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EXT. GATA – NATT

Intoning.
Det är en lång trottoar som kantas av ett manshögt spjälstaket. Belysningen är monokrom med starka kontraster mellan ljus och skuggor. Bakom staketet är det helt mörkt. Det sitter affischer på staketet. Trottoaren är sprucken, med skräp och papper och bitvis uppbruten av trädrötter. 
En gatulampa lyser med hårt ljus. Runt lampan snurrar insekter.
Gatan är folktom så långt ögat ser. Vid horisonten syns stadsbebyggelse som silhuetter av spretiga med lysande punkter som fönster.
Det finns en stor sned grind i staketet. Grinden är manshög, har spjälor och är asymmetrisk. Ena grinden slår lite lätt i vinden. Till höger om grinden sitter en affisch med en efterlysning med bild av en flicka.
Bakom grinden syns en siluett av ett spöklikt hus som avtecknar sig mot en månbelyst natthimmel. En neonskylt med ordet HOTEL blinkar oregelbundet. Ett enda fönster i huset lyser. 
En siluett av en liten person passerar i det lysande fönstret. En större siluett med läderlappsvingar omfamnar den mindre figuren på stilistiskt drakula-manér. 
Månen lyser. Moln glider in över molnskivan. Ett FLICKSKRIK hörs. En fågel flaxar iväg.
Gatan är fortfarande folktom så långt ögat når. Lite papper blåser omkring.
Ett upprepat GNISSLANDE ljud hörs. En CYKLIST kommer från horisonten och närmar sig. Cyklisten har en kropp som är oproportionellt lång och smal. Stora fötter. Han har enkla ljusgrå kläder som ser slitna och raggiga ut. En halsduk är knuten runt halsen. Även cykeln är patinerad och grov i detaljerna. Han har ett paraply och en liten väska.
Cyklisten stannar. Det är något fel på cykeln. Han kliver av och studerar cykeln. Det är punktering. Han klämmer på däcket. Cyklisten slarvar med att hålla cykeln och cykeln ramlar. Cyklisten betraktar cykeln innan han reser upp cykeln igen. Det är fortfarande punktering.
Månen lyser starkt. Moln tornar upp sig och täcker över molnskivan. Det blåser upp. Det blixtrar en gång och ÅSKMULLER hörs.
Cyklisten spänner upp sitt paraply. Cykeln ramlar återigen samtidigt som det blåser upp ännu mer. Lite skräp blåser förbi och paraplyet vänder ut och in. Cyklisten släpper paraplyet som genast blåser iväg utom synhåll. 
Cyklisten ser efter paraplyet, vänder blicken mot den liggande cykeln. Han reser upp cykeln och lutar den mot staketet till höger om grinden, alldeles vid affischen av den efterlysta flickan. Flickan på bilden är söt. Affischen lossnar från staketet och fastnar på cyklisten som viftar undan den. Affischen blåser bort, ut ur synhåll.
Cyklisten ser sig omkring, upptäcker grinden och det bakomliggande huset med ljuset i fönstret. Grinden slår lätt i vinden med KNIRR i gångjärnen. Han sträcker på ryggen.
Cyklisten provar grinden med handtaget och konstaterar att låset inte tar lås utan SLAMRAR glappt. Han skjuter upp grinden och kliver in. Grinden glider sakta igen bakom honom och handtaget klickar utmärkt i lås.


EXT. GÅNG – NATT

En plattsatt gång leder upp mot huset. Det är inte upplyst. Cyklisten betraktar huset med det lysande fönstret och molnen i bakgrunden. Neonskylten med texten HOTEL blinkar oregelbundet.
En person tittar ut genom det lysande fönstret. Det är ÄGAREN till huset. Ägaren försvinner från fönstret och syns inte mer. 
Ett nattfly sätter sig på cyklistens axel. Cyklisten viftar bort insekten.
Cyklisten går fram till dörren på huset. Dörren är stor och med beslag. Cyklisten sträcker upp handen för att knacka på dörren. Innan han hinner knacka öppnas dörren till synes av sig själv. 
Cyklisten ser förvånat på dörröppningen och tar ett steg in. Ingen annan person syns till. 


