
SCÈNE 31: Everlock
EXT.STEEGJE.OCHTEND

Na een tijdje snel rijden komt DIO aan bij het steegje waar SANDRA
in hun auto aan het wachten is. Achterop DIO'S scooter zit een 
bewusteloze JAMES EVERLOCK met riemen vastgebonden. SANDRA 
luistert hard naar Madonna’s ‘material girl’. Terwijl DIO bezig is
EVERLOCK die nog steeds bewusteloos is van zijn scooter af te 
halen hebben SANDRA en hij een gesprek.

SANDRA:
Dat duurde lang.

DIO:
Shut up en zet die fucking muziek uit, wil je dalijk ook in de 
rechtszaal terechtkomen?

SANDRA:
He chill even, zeg.

DIO gooit EVERLOCK op de achterbank. Achter DIO staat een grote 
afvalcontainer. Hij opent hem, pakt de scooter op en probeert hem 
erin te gooien, dit mislukt.

SANDRA:
Lukt het een beetje meneertje stress?

DIO negeert SANDRA en nu lukt het wel. 
DIO stapt in naast SANDRA die in de bestuurdersstoel zit. Hij zet 
de muziek uit.

SANDRA:
He mijn madonna.

DIO:
Dalijk kun je zoveel madonna luisteren als je wil...

DIO ruikt ineens iets.

DIO:
Heb jij bong zitten roken?

SANDRA:
Ja wat wil je, je was zo lang weg.

DIO:
Oke fuck it. Ik rij. 

SANDRA:
He ik zou rijden!



DIO:
Sandra je bent fucking stoned, als we dalijk langs de weg worden 
aangehouden door jou stonede rijgedrag en ze zien dat wij een 
bewusteloze welbekende terrorist vervoeren kunnen we het wel 
schudden. Jij gaat achterin bij Everlock.

SANDRA:
Fuck dat, ik ben er klaar mee dat je mij blijft commanderen, 
klootzak!

DIO:
Wat zei je tegen mij?

SANDRA:
Je hoorde me wel!

DIO:
Als je zoiets nog ooit tegen me zegt ben je fucking dood!

SANDRA:
Alsof ik bang ben voor meneertje crimineel. Je gaat toch niet je 
eigen vriendin bedreigen.

DIO:
Nou daar ben ik helemaal niet bang voor. 

DIO stapt uit en trekt SANDRA uit de auto. SANDRA spartelt tegen.

SANDRA:
Laat me los vuile tyfuslijer!

Ze slaat hem in zijn gezicht. DIO incasseert de klap, hij weet 
niet wat hem overkomt. SANDRA beseft zich nu wat ze heeft gedaan 
en kijkt vol doodsangst naar DIO. DIO kijkt haar onbegrijpend aan,
maar het onbegrip gaat al snel over naar woede. Hij trekt zijn 
pistool en schiet drie keer in SANDRA. Ze valt dood neer.

DIO:
Ik had je fucking gewaarschuwd. 
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