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Face of Madness som vi kallar oss, är ett fortlöpande samarbete mellan 
Karin Eklund och Madelen Rensmo. Det är ett samarbete som har pågått 
sedan vi träffades för första gången 2009. Namnet uppstod efter att Made-
len utmanat Karin att närvara vid familjemiddagen iklädd cykelhjälm, en 
utmaning som självklart accepterades varpå familjens överhuvud (Karins 
far) gav kommentaren: ”ni ger ett ansikte åt galenskapen”.

Sedan dess är det en slags galenskap vi strävar efter i alla våra gemen-
samma projekt. Vi tar upp allvarliga samhällsfrågor på ett ibland brutalt 
och oftast humoristiskt vis. På så sätt vill vi ifrågasätta och även få andra 
att reagera på hur omvärlden ser ut. Vi vill inte bara poängtera samhällets 
brister utan även uppmärksamma folk på till exempel hur många blom-
mor det växer längs trottoarkanten. Vi tvekar inte att använda oss själva 
som verktyg och vi är inte heller rädda för hur andra ser på oss vilket 
leder till att vi ofta går till det extrema för att få fram vår poäng.

Anledningen att Face of Madness blev till var för att vi ville se vad som 
hände när våra olika stilar och arbetssätt förenades. Även våra enskilda 
arbeten är ganska extrema och i vårt samarbete vågar vi gå ytterligare ett 
steg, medvetna om att vi alltid kan skylla på den andra om något går snett.

Artist statement: Face of Madness
= Madelen Rensmo + Karin Eklund
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Vad

Denna termin har helt ägnats åt ett samarbete mellan mig och Karin 
Eklund (även hon BaK2011) som vi påbörjade förra terminen. Vi har 
gjort en stopmotionfilm; en animerad kortfilm i blandade tekniker. Förra 
terminen skrev vi manuset och påbörjade byggandet av kulisser, denna 
termin slutför vi filmen. I skrivande stund har vi precis avslutat foto-
graferandet och ska börja spela in repliker och klippa ihop filmen. Vi 
räknar med att filmen ska vara helt klar till semesterevalueringen.

Handlingen rör sig kring en troende kristen och ensam kvinna som 
ber till Gud om att få adoptera ett barn vilket är hennes högsta önskan. 
Hennes böner blir besvarade och hon får adoptera en ca. femårig flicka 
som snart hävdar att hon är Gud själv. Flickan börjar kräva offer som 
bevis på sin adoptivmammas tro. Offerkrävandet eskalerar till det ex-
trema och spårar ur...

Frågeställningarna som vi med denna film ställer är: Hur långt kan man 
gå för sin religion? Hur långt kan man gå för sitt barn?

Kort fakta
Figurerna är gjorda av plastelina, ståltråd och folie. Kulisserna består av 
foton, trä, kartong, teckningar, keramik, textil mm. Gud-karaktären är 
byggd på gamla testamentets hämndfulla, svartsjuka Gud. Vi har tagit 
flera händelser från bibeln och gjort om dem för att de ska passa filmen 
och för att vi ska få fram våra frågeställningar. 

Varför

För mig är den här filmen främst en kritik riktad mot religion, och ifrå-

gasätter faktumet att vissa kan gå hur långt som helst för sin gud. Filmen 
är även en kritik riktad mot föräldrar, dagens så kallade ”curlig föräldrar”, 
som gör allt och lite till för att deras barn ska få ett lätt och bekymmer-
slöst liv. De som ser filmen kan se den ena eller andra kritiken, eller båda 
beroende på deras egen bakgrund och tolkningssätt.

Projektet är även ett test för att se vad mitt och Karins arbetssätt kan leda 
till om vi slår det samman.

Tills sist så har vi även självklart skapat denna film för att vi vill lära oss 
göra en stopmotionfilm med allt vad det innebär.

Resultat

Vi har stött på en hel del fysiska problem under arbetet med filmen. Först 
och främst har det varit tiden. Allt har tagit mycket längre tid än vad 
vi från början beräknat. Vi har även haft stora problem med figurernas 
rörelseförmåga. Eftersom vi aldrig tidigare arbetat med plastelina visste 
vi inte vad vi hade att vänta oss från den och det blev lite av en chock när 
vi upptäckte hur extremt olika plastelina beter sig jämfört med keramisk 
lera. Ett tag var vi nära att ge upp för vi lyckades varken få figurerna att 
stå, gå, sitta eller röra sig, men efter att ha gjort om kropparna och sänkt 
våra krav på perfektion kunde vi återuppta filmandet.