INT. ENTRÉ – NATT

När cyklisten stigit in SMÄLLER dörren igen bakom honom. Cyklisten ser sig förvånat om mot dörren, men vänder sedan fokus framför sig.
Cyklisten står i en slottsliknade hall. Det finns massiv trappa som svänger upp utom synhåll. På ena sidan av trappan finns en solid vägg som följer trappans kurvatur. Under trappan finns i ett valv som fortsätter i en vid korridor rakt fram. Det finns levande ljus på väggarna intill trappan som kastar spöklika skuggor. Även korridoren under trappan är belyst från bortre ändan av korridoren så det bildas motljus i korridoren.
Det finns ingen där utom cyklisten. Han står stilla.
En siluett av en man, ÄGAREN till huset, dyker upp i bortre ändan av korridoren. En lång skugga av mannen syns på golvet. Ägaren närmar sig.
När ägaren kommer ut ur valvet stannar han. Han är liten och krum och har mörka raggiga kläder utan detaljer. Han är svart runt de stora ögonen. Han har stora spindelliknande händer.
Ägaren gör en gest med armarna mot trappan, och bugar något med huvudet och överkroppen. Cyklisten rör inte en fena. 
Ägaren går fram till trappen, tar några trappsteg upp för trappan och ger tecken att följa efter. Han pekar uppför trappan. Ägaren går före uppför trappan och cyklisten följer efter. Varje gång cyklisten stannar upp, stannar ägaren för att försiktigt vinka ikapp cyklisten.


INT. SOVRUM – NATT

Det är ett sparsamt möblerat rum med en slätbäddad säng i mitten av rummet. Det är ett fönster till höger och dörren till vänster. Mot bortre väggen finns en liten byrå. Månljus skiner in från fönstret genom en persienn som inte syns i bild men som gör att allt i rummet ser randigt ut.
Mitt i rummet står cyklisten medan ägaren står i dörröppningen och slår ut med handen mot sängen. Cyklisten tittar på sängen. Han lägger sin lilla väska på sängen. Han knyter upp sin halsduk och lägger den bredvid väskan.
Ägaren tecknar att följa med, och försvinner ut genom dörren.


INT. MATSAL – NATT

Det är ett stort rum med en brasa. Ljuset fladdrar från brasan. Det finns ett bord och stolar av matsalstyp. Bordet är dukat för en person. Ägaren tecknar att sitta ner. Han drar fram en stol och tecknar återigen att sitta ner. 
Cyklisten sätter sig med tvekan. Han tittar ner i tallriken. Det är mat på tallriken. 
Ägaren skjuter fram ett glas över bordsskivan. När cyklisten tittar på glaset håller ägaren fram en flaska med dryck. Cyklisten accepterar erbjudandet och ägaren häller upp. Cyklisten tar för sig av maten.
Ägaren studerar uppmärksamt cyklistens måltid. Ägaren tvår sina händer och ler pillemariskt med vidöppna ögon som ibland snurrar i sina ögonhålor.


INT. SOVRUM – NATT

Det är samma randiga ljus genom persiennen som förut. Cyklisten viker undan täcket till sängen.
Avtoning


INT. SOVRUM – DAG

Intoning
Samma vy som förra scenen, men nu är det dag. Skarp sol skiner in genom fönstrets persienner. Persiennerna syns ej i bild, men skapar ett randigt mönster i hela rummet precis som förut, men med ett skarpare ljus. Cyklisten ligger i sängen under täcket. Han öppnar och gnuggar ögonen.
I dagsljus syns det att rummet är smutsigt och ostädat.
Cyklisten går fram till fönstret och drar isär en glipa i persiennen för att titta ut. Rummets ränder ändrar utseende när ljuset i glipan strömmar in. Solljuset i glipan är nästan bländande. Cyklisten släpper persiennen och rummets ränder återgår till samma mönster som förut.
Cyklisten går ut ur rummet genom dörren.


INT. MATSAL - DAG.

Det är samma matsal som förut. Av dukningen syns inte ett spår. Det är dagsljus. Rummet är smutsigt och ser ödelagt ut med spindelväv på sina ställen. Brasan är släckt och askan borta. Cyklisten ser sig omkring.


INT. ENTRÉ - DAG

Samma hall som tidigare, men i dagsljus. Lika smutsigt och övergivet som matsalen. Ljusen saknas. Det finns skräp som inte fanns förut. Cyklisten går utforskande nerför trappan. 
Det finns en stor stängd ytterdörr, samma som cyklisten kom in genom föregående dag. Det finns ett fönster som är igenspikad med bräder från utsidan. Dörren är kraftig. Cyklisten känner på dörrhandtaget. Dörren är låst eller kärvar. Han klapprar med dörrhandtaget. Det går inte att öppna dörren. Cyklisten trycker till med axeln. Dörren rubbas inte hur läge. Cyklisten tar i med hela sin kroppstyngd. Dörren förblir stängd.


