TV - manus: “Eldre kvinne trolig drept”
Nyheter kl 21

1. Anker sitter i studio

Anslag
God kveld og velkommen til
9-nyhetene…

2. Bilde av ulv

Meldingen om at en eldre
kvinne i ettermiddag ble
angrepet og spist opp av
ulv i Trysiltraktene har
skaket opp mange. Det
er imidlertid uklart hva
som har hendt, og det er
foreløpig motstridende
opplysninger om
hendelsesforløpet.

3. Anker i studio

Jenta er nå i sikkerhet
og kom uskadet fra det.
Hennes mor uttaler til
9-nyhetene at hun er
tydelig påvirket av det
som har skjedd. Familien
uttrykker nå et ønske
om å beskytte den unge
jenta mot ytterligere
medieoppmerksomhet.

4. Helbilde reporter

En ung jente skal også
ha blitt angrepet av
ulven, men ble reddet i
siste sekund av en uredd
tømmerhogger som
befant seg i området og
hørte ropene hennes om
hjelp.

3. Delbilde av reporter
Jeg gir ordet videre til deg,
Magnus Husebø. Du står
på stedet hvor dramaet
utspilte seg! Hva har du å
fortelle?

6. Politimann intervjues
Saken har nå tatt en
dramatisk vending, ved
at den eldre kvinnen
faktisk skal være i live!
Politietterforsker Kvåle,
du kan selv fortelle hvilket
syn som møtte politiet da
man kom hit i firetiden i
ettermiddag.

7. Bilde av ulv, reporters stemme

-Ja, dette er tydeligvis ikke
hverdagskost for politiet her
i traktene! En avdeling fra
Kripos er på vei og vil være
her om kort tid.
- Ulven er nå uskadeliggjort,
uten at politiet vil si mer om
hvordan det skjedde…

8. Helbilde, reporter

Tilbake til studio og deg,
Geir Andersen!

Kamera rettes mot ulv
som ligger på bakken,
innzooming

9. Studio: anker og gjest

Vi har med oss i studio
viltforsker Gunnstein
Bratten, som i lengre tid
har advart mot at noe
slikt ville komme til å skje.
Hvorfor har du ment dette,
Bratten?

Dette er de opplysninger
vi har fått til nå, men vi vil
følge opp saken når det
kommer mer informasjon
fra politiet. Det er meldt
om en pressekonferanse
kl 22 i kveld.

10. Gunnstein Bratten