Eftersom det både i mitt och Karins enskilda arbeten finns mycket hu-
mor, mörk humor men likväl humor, var humor en självklar del i filmen. 
Manuset vi skrivit innehåller mycket humor, men eftersom vi under ar-
betets gång har varit tvugna att förkorta och förenkla manuset (på grund 
av tidsbrist och figurernas svårighet att röra sig) vet vi inte nu längre om 
hurmorn är synlig eller ens finns kvar. Och utan humor är detta en väldigt 

Finns humorn kvar?
Eller: en intensiv och lärorik termin
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obehaglig film, vilket inte har varit vårt mål. Jag vill absolut ha kvar obe-
haget, men den ibland knappt märkbara humorn är lika viktigt. Jag vill 
åt den kombinationen av motstridiga känslor som jag arbetat med under 
tidigare terminer. Jag vill att filmen ska vara otäck och humoristisk med 
ett stort mått allvar och viktig kritik. Om filmen innehåller detta återstår 
att se när den är färdig, men just nu är jag tveksam till om filmen är det 
jag vill att den ska vara.

Om jag skulle göra om filmen eller göra en ny stopmotionfilm skulle jag 
troligtvis göra det mesta på ett annat sätt. Denna termin har med andra 
ord varit mycket lärorik. Särskilt om vi talar om de tekniska områdena, 
som kulissbyggande, ljussättning och kameravinklar, där jag har lärt mig 
otroligt mycket. Genom att sätta mitt arbetssätt och mina konstnärliga 
åsikter i förhållande till Karins har jag även lärt mig mycket om mitt eget 
konstnärsskap och vad som är viktigaste för mig i ett konstverk. För mig 
är det viktigaste att mina verk säger något, utförandet och hur tekniskt 
perfekt det är är sekundärt. Det är, det viktigaste för mig är att få fram 
mitt budskap.

Nästa termin

Nästa termin vill jag återgå/fortsätta (som tidigare terminer) med att 
arbeta med människan och kanske främst dess motstridiga känslor och 
reaktioner. I och med att jag denna termin har hållit på med ett så stort 
och långdraget projekt hoppas jag nästa termin kunna hålla mig i en 
mindre skala (även om jag trivs väldigt bra med att jobba i stor skala). Jag 
tänker även att jag inte vill samarbeta med andra elever, denna termin 
har varit mycket nyttig och lärorik vad det gäller just hur jag fungerar i 
ett samarbetsprojekt, men nästkommande termin vill jag fokusera mer på 
mig själv. 

Det jag främst tar med mig från denna termin är all kunskap jag fått om 
filmuppbyggande och arbete med , för mig, främmande material, men 
även hur viktigt det är för mig med humor och motstridigheter i mina 
verk och att mina arbeten säger något. Jag vill mer än bara visa, jag vill 
påverka.

3Huvudrollerna: Anne och Gud.



4
Adoptivmamma Anne och Jamie (Gud) matar en häst.



Manus med munrörelser för de olika ord som sägs.
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1
Anne ligger i sin säng, vaknar. Kliver ur sängen – vecklar ut sig, sträcker 
på sig, hon är för lång för sängen.
Religiösa symboler på vägg –madonna, nattygsbordet – bibel, halsband – 
kors. Bor gammalt, lite trist mörkt, ruffigt (60-tal)
Anne går och hämtar posten, öppnar den ensam vid köksbordet, fått brev 
om att hon fortf inte är godkänd som adoptivförälder. Anne ledsen, dep-
pad, suckar.

Anne i kyrkan, ber att adoptionsansökan ska gå igenom.
Anne: ”Oh, please Lord, give me a child to love and care for.”
Anne vid sängen på kvällen, ber igen. Tyst.
Anne vaknar, deppad, hämtar posten, till köksbordet igen (samma rutin). 
Närbild på brevet som öppnas, vi ser vad som står, Anne ska få ett barn, 5 
årig flicka – Jamie. 
Anne skuttar upp och segerdansar i köket, lite stelt, pinsamt och dåligt.

