hun kunne følge sin intuition i
stedet for ideen om andres. Hvis hun da bare turde stole på sin egen
dømmek raft.

Snapshot 3
-- -- -- -- Den sorte Lo
ndon-taxa sn
egler sig frem
venstresiden
i
af myldretiden
s motorvej. G
kigger ængst
ale
eligt på sit de
sign
der tiden til
sin timemaneg erur og forholers
bestemte afta
ler. Der er tim forhåndser endnu til
det, men allig
møevel trommer
hun irriteret
bilens frontp
i
anel.
Hun er sulten,
vil have engl
ish breakfast
nåede det ikke
–
på hotellet. K
un en stærk
espresso og en
dry martini –
ikke videre
m æ tt en de .
Gale hader si
g selv lige nu
. Hader alt de
er ved at bliv
t, hun
e. Hun hader,
at hun hader.
godt, at hun
Ved
bare burde fly
de
med. Lade
tankerne over
mande rastlø
sheden – mød
roen en stund.
e
Stole på drøm
men om gøre
det rigtige.

Snapshot 4
--------Det er, som om London er forandret, tænker hun. Som om
hun ikke længere
hører til her. Hvis hun da nogensinde har gjort det.
Gale er pludselig meget amerikansk. Kigger på sig selv og
sit outfit. Sort
spadseredragt. Et udpræget look, nogle vil kalde bussiness-agtigt
– andre cold
hearted .
Hvem er hun er blevet til? Hvad er der sket siden de år i uskylde
ns land, da
Oxford var litteraturhistoriens læreplads? Dengang var hun
Gale – ligesom
nu – men alligevel en ganske anden.

Gale Andrews
29 år. Amerikansk litteraturopkøber med speciale i nyere britisk litteratur.
Flygter fra den kølige amerikanske kapitalisme og ind den naive forestilling om Londons varme.
Gale er 29 år og er for nylig blevet udnævnt som opkøber af britisk litteratur for et større amerikansk forlag. Hun er nu sendt på sin første rejse til
London for at møde forfatterne i øjenhøjde og forsøge at købe relevante
titler med hjem til det isnende kolde amerikanske marked.
Gale har tidligere boet i England et par år, mens hun læste tilvalg i britisk
litteratur på universitetet i Oxford – en bogverden, der er markant anderledes end den forretningsorienterede, hurtigt levende forlagsbranche, som
hun nu er blevet en del af på godt og ondt
Det er ikke lykkedes hende at skaffe andet end et enkelt møde med den
unge undergrundsforfatter T. P. Anderson og dennes agent. At det ikke er
blevet til mere, har hun end ikke har turde fortælle sin chef hjemme på det
amerikanske forlag. Agenten mener tydeligt, at der ligger en kontrakt i
kortene, men Gale har sin tvivl. Måske skal holde dem hen med ord og
prøve at lære denne både fascinerende og forfærdelige forfatter bedre at
kende, før hun træffer sit eget første selvstændige valg i sit nye job.
T.P. Anderson: Den unge, fremadstormende undergrundsforfatter, der har
skrevet en deprimerende roman om betonforstæder, heroin og voldens
logik. Det er smukt, melankolsk og forførende. Men også frastødende,
distanceret, og det virker lidt til, at forfatteren ikke kender verdenen så
godt, som han giver udtryk for.
James Edwards: Forfatterens agent, der har formidlet kontakten til Gale.
Han virker seriøs, kynisk og en smule falsk i det. Men måske er det bare
Gale, der er nervøs. Måske skal hun bare lade sin handel gå igennem og tage
hjem med en roman på lommen.
Audrey Tate: Gales gamle veninde fra Oxford. De har ikke set hinanden i
årevis, men de har aftalt at mødes over en kop kaffe på et tidspunkt. De
har ikke noget fast tidspunkt, men skal ringe sammen i løbet af dagen.

