I was thirstin’
for knowledge

and he
had a car

YEEAAAH

One restless
summer we found
love growin’ wild

It’s funny how
those memories
they laaasst

on the banks
of the river
on a wellbeaten path

like strawberry
wiiiine

hvorfor sender
de gale mennesker
mig email klokken
to om morgenen?

jeg har virkelig brug
for noget søvn i nat.
få styr på
tingene.

jeg er så træt.
men i morgen bliver
alting bedre.

ikke mere
roden
rundt.

Nåleøjet

jeg fatter
det ikke.

det er ikke
så svært.

det lyder bare helt vildt,
at de flyver dig til L.A. for
at aflægge en prøve.

det er faktisk en
rigtig screen test.

lyne

de har prøvet at udskifte
hovedrollen, lige siden
hun blev uvenner med
produktionsselskabet
over noget med en
forsikring af
hendes hår.

men altså, hun er
en idiot. og en af
producerne så mig
tilfældigvis i teatret
for en måned siden.

og han blev selvfølgelig
helt overvældet
af mit skuespil.

Men den
rolle ... hun er en
statsanklager, der
tager loven i egen
hånd. Giver det
overhovedet mening?

skulle der virkelig fem
forfattere til at skrive
det her? “når retfærdighedens
vægtskåle er blevet tandløse”!!
det er TV, ikke
hemingway.

hvorfor ikke?

Du er nødt til at
se det som en helhed.

og hvad med det her ...
hun har sex med den forbryder, hun prøver at få
dømt ... i retssalen!
Det er en pilotepisode. Der skal
være nogle
hooks.

fik du sovet
i nat?

jeg kan bare ikke se
dig gøre alt det her ...

er du slet ikke nervøs?
narh. det
hele er ét
stort spil.

lov mig, at du vil gøre
en indsats for at komme ud
og møde nogle rigtige
mennesker, mens
jeg er væk.
jeg lover
ikke noget.

i de få, klare
øjeblikke hvor jeg
ikke har tømmermænd,
er jeg bekymret
for dig ...

hvad så? ser
jeg godt nok ud?

spørger du mig?

gad vide om der står
nogen og venter på mig i
lufthavnen med et stort
skilt med mit navn på?

åååh ... at være væk fra
min kære Franny i et par
dage bliver som at stikke
til søs i et helt år.

jeg skal nok
tage opvasken
når jeg kommer
hjem igen!

du siger
mærkelige ting
til mig.

jeg får mine corporate
governance-folk til at justere
lidt på formuleringerne ...
selvfølgelig kan jeg det,
Richard. når jeg vil noget,
så sker det bare.

jeg har læst kontrakten
igennem. ingen ændringer
udover det vi har aftalt.
den er klar.

selvfølgelig.
godt. send
den afsted og
registrér min
tid på sagen.

øjeblik ...

tsk!

din tid? mener du ...
denne samtale?

mr. haberfeld!
jeg havde slet ikke
set dem — hvordan
går det?