2
Two weeks later: Anne på adoptionshemmets kontor med föreståndarin-
nan. Båda tysta, lite akward stämning. Sneglar mot dörrn lite då och då.
Gud öppnar dörren lite försiktigt och kikar in lite blygt. Anne reser sig, 
ser glad ut. Gud ser glad ut och öppnar dörren helt, kliver in i rummet. 
Anne böjer sig ner och fångar in Gud och kramar henne. Gud är glad. 
Föreståndarinnan glad.
Anne spänner fast Gud i bilen och kravlar in själv. För lång för bilen, 
måste sitta i baksätet ihopböjd.

3
Hemma i lägenheten. Anne skuttar omkring och är lycklig och visar Guds 
rum, och kläder, och leksaker och hamster. Gud förljer med lite lite avvak-

tande, men glad. Gud hinner inte riktigt reagera på allt nytt, står mest och 
tar in det, tyst och tittande.

4
Gud sitter vid matbordet och väntar på att Anne ska ta fram maten. Anne 
har gjort pannkakor. Anne sätter dem på bordet. Gud blir missnöjd och 
konfunderad. Anne sätter sig vid bordet. 
Gud säger: ”Pancakes?! This is not what I want. Don’t you know you are 
to offer me two lambs, a year old, one in the morning and one at twilight. 
And with the lambs I want 3,5 pounds of the finest flour, mixed with 1 
liter olive oil, and I also want 1 liter vine.” Sägs snabbt
Anne: “Oh are you allergic to milk or eggs or something” sägs ursäktande
Gud: “No, I’m not, I am the lord, your God” sags bestämt och lite irriterat
Anne: ”Oh, sorry, so you don’t like pancakes..?” ursäktande och tvekande, 
lite förvånat
Gud: “No, I love pancakes, but that’s not the point! The point is I am to 
have two lambs, one in the morning and one at twilight, because I’ve read 
so in the bible, haven’t you?” Sägs argt och lite ledset
Anne är tyst.
Gud: “Why do you still not listen to me? For your disobedience I will 
smite you with pestilence”
Anne: “Oh, I’m so sorry, I have some lamb chops in the freezer I can cook 
for you, if you really want lamb and not pancakes for dinner?” sags snabbt 
och lite osäkert
Gud: “Okay, that will do for tonight, but you will still suffer from the pain 
that the pestilence would have brought you”
Anne ser lite skeptisk ut och reser sig och tillagar kotletterna, Gud sitter 
under tystnad och väntar.

Manus: Äter Gud upp sina grönsaker? 
Manuset är oredigerat och i sin ursprungliga form, ändringar som skett 
under inspelningen finns inte med.
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5
I Guds sovrum. Tyst scen. Anne bäddar ner Gud I sängen, kramar om, 
läser saga för henne, släcker och går in till sig.
Korridoren mellan sovrummen har lågt i tak så Anne måste gå böjd.
Anne i sitt sovrum, böjer sig av smärta i magen, börjar bildas bölder i 
ansiktet, hon känner på sitt ansikte, går och speglar sig, blir rädd, står och 
stirrar, bölderna lägger sig. Anne stapplar fortfarande i smärta till sängen 
och lägger sig.

6
Gud sitter vid frukost bordet och väntar på frukost. Anne dukar fram 
frukost, toast, tallrik med yoghurt, vatten, kaffe och liknande. Anne sätter 
sig vid bordet. Gud blir arg och förvånad.
Gud: ”You still don’t belive in me?! You despise me! Where is my lamb?! I 
shall prove to you that I am your lord, your God!”
Närbilder: Vattnet blir blod. Blommorna börjar brinna utan att brinna 
upp. Mannagryn börjar regna, en gräshoppssvärm passerar genom 
matrummet. Allt slutar. Mannagrynet ligger kvar, täcker hela  Anne upp 
till näsan. Runt Gud finns inget manna. 
Anne reser sig upp, vadar genom mannan, går ut genom ytterdörren. Gud 
sitter kvar. 
Gud väntar. Trummar med fingrarna i bordet.
Ytterdörren öppnas igen, Anne vadar in med ett lamm under armen. 
Släpar in det i köket där hon slåss med det och slaktar det. Anne kikar in i 
matrummet på Gud.
Anne: ”Jamie could you please tidy up this mess you made while i’m pre-
paring your lamb.”
Gud knäpper med fingrarna lite uttråkat och oengagerat. Himlar med 
ögonen. Mannan försvinner.
Anne har dödat lammet, släpar ut det på balkongen där det finns en grill. 
Går in igen och hämtar verktygslåda. Filmar på Gud som trumar i bor-
det, hör en massa bygg ljud i bakgrunden från balkongen. Ev. en katt som 
skriker.
På balkongen. Anne har byggt ett jättefint altare, slänger upp lammet där 
och grillar det helt.