Klip ud

James Edwards

Snapshot 1
--------Det er tidligt på morgenstunden, og han er allerede alene. Igen i
dag – og endda på sin fødselsdag. Rutinen er tvingende, brutal og
fuldstændig uden for hans kontrol. Clarissa er for længst gået ud
i byens gader for skabe grobund for aftenens fødselsdagsselskab.
Han lytter til pickuppens skratten, mens det sidste nummer på
pladen langsomt går i gang. Han nipper til kaffen og færdiggør
morgenens tredje cigaret, mens han hoster sin tørre hoste. Det
gør ondt i brystet – men ikke mere end normalt. Han skal snart
dø – det ved han – men hvorfor tænke på det lige nu? Det står
alligevel ikke til forhandling. Han tror ikke længere på muligheden fra bipperens deus ex machina. Intet nyt hjerte til så gammel og følelseskold mand som han.

Snapshot 2
----- ---han til hende. Klokken
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Snapshot 3
--------James drikker det sidste af den halvdårlige whisky. Kalenderen
siger møde til frokost. En kvindelig, amerikansk forlægger på
jagt efter ny litteratur fra det eksotiske britiske marked. Og en
ung, håbefuld melankolsk drømmer, som med de tungeste klicheer beskriver underverdens hvide toner af forfald og sne.
Amerikaneren er forhåbentlig til at narre, men James er skeptisk.
Han betragter manuskriptets tætskrevne computertegn. Han
tager sig til hovedet og lader fortvivlelsens blik ramme bordpladen og papirerne Bladrer i det og rammes endnu engang af
opgivelsens glidebane. Hvordan kan han gøre det her? Hvordan
skal han sælge det? Intet er nyt – alt er kopi på kopi af tidligere mestres udvandede ord.
Men han må sælge det. Det er det sidste han har – alt andet er
forsvundet, solgt for billigt eller har aldrig vist sit værd i
forlagsverdens kyniske logik.
Han må spille den begejstredes spil. Integritet, kunstneriske
kvaliteter og personlig smag må hensættes til moralens lukkede
land. Dette er James Edwards’ sidste chance for at skaffe succes
og anerkendelse til sin klient.
Han rejser sig op og sukker et par gange. Det skal nok gå. Han
er god til løgnens spil. Har spillet det hele livet. Han tager
frakken fra knagen, lukker den og sætter sixpencehatten på
hovedet. Retter lidt på slipset, inden hoveddøren åbenbarer
gaden udenfor.

Snapshot 4
--------James Edwards er en af mængden, mens tunnelernes lys raser
forbi i den evige strøm i
hightech-byens undergrund. Her er han alene. Her er han
i sine tankers vold. Her er han
forfatteren selv og ikke blot hans mellemled. Her er han
betragteren, opkøberen og løgneren. Ingen kender ham her, og for en tid hersker drømme
n i sin usagte larm.
Men virkeligheden er også på spil midt i drømmen. For det
er James Edwards fødselsdag,
og ved aftenstide skal han konfrontere verden. Middag med
Clarissa og deres fælles
vennepar Sidney og Peter. Det bliver den endelige sandhed
stime – han kan mærke det.
At hans mærkværdig, afskyelige og enormt fantastiske affære
med Sidney ikke kan
skjules meget længere. At døden er på vej. Og at Clarissa
aldrig har været smukkere, end
hun er nu.

