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Et manuskript af:

8.sk, Fjerritslev Skole

3. Gennemskrivning, November 2017
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SCENE 1 – STUE
Sofie(15), Caroline(14), Oscar(14) og Sebastian(15) sidder i
sofaen og ser film (komedie). Caroline ligger ved siden af
Sebastian, imens han holder om hende. Oscar sidder stille og
ser filmen ved siden af Caroline, og Sofie sidder med sin
mobil ved siden af Oscar. Pludselig får Caroline en besked fra
et fremmed nummer.
- “Nyder du at ligge i Sebastian´s arme? ”
Caroline bliver irriteret og ruller øjne.
CAROLINE
“Wtf Sofie. Er det dig?”
SOFIE
“Hvad mener du?”
Caroline viser telefonen
SOFIE
“Det er jo ikke mit nummer
CAROLINE
“Hvem er det så?”
Imens hun viser den får hun en besked mere
“Hygger i jer i Sofaen?”
OSCAR
“Tror i han står uden for vinduet?”
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De kigger alle ud af vinduet.

Først rejser Sebastian sig, og tager i Caroline´s arm.
Han trækker hende med sig ud i køkkenet.
Derefter kigger Oscar på Sofie, og de følger efter.

SCENE 2 – KØKKEN
Da de kommer ud i køkkenet, trækker Sebastian Caroline til
sig, og han krammer hende. Oscar prøver at tage i døren, men
den er låst. Sofie står ved siden af Sebastian og Caroline.

OSCAR
“Hvad fanden sker der!”
De kigger rundt på hinanden og ser panikslagne ud.
SOFIE
 “Hvad gør vi nu?”
Pludselig slukker lyset.
I panik kommer de til at splitte op. Sofie løber direkte ud på
toilettet.

SCENE 3 – TOILET
Sofie kommer ud på toilettet og gemmer sig bag forhænget.

SCENE 4 - KØKKEN
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Man ser fra morderens perspektiv/vinkel at han følger efter
hende, men man viser ikke hvem morderen er.

SCENE 5 – TOILET
Man kan høre døren til toilettet låser. Man ser gennem
forhænget, at en silhouet hæver en kniv. Sofie går i panik, og
læner sig helt op ad muren. Pludselig er der en som trækker
forhænget fra, og man filmer Sofie´s ansigtsudtryk. Hun
skriger højt.

SCENE 6 - STUEN
Man filmer Caroline og Sebastian hører skriget fra Sofie.
Derefter står de stille i panik
CAROLINE (hvisker)
“Hvem fanden var det? Det lød som Sofie”
Sebastian kigger rundt
Man hører en knirken, og tunge skridt.
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Sebastian og Caroline rykker tættere sammen, og ser meget
bange ud.
Sebastian tager sin telefon, fumler lidt med den og får så
tændt sin lygte, peger den op mod Oscar som står lige foran
dem.
SEBASTIAN
“Åårh var det bare dig Oscar?”
SEBASTIAN
“Er du okay? Og hvad med Sofie? Hvor er hun?”
OSCAR
“Ja, jeg har det fint. Hvad med dig? Vi skal væk herfra, nu!”
SEBASTIAN
“Ja. Men hvor er Sofie?!”

OSCAR
“Jeg ved det ikke. Jeg har ikke set hende i lang tid.”
SEBASTIAN
“Hvilket sted har du været? Så kan vi udelukke det rum”
OSCAR
“Jeg har været inde i køkkenet. Hvor har i været?”

CAROLINE
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“Vi løb direkte ind i stuen, og har været her siden vi
splittede op”
SEBASTIAN
“Så er der kun et sted tilbage. Toilettet”
Sebastian kigger først på Oscar, og derefter over på Caroline.
CAROLINE
“Jeg går ikke forrest.”
OSCAR
“Fint, så gør jeg det. Kom.”
Oscar lister forrest, Sebastian efter, og Caroline bagest.

SCENE 7 - KØKKEN
Gruppen kommer ind i køkkenet Sebastian får øje på døren.
SEBASTIAN
“Nej nej nej! Døren er åben, den var jo låst før”
I skræk træder de alle et skridt tilbage og Caroline kommer
til at vælte (et eller andet) på bordet ned på gulvet.
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CAROLINE
“Aaaargh fuck!”
De stopper alle tre op, og Oscar og Sebastian kigger tilbage
på Caroline. De er alle bange.
OSCAR
“Jeg går ikke forrest mere nu!”
Oscar tager kniven på bordet.
Caroline ruller øjne, og virker sur.