7
Tyst scen. Anne och Gud vid frukostbordet. Gud med lammet framför 
sig. Anne med toast och kaffe framför sig. Gud slukar lammet på samma 
korta tid som Anne får i sog en toast och kaffet. Båda är glada, skrattar 
och pratar

8
Frukostbordet efter att frukosten är avslutad.  Anne har kaffe kvar.
Gud: ”You mistrusted me erlier this morning. Your doubt will be pun-
ished with the inability to ever feel the taste of coffe again. Nor will you be 
able to benefit from it’s effects. Neither will your family, or your decedents 
for four generations.”
Anne ställer ifrån sig halfulla kaffekoppen med en suck.
Gud: “Oh, and I also want one toy every day that has been blessed by a 
priest.”

9
Anne går in i en kyrka med en leksak, går fram till prästen, vi ser att de 
pratar. Vi ser prästen lägga hand på leksaken och prata, gör korstecknet. 
Anne niger och går.

10
Gud sitter och tittar på tv i lägenheten. Det rapporteras på nyheterna på 
tv att någon stjäl lamm. Anne kommer in i rummet med en leksak och 
överlämnar den till Gud.
Gud: ”Thanks, this pleases me, but I want more. Now I want you to sacr-
efice animales for me, your lord, God.

11
Gud och Pippa sitter I sandlådan I parken och leker. I bakgrunden ser 
man Anne springa runt och jaga duvor med en håv.

12
Gud sitter i sitt rum. Anne kommer in med två duvor med rosetter i 
handen. Böjer sig ner till Gud och räcker dem till henne. Gud blir glad.
Gud: ”Thank you” 
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Gud börjar leka med duvorna. Anne ser kärleksfullt på Gud och rufsar 
om henne i håret.

13
Anne är i sitt sovrum där hon byter om till svarta tajta kläder med 
rånarluva, håret sticker ut genom ett hål i mössan.
Anne åker i bilen, mörkt utanför.
Stannar bilen vid bondgård, kliver ur och klättrar in i ”buren”. Går fram 
till en oxe. Kastar ett rep om hornen på den och börjar dra oxen mot 
bilen. Kämpar och slåss med den och får upp den på biltaket, binder fast. 
Sätter sig i bil. Kör hemåt, oxen ligger och sprattlar på taket.
Anne kämpar med att trycka in oxen genom lägenhetsdörren. Slaktar den 
i köket med en massa fight innan. 
Anne lägger Oxen med en rosett om på sängen hos Gud. Anne är blåsla-
gen.

14
Anne och Gud är på dagiset.
Dagisfröken: ”Hey, everyone” sägs glatt, fröken klappar händerna. ”You 
too Albert! We have got a new kid here at our kindergraden The Sunflow-
er. Her name is Jamie. I think we all should gather around and play our 
name game so Jamie can learn our  names”
Alla sätter sig I ring, Jamie och Anne också. Namnlek börjar. När det är 
Guds tur presenterar hon sig som Gud och inte Jamie. Gud: ”I am God, 
who are you?” Leken avstannar.
Fröken: ”Jamie, in this game we do not pretend to be someone else, that 
we do on dressing up Fridays. In this game, the namne game, we just say 
our proper name. Try again.”
Gud: “I am God, who are you?”
Fröken: “No, Jamie, that is NOT your name. Your name is Jamie, and that 
is what you should say. Right? Once more please.”
Gud ser upprörd ut, tar sats för att saga nåt, Anne avbryter.
Anne: ”Oh, I’m sorry to interuppt, but my child IS indeed God, her name 
might be Jamie but she is God and you should call her that.”
Fröken mumlar nåt ohörbart och ber nästa barn fortsätta.

15
På dagiset. Gud och ett barn på lekplatsen, andra barn som leker I bak-
grunden. Barnet leker med en boll.
Gud:” Give me that boll”
Barnet: ”No!” håller i bollen hårt
Gud: ”I am your lord, your God, you shall do as I say, give me that boll!” 
sags upprört
Barnet: “NO!” Skriker
Gud ser arg ut. Tittar hårt på barnet som plötsligt faller skrikande av 
smärta till marken. 
Barnet: ”My legs! Mommy! Help! I cant move my legs!”
Fröknar och barn springer till barnet.
Gud: ”Let this be a lesson to you all!” 