INT. MATSAL – DAG

Åter i matsalen. Matsalen är smutsig och bordet odukat. Cyklisten sätter sig på en stol. Han blåser över bordsskivan. Smuts flyger iväg. 
Uttoning
Intoning
Cyklisten har slumrat till vid bordet.


INT. MATSAL – NATT

Samma vy som tidigare scen, men nu är det mörkt. Bordet är generöst dukat och har levande ljus. Smutsen syns inte i längre utan rummet ser inbjudande ut. Cyklisten sover fortfarande i samma ställning som tidigare. 
Ägaren dyker upp och lägger handen på den sovande cyklistens axel. Cyklisten vaknar överraskat. Ägaren snurrar med ögonen och tvår sina händer. Ägaren tecknar till cyklisten att ta för sig av maten, och häller upp dryck ur en flaska. Cyklisten ser tvekande ut men tar för sig och äter medan ägaren ser på. Han står lite bakom cyklisten.
Ett par läderlappsvingar ser ut att vilja veckla ut sig på ägarens rygg. Ägaren verkar ha svårt att kontrollera vingarna, men de stannar för det mesta dolda så att inte cyklisten upptäcker dem.
Ägaren vänder om, går sin väg och kommer inte tillbaka.
Uttoning
Intoning.
Cyklisten har tömt faten. Cyklisten ser sig om efter ägaren som inte syns till. Cyklisten torkar sig om munnen med en servett. Han skjuter stolen bakåt och reser sig upp.

INT. KORRIDOR – NATT

Det är en litet rum, eller hall. Det finns inga möbler eller detaljer. Runt ett hörn finns en dörröppning utom synhåll. Från öppningen strömmar det ljus som kastar hårt släpljus mot en vägg av grov textur. På väggen finns en rektangulär nisch som liknar ett igenmurat fönster.
Ur motljuset kommer cyklisten, som skuggar den grova väggen. Han går utforskande och fortsätter ut ur bild. 

INT. VERKSTAD – NATT

En tjock dörr av trä och nitar. Dörren öppnas tungt. Cyklisten tittar först in i rummet, går sedan in. Dörren glider igen lika tungt. Rummet är fyllt med en blandning av jordbruksredskap och skärverktyg. Det är liar, plogar, en järnjungfru, kedjor upplagt i ordnat kaos längs en bänk utefter väggen. Kedjor hänger ner från taket. Även väggen har ett antal rostiga verktyg.  Det är högt i tak, och träbalkar förstärker konstruktionen i huset och i taket finns ett galler. Moln passerar förbi på himlen. Det droppar från taket.
Cyklisten känner på dörrhandtaget på dörren han just gått in genom. Dörren öppnar inte. Han fortsätter genom verkstaden. Under en bänk ligger rader med dödskallar och ben. På bänken står en dödskalle med ett ljus fastsatt ovanpå dödskallen. Det finns handfängsels och mer kedjor. I bortre ändan i rummet finns en öppen lucka i golvet. Ljus kommer upp ur hålet. Det är en enkel trappa av träreglar och plankor.
Genom hålet kan cyklisten skymta ägaren till huset. Ägaren försvinner ibland utom synhåll men skymtar då och då med någon aktivitet. Cyklisten stannar för att se. Ägaren försvinner utom synhåll och hörhåll.


INT. LABORATORIUM – NATT.