James
Edwards
57 år. Litteraturagent. Alvorlige hjerteproblemer. Har fødselsdag. Drømmer
om selv at skrive den bog, han alle dage har drømt om.
James er i dag 57 år og er agent for diverse engelske småforfattere. Tidligere
tog alle hans anbefalinger som øverste sandhed, men manglede succeser har
de senere år mærket ham. Han trænger desperat til at blive set igen; til at
mærke sødmen en sidste gang. Til at se sine klienter bryde igennem i
litteraturens benhårde konkurrence.
James drømmer om en dag selv at få færdiggjort den roman, han nu har
arbejdet på i ti år. Han har den altid i sin mappe, men fremskridtet er nærmest ikke-eksisterende´, og snart ender den i kaminens buldrende ild.
James er dødsmærket af et dårligt hjerte, og kun en hjertetransplantation
kan redde hans skrøbelige liv. James har altid en bipper på sig, men han har
efterhånden opgivet ethvert håb om, at den en dag skal afgive sin befriende
lyd.
Dagen er booket op med et frokostmøde med den unge undergrundsforfatter
T. P. Anderson og en amerikansk forlægger, der er i London for at se på
nyere britisk litteratur. Om aftenen er der middag på en dyr restaurant, hvor
James og hans kone, Clarissa, skal mødes med et vennepar for at fejre
James’ fødselsdag – hvad konen ikke ved, er at James har en affære med den
anden kvinde, Sidney.
Clarissa: James’smukke kone gennem 30 år. Er en klippe i hverdagens mystik, der passer hjemmet med overblik og charme. Hun er James’ store kærlighed, men deres samtaler er i de sidste mange år gået i stå, og deres liv er
blevet fremmede for hinanden – især efter at datteren Liv stak af for femseks år siden.
Peter: Den gamle ven, der altid er der. En fornuftig, rationalitetssøgende
læge med hang til golf, kunst og det gode liv. Er for nylig blevet gift med
teaterskuespilleren Sidney.
Sidney: Peters nye kone, der arbejder som karakterskuespiller ved The London Royal Theatre. James har allerede glemt, hvordan deres affære begyndte, men eventyret er dragende, farligt og frastødende på samme tid.
Liv: James’ eneste datter, der uden forklaring stak af fra hjemmets trygge
vægge i en alder af 15. Dengang var alle ude af sig selv af frustreret sorg –
men i dag tager James sig i at ønske, at han selv havde gjort det samme. Han
savner hende mere end noget andet.
T. P. Anderson: Den sidste desperate forfatter i James’ hænder. Han har
skrevet en rodet og deprimeret bog om betonforstadens bagside. James har
læst manuskriptet og har formidlet det videre til en ung amerikansk opkøber, der måske kan være interesseret.

Klip ud

Liv McNeil
Snapshot 1
--------Liv McNeil ser fraværende på loftet i den kvalme lejlighed. Det
burde være elegant, men er nu blot et hærget billede på noget,
der engang var smukt. Ligesom hende selv.
Hun betragter altid loftet, når verden er styrtet sammen omkring hende. Eller også betragter hun tomheden og sin egen
rystende, skrigende trang til at jage dragen – bare én gang til.
Hun ligger fladt udstrakt på den hullede skumgummimadras. Kun
fire kanyler er spredt på gulvet og en enkelt gummislange. I og
omkring askebægeret ligger 35 skod. Fire halvspiste, forkullede
toast er fordelt omkring madrassen. En enkelt kakaomælk er
næsten drukket op.
Liv mærker på sin mave. Hun har grædt. Hun sveder koldt.
Hvad er det, der gemmer sig derinde bag skindet? Et liv? Hun
ryster. Af kulde og af angsten for fremtiden og alle de ting, hun
ikke kan. Hun ser igen nærmere på loftets fuger og fugtplamager. Et barn nu? Hvorfor? Og hvordan? Og hvis er det?
Darren? Anoub?

Snapshot 2
--- --- --Darren smækkede ikk
e med døren, da han
skred. Hvis bare
han havde gjort det
, i stedet for at list
e fejt ud. Det er fire
dage siden nu. Han
er ikke vendt tilbage
. Liv har grædt –
flere gange. Hun har
bedøvet sig. Flygtet
ind i dragens hule.
Men han er der sta
dig ikke, når hun våg
ner i smertens
virkelighed.
Det var svært at se
Darrens reaktioner
igennem den sløred
perception. Han vil
e
le ikke mere, sagde
han vist. Han græd
også. Han elsker hen
de, det ved hun. Me
n han er virkelig
væk nu. Måske komm
er han virkelig ikk
e tilbage denne
gang.
Måske har han allige
vel nosserne til at
komme væk. Men
hvad så med Liv? Hu
n kan jo ikke klare
sig selv.
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Snapshot 4
--------Liv har brug for Anoub lige nu. Han er kun et enkelt opkald
væk. Men hun tør ikke mere. Har intet at tilbyde ham i pant
for den falske himmel, han bringer med sig. Ikke engang den
udhungrede krop vil hun give ham mere af. Hvis bare hun
kunne
det. Det kunne være lige meget. Men Darren er væk, og hvad
hvis han aldrig kommer tilbage? Og selv ikke Anoubs substitu
tion af følelser kan nytte noget mere.
Men hun har virkelig brug for himlen – bare et øjeblik …