16
På dagiset. Gud sitter på golvet och leker med andra barn med dinosau-
rier. I bakgrunden ser man tjejen från förra scenen som nu sitter i rullstol.  
Gud riktar sig mot ett av barnen: ”I want to play with that dinosaur now, 
give it to me”
Barnet sneglar bort mot hon I rullstol, kameran ser henne också, och 
räcker sedan Över dinosaurian till Gud.

17
På dagiset. Bilder på när Karl och Albert ritar varsin teckning, sitter vid 
bord, barn i bakgrunden, Gud i bakgrunden sitter och ritar. Karl och 
Albert reser sig och går fram till Gud med sina teckningar. Gud tar emot 
teckningarna, tittar på dem, väljer ut en och sätter upp dem på väggen 
bakom sig, ovanpå varandra, den ”finaste” överst.
Karl ser arg ut och drar med sig Albert ut.
Karl drar ut Albert från dagiset ut på lekplatsen. Karl böjer sig ner och tar 
upp en sten, gömmer den bakom ryggen. Karl pekar på nåt och Albert 
vänder sig dit. Karl slår till Albert med stenen i huvudet. Albert faller 
ihop. Karl sätter sig på huk och slår fler gånger, det stänker blod. Vi ser 
bara karls ansikte med blodstänk i.
Gud kommer ut från dagiset. Karl står framför liket och gömmer det, ser 
oskyldig ut.
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Gud: ”Where are your brother?”
Karl: ”I don’t know, it’s not my job to look after him.”
Gud lutar sig åt sidan, ser Albert.
Gud: “What have you done?!” sags argt. Gud ser arg ut. “You shall be 
forever damned, banished from the play ground where you killed your 
brother!”
Polisen stannar précis då utanför staketet, kommer in och tar med sig 
Karl. En polis börjar rita en vit linje runt liket.

18
Tyst scen. I rund hästgård med hästskötare i kanten. Anne leder runt en 
häst som Gud sitter och rider på. De skrattar och har jättekul.

19
Tyst scen. I Guds rum. Anne kommer in med ett paket i form av en häst 
som det droppar lite blod från. Ger det till Gud. Gud öppnar, det är sam-
ma häst som hon tidigare red på. Gud blir överlycklig och kramar Anne. 
Anne ser nöjd och lycklig ut, kramar tillbaka. I rummet syns fler leksaker 
och ett och annat dött djur (offer) som Gud inte städat undan än.

20
I parken. Gud och Pippa sitter och leker i sandlådan. Anne spatserar 
omkring och är lycklig i bakgrunden, sneglar lite då och då på barnen och 
ler.
Gud: ”Give me the bucket.”
Pippa: ”No, it’s mine! I want it!” Pippa kastar en spade på Gud.
Gud blir arg, ser på Pippa. Pippa börjar plötsligt kvävas. Gud ser på. 
Anne får syn på Pippa och kommer springande, kastar sig ned vid Pippa 
och föröker rädda henne med mun mot mun metoden. Gud gör inget, 
stoneface. Pippa dör. Anne ger upp räddningsförsöken och drar snabbt 
med sig Gud därifrån.

21
Middagsbordet samma kväll. Gud har ett lamm framför sig och äter det 
med god aptit. Anne ser ut som att hon har nåt på hjärtat, petar mest i sin 
räksallad.

Anne: ”Oh, sweety I think we need to talk about what happened on the 
playground earlier today. Did you have anything to do with it?”
Gud: “Yes”
Anne: “Oh, but why?”
Gud: “She defied me.”
Anne: “Oh, okay, eeehm, maby next time you could just… make them 
sick… or something? Most people think killing is a bit harsh”
Gud: “Okay, I will think about what you have said. But I’m starting to 
doubt your faith in me. So I want you to prove that you still love me by 
sacrificing a human.”
Anne: “Oh, are you sure? It’s not enough with a horse? Or an elephant? 
People really do  frown upon killing others…”
Gud: “Do not question me.”
Anne: “Oh, well…” lite osäkert.