SEBASTIAN
“Okay. Så gør jeg det”
Sebastian står og venter så man får effekten af at han ikke
vil gå forrest da Caroline afbryder ham.
CAROLINE
“Løb ind på badeværelset! NU!”
Sebastian løber forrest. Caroline overhaler Oscar, så han
løber bagest.

SCENE 8 - TOILET
De kigger rundt.
Caroline peger over på forhænget.
De kigger på hinanden, og Sebastian går over mod forhænget.
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Sebastian trækker forhænget fra.
SEBASTIAN
“Det er løgn man. Det er Sofie”
CAROLINE
“Neeej!”
Caroline kaster sig i armene på Sebastian så han taber
telefonen i badekaret. Der bliver mørkt.
Oscar bliver bange og løber ud af døren.

Man filmer på Sofie, som ligger død nede i badekarret. Hendes
hals er hugget over, og der er blodbad. Kniven sidder fast i
brystet.

Caroline sætter sig ned på gulvet med hovedet ned i knæene.
Der bliver helt stille.
SEBASTIAN
“Hallo vi bliver nødt til at gå nu!”
Caroline græder
CAROLINE (hulker)
“Jamen hvad så med Sofie?”
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SEBASTIAN
“Caroline, vi kan ikke gøre noget. Hun er død. Du bliver nødt
til at tænke på dig selv!”
CAROLINE
“Jamen..”
Der kommer en høj lyd inde fra stuen
SEBASTIAN
“Hvad var det”

CAROLINE
“Hvor er Oscar?”
Sebastian tager fat i Caroline, og trækker hende op.

SCENE 10 - STUE
Sebastian får pludselig meget store øjne.
Oscar ligger på gulvet, og spiller død
SEBASTIAN
“Fuck Oscar!”
CAROLINE
“Er han død?”
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Sebastian går mod Oscar så deres hoveder er imod hinanden.
 SEBASTIAN
“Det tror jeg”
Oscar åbner øjnene op og stikker Sebastian.
SEBASTIAN
“Argh fuck, hvad har du gang i?”
OSCAR
“Jeg vil have Caroline for mig selv”
Oscar prøver at stikke ham igen men Sebastian får fat i hans
håndled og de kæmper om kniven, Caroline kommer hen og sparker
Oscar i skridtet.
Caroline hiver Sebastian på og løber.

SCENE 10b - KØKKEN
Man filmer at Caroline løber forrest, og Sebastian bagved. De
løber hen til døren.

SCENE 11 - GARAGE
Sebastian og Caroline står ude i garagen.
De er begge meget forpustede
CAROLINE
“Hvad gør vi, Sebastian?”
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SEBASTIAN
“Vi skal prøve alt for at komme ud.”
Sebastian ser porten.
Han begynder at rode med låsen, for at få porten op.

SCENE 13 - KØKKEN
Oscar kommer ud gennem køkkenet, halter lidt og har kniven i
den ene hånd.

SCENE 14 - GARAGEN
Sebastian står henne ved porten, og Caroline er gået hen og
lede videre efter ting til at komme ud.
Oscar kommer gående, ude fra køkkenet, med kniven over
hovedet.
Man filmer udefra, igennem det matterede glas, at Oscar går
hen mod Sebastian med kniven over hovedet. Sebastian her ikke
set Oscar endnu
CAROLINE
“Sebastian!”
Sebastian vender sig om.
SEBASTIAN
“Oscar, ro.. Rolig… Slap af..”
OSCAR
“Du vidste godt hvad jeg følte for hende… Jeg hader dig!”
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SEBASTIAN
“For fanden Oscar…”
OSCAR
“CAROLINE ER MIN!”
Oscar prøver at stikke ud efter Sebastian.
Sebastian falder.

Caroline trækker en kæmpe svensknøgle op af en kasse.
Hun løber hen mod Oscar, hun slår ham en gang først
CAROLINE
“DU ER IKKE MIN TYPE!”
Caroline fortsætter med at slå ham.
Blodet fra Oscar sprøjter op på glasset.
SEBASTIAN
“O.. okay Caroline du kan godt stoppe nu”
Hun slår ham 2 gange mere og stopper.
Caroline løber hen til porten, og får den låst op.
Hun trækker Sebastian op.
CAROLINE
“Hvad fanden regnede ham med””
Caroline tager Sebastian´s arm omkring hende, og de går
hurtigt ud.
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SLUT.
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