Liv McNeil
21 år. Arbejdsløs narkoman. Måske gravid. Forladt og med dragens skrigi sit øre.
Liv er 21 år og bor i en endeløs betonforstad til London. Hun har ikke
rigtigt noget liv udover heroinen, nattens mystik og kærligheden til Darren.
Liv har ingen uddannelse og stak af fra sin overklassefamilie som 15-årig.
Siden har hun boet i besatte huse, hos venner og de sidste par år sammen
med Darren.
Når hun ikke er bundet til lejlighedens abstinenser og grå virkelighed,
strømmer hun rundt i metropolens lys med flygtige skæbner, forførende
rytmer og melankolske toner.
Darren: Kæresten der skred for flere dage siden. Vil ud af det hårde liv og
væk fra pulsen. Liv aner ikke, hvor han er, eller hvad han vil gøre. Hun
frygter, at han vil opsøge Anoub og true ham til at holde sig væk. Han ved
vist mere end godt, hvad der foregår bag de lukkede døre mellem rusen. Men
Liv ved også, at hun ikke klarer sig uden hverken Darren eller Anoub.
Anoub: Pusher og Livs ven. Han er sort og strømmer igennem byen på
hvide jakkesæt, overflade og med en hjerte af guld. Men han kræver sin
hjerteløse betaling, og Livs krop har før været det eneste at give – ikke
fordi han krævede det, men fordi hun ikke følte, at hun kunne give andet –
og måske forveksler Anoub det med kærlighed, for det er uden tvivl mere
end blot hans kyniske begær.
Clarissa og James: Livs overklasseforældre, der sikkert stadig sørger over
deres uskyldige piges forsvinden væk fra forudsigeligheden og ind i drømmen. Liv er ligeglad med dem. Tænker aldrig på dem. Deres verden er en
anden, og Liv er nu langt væk fra enhver kontakt med den fortid, der burde
være hendes link til virkeligheden. Dengang hed hun Edwards - nu er hun
bare McNeil.

Klip ud

Peter Beckmann
Snapshot 1
--------Villaens tomhed er nærmest eksplosiv, mens Peter hvileløst
vandrer fra det ene rum til det næste. Det første morgenlys
rammer horisontens linie, men ingen forandring. Peter kigger
på sin telefon. Hvorfor har Sidney ikke ringet? Er der sket
noget? Hvad helvede bilder hun sig ind?
Han ved, at hun har en anden. Hvilken anden forklaring kunne
der være? Når ens kone ikke kommer hjem til sin ægtemand.
Og endda uden at efterlade den mindste form for undskyldning
eller forklaring.
Peter stopper op for første gang i den timelange vandring. Han
kigger inderligt på ringeapparatet i hånden, inden han af al sin
opkogte vrede og selvdestruktion kyler den mod maleriet for
enden af den store stue. Whisky-flasken følger. Og dernæst tre
egetræsstole af det fineste Sherwood Oak.
Han binder slipset i bilen til tonerne af BBC’s morgenligegyldigheder. Skifter til cd, mens han ihærdigt prøver at starte den lidt
for store Lexus. I bakspejlet kan han se de alt for sorte rander
under de markant blodsskudte øjne. Peter er ligeglad. Nu skal
der fandeme arbejdes.

