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KARINA
why..?

Floortje kijkt uit het raam en haalt haar schouders op.

INT. ROLTRAP - DAG6 6

Saar en Karina gaan omhoog met de roltrap, naast hen op de 
roltrap die naar beneden gaat rent Floortje omhoog.

Floortje wurmt zich langs mensen die een geïrriteerde blik op 
haar werpen. Karina en Saar lachen om Floortje.

INT. SUPERMARKT - DAG7 7

Aan het eind van een gangpad in de supermarkt staan Karina en 
Floortje. Saar zit in het winkelkarretje. Karina laat iets 
wat ze niet kan lezen op haar telefoon aan Floortje zien. 
Floortje legt uit.

FLOORTJE
Een wortel, lang, oranje, heel 
vies.

INT. SUPERMARKT - DAG8 8

Karina, Saar en Floortje staan in de rij voor de kassa. Hun 
winkelkarretje zit vol eten. Schelle muziek klinkt door de 
winkelboxen. Karina kijkt hoe laat het is.

De CAISSIÈRE(40) achter de kassa werpt een blik op Karina en 
begint hun boodschappen te scannen. Saar probeert over de 
kassa te gluren. Karina pakt de pinpas uit haar zak.

CAISSIÈRE (TEGEN KARINA)
Dat wordt dan 28 euro.

SAAR
mag ik?...

Saar wijst naar iets achter de kassa. De caissière glimlacht 
naar Saar en pakt een speeltje.

CAISSIÈRE
Deze?

Saar knikt vurig. De vrouw geeft het speeltje aan Saar.

Karina houdt de pas tegen de automaat. 'Betaling afgekeurd' 
staat er met een kruisje.
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Karina’s ogen schieten van de Cassiere naar de automaat. Een 
korte stilte.

KARINA
Wait.

Karina pakt haar telefoon en belt Ella.

FLOORTJE
Wat is er?

CAISSIÈRE
Mevrouw?

Karina draait zich weg van de caissière. We horen de telefoon 
overgaan. Ella neemt meteen op.

KARINA(IN DE TELEFOON)
Hey Ella, i am in the supermarket 
and the contactless doesn't work.

Op dat moment loopt Saar met haar speeltje in haar hand weg.

KARINA (CONT'D)
Saar!

Karina pakt Saar bij haar hand en trekt haar terug. De mensen 
in de rij achter hen kijken ongeduldig naar Karina. Ze houdt 
de telefoon weer tegen haar oor.

KARINA (IN DE TELEFOON) (CONT'D)
What is the code?

Karina luistert naar Ella´s antwoord, ze fronst haar 
wenkbrauwen.

KARINA(IN DE TELEFOON) (CONT'D)
Yes, she is here..

Karina kijkt naar Floortje. Het liedje in de winkel eindigt 
en het is plots nogal stil.

KARINA (IN DE TELEFOON) (CONT'D)
Okay.

Karina geeft de telefoon aan Floortje.

Floortje pakt de telefoon over van Karina en luistert naar 
haar moeder. Ze draait zich met haar rug naar Karina, de veel 
te grote telefoon tegen haar oor. Karina staart onrustig voor 
zich uit.

FLOORTJE (IN DE TELEFOON)
Waarom dan?

Saar speelt met haar poppetje. Floortje luistert naar wat 
haar moeder zegt.
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Dan pakt ze voorzichtig de pinpas uit Karina´s handen en 
loopt met de telefoon nog tegen haar oor naar de pinautomaat 
bij de kassa. Ze stopt de pas erin en tikt -na een blik op 
Karina te hebben geworpen- de code in.

Karina kijkt weg.

De betaling wordt goedgekeurd. Karina begint de boodschappen 
in te pakken.

Floortje tikt Karina aan en geeft zonder haar aan te kijken 
de pinpas terug.

FLOORTJE (CONT'D)
Heb je een pen?

Karina zoekt door haar tas en geeft Floortje een pen.

Floortje schrijft de code op haar hand en knijpt hem dicht. 
Ze loop achter Karina aan de supermarkt uit.

INT. WINKELCENTRUM - DAG9 9

Karina loopt gehaast door het winkelcentrum, achter haar 
lopen de meiden. Floortje heeft haar linkerhand in een 
vuistje.

KARINA
Kom!

Karina loopt gehaast door, ze steekt haar handen uit naar de 
meisjes. Floortje draait zich om en pakt met haar rechterhand 
Karina’s linkerhand vast. Ze rent achterstevoren mee, haar 
linkerhand nog steeds dicht. Saar doet giechelend hetzelfde.

EXT. KERSTWINKEL - DAG10 10

We kijken door een winkelruit naar binnen. Karina, Saar en 
Floortje lopen langs lege schappen kerstversieringen. Karina 
moet lachen om iets.

Langzaam beginnen we naar de winkelruit toe te bewegen.

INT. BUS - DAG 11 11

Karina zit tegenover Saar, Floortje zit naast haar met een 
dichtgeknepen vuist op haar benen en haar ogen gesloten. Ze 
valt in slaap, haar hoofd zakt langzaam op Karina´s schouder.

Het is rustig, de volgende halte wordt omgeroepen.
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