22
Anne kör I bil, från finare ställen mot slum. Stannar bilen vid en utelig-
gare på trottoaren. Anne håller upp en stek vid fönstret och viftar med 
den. Uteliggaren ser steken, reser sig och öppnar bildörren. Sätter sig i 
bilen. Anne kör hem igen.
Anne och uteliggare går in genom lägenhetsdörren. Anne visar på kökss-
tolen, slå dig ner. Uteliggaren går förbi Anne. Anne grabbar tag i en lampa 
och slår den i huvudet på uteliggaren. Uteliggaren sjunker ner på marken, 
Anne fortsätter slå en liten stud till. 
I Guds rum. Anne knackar och kommer in med döda uteliggaren slängd 
över axeln med en rosett om. Gud tittar upp från sina leksaker och blir 
glad. Skuttar upp och öppnar garderoben där det ligger döda djur, pekar. 
Anne lägger uteliggaren i garderoben. Gud springer fram och kramar 
Anne, Anne blir glad.

23
Anne öppnar Guds rums dörr, kikar in med en mycket glad min, och ser 
lite jag har en överrasking till dig ut. Gud ser glad ut. Anne drar in yt-
terligare en uteliggare i rummet. Gud hoppar upp och dansar runt lite av 
glädje. Anne hivar in uteliggaren i den öppna, överfulla garderoben där 
det redan ligger många uteliggare. 
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24
Anne kikar in i Guds rum.
Anne: ”Oh, honey could you please let in some air, it smells like corpses 
here. And could please put the bodies away and tidy up, my sister is com-
ing to visit soon”
Gud: “Do I have to?”
Anne: “Yes you do”
Gud: suckar “ All right” reser sig upp och börjar städa. Anne går igen. 
Gud tar bort kroppsdelar ur hamsterburen. Hamstern har ett huvud som 
hus.
Gud mosar in uteliggarna i garderoben, lyckas stänga dörrarna och tar 
sen itu med att plocka med leksaker. 

25
Det ringer på dörrklockan. I bakgrunden hör man hur det rapporteras 
om saknade uteliggare på radio. Anne och Gud öppnar. Systern kommer 
in hälsar på Gud och ger henne en leksak. Kramar Anne. Gud blir glad 
och går iväg med leksak.
Matbordet. Systern sitter och dricker te. Anne lagar mat i köket, går mel-
lan balkongen och köket. Syster ser INTE in i köket eller ut på balkongen.
Systern: ”Oh, you have to tell me, hows everyting going with Jamie?”
Anne: “Oh, everything’s going great, she’s so well behaved. I’m so happy 
my prayers were answered. She’s the best thing that’s ever happened to 
me!”
Systern: “Oh, yes she really does seem like such a sweet little girl”
Anne kommer in med lammet från balkongen, sätter det på Guds plats.
Anne: “Dinners ready!”
Anne går iväg för att hämta sin och systerns mat, Gud kommer och sätter 
sig, systern ser chockad ut.
Systern: ”Oh, God, what’s that?!”
Gud: ”It’s my sacreficial lamb” och tar upp kniv och gaffel.
Systern sträcker sig efter fatet med lamm. “Oh, I just love a well coked 
lamb!”
Gud: ”It’s just mine!” Gud försöker sticka gaffeln I systerns hand, systern 
hinner dra undan handen.
Systern: ”God dammit! Are you really gonna eat all that by yourself?!”

Gud: “You shall not use my name in vain! You have sinned and will pay 
with your life.”
Systern ser chockad ut och faller död från stolen. Anne har précis kommit 
ut från köket och ser det hela. Anne ser chockad, förskräckt och ledsen ut. 
Sätter ifrån sig maten. Lyfter upp systern och drar bort henne till hörnet i 
matrummet, ställer henne i hörnet och drar för gardinen framför henne. 
Gud börjar äta sitt lamm. 
Anne går och sätter sig och börjar äta, sneglar mot den tomma tallriken 
och ser ledsen ut.
Gud: ”I cant wait til my party tomorrow! It will be so much fun!”
Anne ler glatt mot gud.
Anne: “Oh, what kind of cake would you want sweety?” Sägs glatt.