Snapshot 2
--- --- --The Motorway er den
uendelige ventetids
sidste bastion.
Tusindvis af lys str
ækker sig så langt
øjet rækker. Neon,
stål og glas lyser op
i skumringens spæde
gennembrudsfor søg .
Denne morgen syn
es Londons utålelige
morgentrafik endnu
værre end normalt.
Peter er mere og me
re vred, efterhånden som det ene kv
arter taget det andet.
Han har en operation klokken halv ni.
Det skal han nå, ell
ers giver dagen
ingen mening. Hvis
ikke lægegerningen
kan tilfredsstille
hans perfektionisme
, hvad kan så?
Peter banker vredt
i rattet. Hornet brø
ler vredt mod en
eksklusiv jaguar for
an.
”Fuck!” skriger han
, mens Sgt. Pepper
spiller op i kabinens
hø jta ler e.

Snapshot 3
--------Bifaldet vil ingen ende tage, mens række efter række
rejser sig op i storladen hyldest. The London Royal
Theatre bruser i begejstring for denne storladne premiere
på McBeth. Midt i scenens lys skinner Sidney klarere end
nogle af de andre. Hun griber suset og bukker inderligt for
publikums jubel.
Peter mærker sin maves spænding. Både glæde og angst,
mens han fra den eksklusive balkon kan betragte sin vidunderlige kones stjerneøjeblik. Han smiler, klapper og
næsten råber, hvor højt han elsker hende.
Men i samme nu bliver Peter tavs og stum. Ind fra siden
kommer instruktøren. Den bindegale multikunstner
Erique Polentier – Sidneys eksmand. Han griber Sidneys
hånd, kysser hende på kinden og bukker derefter for pøblen i salen. Han stråler også der, mens Peter langsomt
lister ned fra balkonen og ud på den larmende gade udenfor teatret.

Snapshot 4
--------Peter mærker trætheden et øjeblik. Blinker med øjnene. Fokuser
er på kørebanen foran. Han burde sove, men arbejdet kalder på ham. Han
tager et tår af
flasken på passagersædet – det hjælper lidt.
Han tænker på dagens uendelige forløb. Og på at aftenen
byder på middagsselskab på Le Bon Gout. James, Peters gamle ven, har fødselsd
ag og byder på
franske specialiteter midt i elendigheden.
Peter næsten græder ved tanken. Så skal han sidde side om
side med Sidney og
smile pænt. Lade som om, at ægteskabet går perfekt – at
alle skal være misundelige på dem. Andet må man vist ikke gøre, når man kun
har været gift i et
år.

Peter
Beckmann
55 år. Søvnløs læge og desperat hanrej. Seriøst pille- og alkoholmisbrug.
Peter er 55 år og arbejder som læge på et anerkendt hospital i det indre
London. Han er seriøs, hårdtarbejdende og en forbandet dygtig doktor. Men
Peter er også ensom, og allerede efter et års ægteskab med skuespilleren
Sidney er der problemer. Han kan ikke forklare det entydigt, men noget er
galt. De siger ikke så meget til hinanden mere, og ofte kommer hun sent
hjem – eller slet ikke. Nok er hun optaget af sit arbejde på teatret, men
noget dybere må stikke under.
Peter gemmer sig også selv i sit arbejde og flygter ind i lægegerningen og et
eskalerende pille- og alkoholmisbrug. Han ved ikke længere helt, hvad han
flygter fra. Men han er på vej væk, det er tydeligt.
Sidney: Peters kone, som han mødte et pr år siden. Dengang var hun stadig
gift med teaterinstruktøren Erique, men de blev skilt kort efter. Peter og
Sidney indledte et hedt forhold, og snart efter blev de gift. I starten var alt
smukt, og de drog på ferier til Paris og Isle of Wight. Men nu er ægteskabet
allerede gået i stå, og smerten er ved at tage over. Peter ærgrer sig, for han
elsker virkelig Sidney højere end noget som helst andet.
James Edwards: Peters gamle ven og golfkammerat. Han har fødselsdag og
har derfor inviteret Peter og Sidney til middag på restauranten Le Bon
Gout – noget Sidney ikke er så glad for, for det var netop her, at hun underskrev sin skilmissebegæring med Erique. James var tidligere glad og
flydende, men er nu blevet bleg og indesluttet – blandt andet fordi hans
hjerte er sygt og kun en transplantation kan redde ham.
Clarissa: James’ smukke og vidunderlige kone, der støtter ham i tykt og
tyndt. Hun er kærlig og tænker altid på alle andre end sig selv. Hun har
flere gange opsøgt Peter for at få råd i forbindelse med James’ sygdom.
Erique Polentier: Sidneys eksmand, som hun stadig arbejder sammen med.
Han er hendes instruktør på teatret, og Peter må desværre indrømme, at
han er forbandet dygtig. Peter hader Erique ganske naturligt, men prøver at
skjule det.