Man ser den enkla trappan upp till verkstan. Det finns laboratorieutrustning på bänkarna. Hönsnät avdelar små förråd och utrymmen. Ägaren syns inte till. En gallerförsedd plåtdörr är inte riktigt stängd. 
Cyklisten öppnar plåtdörren och tittar in. Det är en toalett. Toaletten är smutsig och några kakelplattor är trasiga. En platta lossnar och ramlar ner LJUDLIGT. Cyklisten stänger dörren LJUDLIGT, men dörren vägrar ta lås och skramlar några gånger innan cyklisten låter dörren vara. Cyklisten lyssnar, men ingen kommer. 
Cyklisten iakttar rummet. Det är träbalkar i taket och i krokar hänger diverse oidentifierbara stycken tillsammans med knivar av olika sorter.
ETT LJUD avbryter cyklisten. En dörr knirrar. Cyklisten hoppar snabbt in på toaletten och drar dörren om sig som inte tar lås nu heller. I sista sekunden blir det tyst och stilla med dörren.
Ägaren baxar och drar någonting baklänges förbi olika föråd med hönsnät. Det är en stol. I stolen sitter en FLICKA med trasiga ljusa kläder fastbunden med extremt många varv rep. Flickan är smutsig, både i ansikte och kläder. När ägaren kommer närmare toalettdörren ser cyklisten ägaren genom dörrens galler hur han baxar med stolen.
Med mycket bök och skrammel kommer stolen med flickan tillrätta. Ägaren går runt i rummet och grejar med saker, medan flickan sitter bunden i stolen. Hon gråter. Då och då tittar ägaren över axeln mot flickan. Flickan tittar ängsligt omkring sig. Det är samma flicka om på affischen vid grinden. 
Cyklisten stirrar ut genom gallret. Ett finger syns om kanten på dörren, för att hålla den stängd.
Ägaren ställer sig framför den bundna flickan i stolen. Han har en livrem i händerna. Han rycker tvärt ut remmen mellan sina händer till ljudet av PISKSNÄRT. 
Flickan ser förtvivlad ut. En vätska rinner ner för benen och flyter ut under stolen. Ägaren ler i mjugg mot flickan. Ögonen snurrar i ögonhålorna.
Ett LJUD avbryter ägaren. Han tittar i riktning mot trappan. Ägaren går sin väg och försvinner utom synhåll.
Cyklisten öppnar dörren till toaletten och stegar fram till flickan i stolen. Han försöker lösa upp knutarna. Det går inte. Cyklisten ser sig om i rummet. En råtta springer förbi. Det finns gott om knivar och han tar en kniv och försöker skära i repen. Kniven är slö och repen är starka.
Plötsligt hörs att ägaren kommer tillbaka. Cyklisten hoppar in på toaletten igen och drar igen dörren om sig.
Flickan och cyklisten tittar mot varandra genom gallret. Ägaren försvinner igen utan synlig anledning.
Cyklisten attackerar återigen repen med den slöa kniven och repen går av. 
Båda springer uppför trappan. Cyklisten hjälper flickan.


INT. VERKSTAD – NATT

Flickan och cyklisten hjälps åt att komma upp ur luckan i golvet som leder till trappan till laboratoriet. De båda skyndar genom verkstaden. 
Flickan trampar på en spik på golvet. Blod flyter ut på foten vilket tillfälligt stoppar dem. Cyklisten hjälper flickan och tillsammans stapplar de fram till dörren som leder ut. Dörren sitter fast när cyklisten klapprar med handtaget.
Det hörs fotsteg från trappan och cyklisten skyndar åter mot luckan som leder till trappan. I samma ögonblick som cyklisten hinner fram, sticker ägaren upp huvudet ur luckan. Deras blickar möts.
Cyklisten vänder upp luckan och ägaren får den i huvudet. Luckan stängs och man hör hur ägaren faller ner. Ögonblicket efter drar cyklisten fram en låda ut över luckan. Snart slamrar ägaren med luckan. Lådan hotar att falla av luckan när luckan hoppar upp och ner.
Cyklisten mixtrar åter med handtaget i den tunga dörren. Flickan sitter på golvet. Foten blöder. I samma ögonblick som luckan smäller upp får cyklisten upp dörren. Cyklisten och flickan rusar ut genom dörren samtidigt som ägaren rusar upp genom luckan. Cyklisten drar igen dörren efter sig.
INT. KORRIDOR2 – NATT

Det är ett mindre rum, utan detaljer.
Det finns en dörr. Cyklisten springer fram till dörren. Han känner på handtaget. Dörren är låst. Cyklisten slamrar med handtaget och lämnar dörren.
Det är en annan dörr. Cyklisten känner på det handtaget med. Den här dörren är också låst eller är kärv. Cyklisten slamrar med handtaget och dörren går faktiskt upp. Cyklisten öppnar dörren. Innanför dörren står ägaren. Cyklisten smäller igen dörren igen.
I bortre ändan av korridoren finns en öppen dörr. De springer mot den dörren.


INT. KORRIDOR1 – NATT

Det är samma lilla rum som har ett litet igenmurat fönster. Det syns svagt ljus i springor i det lilla fönstret. Cyklisten och flickan springer mot dörröppningen som är skymd runt hörnet. 


INT. MATSAL – NATT

Det är samma matsal där cyklisten ätit. Cyklisten och flickan rundar bordet. Plötsligt dyker ägaren upp, och hamnar på andra sidan bordet. Cyklisten och flickan stannar. När de går åt ena håller genskjuter ägaren dem, och när de går andra hållet genskjuter ägaren åt andra hållet. De provar riktningen ett par gånger innan positionerna är låsta.
Ägaren lutar sig mot bordet och ser ut att ta sats. Ett par läderlappsvingar verkar vilja veckla ut sig på ägarens rygg, men hålls tillbaka på plats med viss svårighet. Han öppnar munnen, vidgar munnen ytterligare. Hans tänder och tungan syns. Munnen är groteskt öppen och stor. Ägaren skriker och det LÅTER som ett mellanting mellan lejon och brunbjörn. Vingarna vecklas in och försvinner.
Luftdraget från skriket får cyklisten och flickan att rygga tillbaka. Flickans hår blåser bakåt. Cyklisten och flickan backar ut ur bild. Ägaren drar åter efter andan.
Cyklisten och flickan springer rakt över en stol, snubblar och ramlar omkull. Stolen går sönder i bitar. Cyklisten rafsar åt sig ett stolsben från den trasiga stolen och tar med den och de rusar vidare. Det hörs återigen det rytande skriket.