26
Guds rum. Kalas pyntat. Nåt lik syns fast inte uppenbart. Barnen ser det 
inte. Massa kakor och tårtor över allt i rummet. På Guds lilla bord står 
kakor och en äppelpaj. 5 barn. 3 tjejer 2 killar. Alla leker och har kul Anne 
kommer in med den sista tårtan/kaksorten.
Anne: ”Here’s the last one. Have fun!” sägs vldigt glatt. Anne lycklig.
Anne går igen. Alla har tystnat och stillnat, tittar med tindrande längtans-
fulla ögon på Gud.
Gud: ”You can have any cake you want, exept this one” Gud pekar på äp-
pelpajen.
Barnen börjar äta av kakorna. Gud lämnar rummet. Ett av barnen Pojke 
sitter och äter en kaka brevid hamsterburen.
Hamstern: ”Psst, hey you”
Barnet tittar på hamstern, frågande.
Hamstern: ”You see that apple cake over there, the one God said you 
couldn’t eat?” 
Barnet nickar.
Hamstern: “Eat it. It’s the best one, trust me. You’ve never tasted anything 
as good before I promise you”
Barnet nickar, släpper den kaka den äter på, reser sig och går fram till äp-
pelpajen. Äter av den. De andra barnen ser förskräckta ut. Pojken njuter.
Ett av barnen: ”What are you doing? We’re not supposed to eat that one.”
Barnet (pojken): “Mmm, it’s best cake I’ve ever tasted. You have to try 
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some!”
Barnen rycker på axlarna och går dit och äter. Äter upp hela kakan.
Gud kommer tillbaka in, tvärstannar i dörren. Barnen ser skyldiga ut och 
tittar på Gud.
Gud: ”What is this you have done?”
Pojken som började äta: ”The hamster decieved me and I ate”
Gud: ”You have eaten from the cake of knowledge and are now banished 
from my room foreever”
Barnen går med sänkta huvuden och skäms ut från Guds rum. I köket på 
väg mot ytterdörren börjar de viska till varandra. Samtidigt kommer Gud 
ut från sitt rum och lägger en docka med ett svärd framför sin dörr. 
Ett av barnen: ”She’s sooo mean!”
Ett annat av barnen: ”Yeah, I hate God!”
Gud hör barnen viska och blir arg, stampar i marken. Anne hör stampen 
och kommer förvånat ut från köket med diskbortste och diskhandskar 
och en blöt tallrik.
Gud: ”You should not speak ill of your God! The punishment for this is 
death.” Barnen ser rädda ut. 
Gud vänder sig mot Anne. Gud: “I want you to prove to me that you are 
not like them, that you don’t despise me. To show me you still love and 
trust me you will kill these children.”
Anne ser chockad och tvekande ut. Anne tittar ner på sina händer och 
vad hon håller i. Suckar lyfter handen med tallriken och slår den mot 
bordskanten så den går sönder och hon håller i en vass skärva.
Anne går mot barnen, tar tag i det första barnet och snabbt skär halsen 
av henne. De andra barnen vaknar upp ur sin paralysering, springer 
skrikande mot dörren, som är låst. Gud tittar på. Anne skär av de andras 
halsar, detta ser man inte man bara hör slafs ljudet och hur skriken tyst-
nar ett efter ett. Filmat på Guds reaktion, blank face, och det första döda 
barnet.
Anne skyndar tillbaka till Gud, lyfter upp henne, tar bilnycklar och 
plånbok och försvinner ut genom dörren blodig och med diskhandskar 
fortfarande på.

27
I lägenheten senare på kvällen, när det är mörkt. Lägenheten full av 

poliser och gråtande föräldrar.

28
Anne och Jamie är på ett motellrum, sunkigt och billigt. Gud sitter på 
sängen. Anne går fram och tillbaka och fibblar med händerna och ser 
orolig och ågnerfull ut.
Gud: ”I can see you ’re doubting me.”
Anne: ”Oh, no, I’m not”
Gud: “Don’t lie I can see you are. And to prove you’re not I want you to 
blew up my kindergarden, the children there don’t have faith in me.”
Anne stannar upp och tittar på Gud lite rädd. Lämnar sedan snabbt rum-
met och Gud.

29
Dagiset exploderar. Anne sitter I buskar och gråter och ser rädd och oly-
cklig ut.

30
Tillbaka på motellrummet. Anne rusar in sotig och rädd med tårränder.
Gud: ”You fear me as you should. But you don’t love me anymore...”
Anne faller på knä med knäppta hander, bedjande.
Anne: “ Oh, but I do! So much!”
Gud: ”Prove this to me by obliterating your birth city, then all your sins 
will be forgiven or you will be punished by death”

31
Närbild på Annes ansikte som ser fundersam, trött, lite sorgsen ut.

How far would you go?
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