Klip ud

Sidney Polentier Beckmann
Snapshot 1
--------The London Royal Theatre figurerer som bagkulisse, da Sidney
betræder virkelighedens scene. Her er ingen kongemord, storladne ouvertures og en arie, der skal til at begynde. I stedet
byder morgenlyset på menneskemylder, pulserende trafik og
ældgamle bygningers møde med hightech og stål.
Sidney tænder en cigaret. Hun ved godt, at det er skidt for
stemmen. Hun er ligeglad lige nu. Alt for træt til at bekymre
sig. Nu handler det vist bare om at fordrive timerne, inden
eftermiddagens prøver og middagsaftalen i aften. Og om at få
fundet en redelig forklaring på, hvorfor hun ikke kom hjem i
aftes.
Tænk, at sove i sit sminkerum. Hvor er det banalt, tænker
hun, mens hun forcerer de små gader nær teatret. Leder efter
et sted at stille sulten. Hun har udspillet det så tit på teatret, og
nu er det virkelighed for hende selv. To ægtepar involveret i
det mest klassiske af alle dramaer: Utroskabet mellem
vennepar. Og allerede i aften står den på fælles middag og en
laden som om, intet er hændt.
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Snapshot 3
--- --- --Sidney er afdanke
t og beskidt. Alt for
gammel til at være
noget. Fylder sig
med røg, alkohol
og sporadiske hvide
kapsler. Hun lugter
af sex, sved og utr
oskabets hørmende
dunst. Hun kigger
ned i barddiskens
tunge trænuancer.
Drikker endnu en
scotch-on-the-roc
ks. Efterfulgt af
martini – selv i øje
dryblikkets håbløshed
har hun vel stil.
Mobiltelefonen fin
der næsten ubemær
ket vej til håndfla
ens furer. Hun sto
dpper op. Tøver. Ov
ervejer. Taster lan
somt nummeret til
ghjemmets tryghed
, men ringer aldrig
op. Hun ved, at de
t aldrig bliver det
samme. Hvad enten
hun ringer eller ej.
Peter er allerede på
vej væk fra kærlig
heden og ind i sel
vmedlidenhedens
håbløse land. Hun
næsten skrige ved
kan
tanken. Og de har
en
dda kun været gif
i under et år.
t

Snapshot 4
--------Erique cirkulerer tættere og tættere omkring Sidney, mens
hun udbasunerer sin monolog højere og højere. Hun ryster
ved
Eriques nærvær, men følger hans instruktioner. For ham
er
der kun de to lige nu – men for hende er der alt det andet:
Scenerummet, de andre skuespillere og selvfølgelig det liv,
de
to har haft sammen, og som ikke er mere.
Hun har lyst til at stoppe op. Skrige ham ind i ansigtet. Fortælle ham, at det for helvede er fortid. Men hun gør det ikke.
Hun finder sig i det. I kunstens navn. Lader hans begær blive
hendes middel til teatrets ekstase. Og langsomt stiger hendes
præstation fra det middelgode til det perfekte.