INT. FÖNSTER – NATT

De springer förbi ett fönster. Utanför fönstret är solen på väg upp. 


INT. ENTRÉ - NATT

Paret springer nerför trappan i hallen. Ett fönster är igenspikat. Cyklisten släpper flickan vid trappans nedersta trappsteg och hon sätter sig på golvet vid trappan. Cyklisten springer fram till fönstret och slår med stolsbenet på fönstret så glaset går sönder. Han stöter upprepat med stolsbenet mot bräderna. I detsamma kommer ägaren från tillsynes ingenstans.
Cyklisten siktar med stolsbenet mot ägaren, men ägaren slår bort stolsbenet ur cyklistens hand så att cyklisten faller till marken. Cyklisten blöder näsblod, och känner på näsan med handen. Han tittar på blodet på handen. Lite dagsljus strömmar in mellan plankorna när inte cyklisten inte längre skymmer fönstret. 
Ägaren ryggar förskräckt tillbaka från ljuset. Han skyler sitt ansikte med händerna och vänder mot trappan, och ryggen mot ljuset. Ägaren ser flickan och kastar sig över henne istället. Ägarens vingar vecklar ut sig och döljer flickan i en omfamning. 
Förvånat tittar cyklisten på fönstret. Han tittar på ägaren. Han ser åter på fönstret. Han reser sig mödosamt, tar upp stolsbenet och börjar slå besinningslöst på bräderna på fönstret. 
Allt eftersom bräderna splittras och lossnar, bryter hårt dagsljus in från fönstret.
Ägaren avbryts av ljuset och vänder sig tillbaka. Flickan glider ledlös ur ägarens famn ner på golvet. Ägaren vrider sig i plågor och plågorna förvärras allteftersom mer dagsljus kommer in. 
Cyklisten sätter sig ner mot väggen av utmattning.
På ägarens rygg vecklas läderlappvingarna ut i sin fulla storlek och slår ett par slag. Ägaren transformeras bitvis till en stor fladdermus och lyfter med stora vingslag uppåt trappan. Men när det är fullt dagsljus störtdyker fladdermusen och kraschlandar mot trappstegen.
Han ordnar sina vingar och flaxar några tag för att ta ny fart. 
I samma ögonblick som han lyfter på nytt, kommer flickan i kapp med förnyade krafter och drar ner honom i vingarna. Hon trycker med hela sin kropp ner fladdermusen mot trappgolvet. Fladdermusen fräser ilsket. De har ansikte mot ansikte. Flickan ser beslutsam ut.
Fladdermusen tar spjärn och de rullar runt och ramlar nerför trappstegen och fladdermusen kommer överst. Nu har fladdermusen övertaget. Fladdermusen är halvt förvandlad till människa. Han fräser.
Plötsligt får fladdermusen ett stolsben i huvudet med stor kraft. Cyklisten håller i andra ändan av stolsbenet och höjer benet för ett andra slag men fladdermusen segnar ner medan flickan rullar över fladdermusen åt sidan.
Flickan tar stolsbenet från cyklisten och siktar en spetsig ända av stolsbenet mot mitten av kroppen på fladdermusen. Fladdermusen ser livlös ut. En kort eftertanke innan hon tynger ner stolsbenet med hela sin tyngd och stolsbenet sjunker ner i kroppen.
Fladdermusen spärrar upp ögonen, ser förfärad ut, väser. Han transformeras till människa. Ögonen rullar runt. Hans kropp och ansikte sönderfaller. Skelettet syns. Till sist är det bara jord kvar och i högen ligger stolsbenet.


EXT. TRÄDGÅRD - DAG

Cyklisten och flickan klättrar ut ur huset genom ett fönster som har enstaka bräder. Solen är uppe. 
När man ser huset i dagsljus är flera fönster och dörren igenspikade och det är ett öde rivningshus. En hotellskylt hänger på sidan utan belysning.
Grinden har en skylt, ”Tillträde förbjudet”. Grinden är kedjad och låst. Cykeln står kvar vid staketet, med punktering.