Sidney
Polentier
Beckmann
49 år. Teaterskuespillerinde med affærer på halsen og uforløst kærlighed.
Sidney er 49 år og arbejder som fast skuespiller på The Royal London
Theatre. Hun er dygtigt – en af de bedste – og efterhånden betræder roller
som Lady McBeth, Nora og Medea hendes CV. Det er både Shakespeare,
Ibsen og moderne eksperimenter. Sidney kan det hele.
Sidneys succes skyldes uden tvivl samarbejdet med eksmanden Erique, der i
ægteskabets årrække trak hende fra intetheden til stjernerne. De blev skilt
for et par år siden, men han instruerer hende stadig på de skrå brædders
kunstige scene.
I dag er Sidney gift med lægen Peter, som hun troede kunne give hende den
tryhed og det nærvær, hun altid har savnet. Men noget er gået galt, og
allerede efter et års ægteskab er de på vej fra hinanden. Sidney føler sig
allerede fremmed, og i sin evige jagt på nærhed har hun indledt et turbulent
forhold til Peters ven James, der sågar er mærket af dødens nærhed.
Aftenen er afsat til at fejre James’ fødselsdag på restauranten Le Bon Gout
– stedet hvor Sidney i øvrigt underskrev skilsmissepapirerne med Erique.
Det bliver et mystisk selskab, hvor Peter og Sidney skal mødes med James
og hans kone Clarissa.
Peter: Sidneys ægtemand, som hun har været gift med i et års tid. Alting
startede godt, og deres indledende affære afløste det miserable ægteskab
med Erique. Men de er allerede på vej væk fra hinanden. Peter er blevet
tavs, indebrændt og drikker mere end godt er.
James: Peters gamle ven, som Sidney har kastet sig ud i en eventyrlig affære med. Det er smukt og spændende, men alligevel er det ved at rive
hende fra hinanden. Som om at det er så forkert, som noget kan være.
James arbejder som litteraturagent og er dødsmærket af et dårligt hjerte.
Clarissa: James’ stakkels kone. Hun er smuk, ensom og savner uden tvivl
James. Sidney vil gerne hjælpe hende, men aner ikke, hvad hun skal gøre.
Især ikke når hun nu knepper hendes mand og nyder det så meget.
Erique: Sidneys eksmand, der stadig er hendes instruktør på teatret. Erique
er en fantastisk multikunstner, men også en vanvidsramt fantast. Officielt
gled de to fra hinanden, men virkeligheden var nok nærmere, at Sidney i
stedet søgte trygheden i Peters stærke arme i stedet.

Klip ud

Thomas Paul Anderson
Snapshot 1
--------I sit ramponerede arbejdsværelse åbner en Thomas sin for
længst forældede notebook-computer. I splitsekundet, mens
den starter op, skænker han kaffe og en enkelt halvdårlig
scotch on the rocks. En cigaret lyser op i halvmørket. Et
dokument åbner sig. En kort pause følger, mens whisky og
kaffe breder sig i ganen. Og mens røgen danner flygtige former
i vinduets morgenlys.
Lyden af taster sætter processen i gang, og snart har bogstaver
formet den endelige titel på skærmens tft-display: ”One day –
by T. P. Anderson.” – romanen er endelig helt færdig. Han
trykker print og lytter til blækpatronens mærkelige hak. I
mellemtiden kigger han på røgens cirkelbevægelser og virkelighedens gadeliv uden for vinduet.
Denne roman rammer essensen af det liv, der leves derude på
den anden side af virkelighedens filter, tænker Thomas. Derude bag vinduets beskærende ramme – bag hans egen følelse af
tryghed. Det er melankoliens snehvide sprog og dragens kald –
alt det som gør så ondt, og alligevel skaber så stor en skønhed i
nattens mørke.

Snapshot 2
--------”… Men jeg ville da ønske, at mit liv var en kærlighedshistorie,” siger Thomas til kvinden på den anden side af cafébordet. ”Men det er det bare ikke. Nok nærmere en støjende
rocksang fra de yderste hjørner af eksistensens kringelkroge.”
Kvinden forstår tilsyneladende ikke hans metaforik. Hun har
selvfølgelig heller ikke selv bedt om at blive involveret i den.
Samtalen startede med Thomas’ henvendelse og ønsket om en
af hendes befriende cigaretter.
Hun har dog hørt hans navn før, siger hun. Måske læst en kommentar. Eller måske set en plakat for en oplæsning på The
Club. Hun kan ikke huske det præcis. Men hun nikker interesseret, da han redegør for sin drivkraft mod litteraturens himmel.
Da hun et kvarter senere rejser sig for at betræde subway-stationens transporthelvede er Thomas tilfreds. Endnu et tilfældigt
bekendtskab har mødt T.P. Andersons uortodokse kontakt med
potentielle læsere. Og snart skal han lave endnu en af sine
mærkværdige oplæsninger, hvor poesi møder spoken word.

Snapshot 3
----- ---Printerens lyd stopper, og papirstak
ken er fuldendt. Han samler arkene op og betragter deres
sorthvide mønstre, der tilsammen danner meningens helhed. Heri
ligger hans livsværk, hans
drøm .
Thomas tænker på de år, der er
gået, mens romanen har taget
form. På sin egen flugt fra betonfors
tadens klamrende opvækst. Han tænker på tiden, der
gik forud. På pusherne, det rå
hierarki og den første sex i kæld
errummets kulde. Og han tænker på sin bror, Darren, der blev
offer for underverdens alvor
og nu bor et sted i heroinens land.
Det startede med en smuk
kærlighedshistorie, men er nu endt
i social-realismens kolde
cem entlo gik
Thomas læner sig tilbage med blan
ke øjne. Han har tænkt for
meget på Darren de sidste par år
– og uden at turde konfrontere
virkeligheden. Har forskudt tank
erne væk fra smerten og til
nuet og skrivearbejdet. Men nu dukk
er det hele op. Skylden,
afmagten og alle de ting, han ville
ønske, han havde sagt og
gjor t.
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Thomas Paul
Anderson
27 år. Britisk undergrundsforfatter med fingrene langt nede i melankoliens
hjerteløse bagside.
Thomas er 27 år og allerede en etableret undergrundsforfatter i Londons
flygtige litteraturverden. Han har netop færdiggjort sin første roman, der
omhandler den hårde opvækst i Londons betonforstæder – og er særligt en
bearbejdning af Thomas’ forhold til sin fortabte bror, Darren. Udover romanen har Thomas dog i flere år været aktiv som oplæser og slampoet på
især avantgarde-natklubben The Club. Også i aften er phan også er sat til at
skulle lave en performance. Problemet er bare, at romanen har fyldt så
meget, at forberedelsen kun er blevet til meget flygtige tanker om livets
skæve tilstand.
Thomas har et møde ved frokosttid med sin agent og en kvindelig, amerikansk litteraturopkøber. Inden da har Darren valgt at ville konfrontere
fortiden og fortælle Darren om romanen, inden den eventuelt ender på det
store internationale marked. Thomas er rystende nervøs for begge møder,
men han ved, at han må tage sig sammen og gøre, hvad der gøres skal.
Darren: Thomas’ lillebror, som han ikke har set i årevis. Er sunket ned i
forstadens sne og er blevet en ynkelig skygge af sig selv i jagten på dragens
ridt og det næste fix. Thomas hader sig selv for ikke at have gjort noget,
men angsten og skammen har været for stor.
James Edwards: Litteraturagenten, der formidler Thomas’ kontakt til den
litterære vreden. En halvgammel mand, der nok kan sit kram, men er faldet
af på den de senere år. Thomas ved, at James har brug for en succes, og han
ikke kan og bør sige nej til denne chance.
Gale Andrews: Den amerikanske forlagskvinde, der måske har interesse i
Thomas’ roman. Han ved intet om hende, udover at hun engang har studeret britisk litteratur i Oxford.
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