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Tobias sidder med sin computer på sin plads. Pludselig kan
han høre døren gå op, og kigger straks op for at se hvem der
træder ind i klassen. Det er Astrid. Han smiler for sig selv
og ser, hvor hun går hen. Hun sætter sig for sig selv ved et
bord. Kassandra og hendes veninder står ved bordet foran og
vender sig om til Astrid. Tobias betragter deres samtale.
KASSANDRA:
Ej. Her lugter da lidt.
EMMA:
Ja. Ej, her stinker jo virkelig
meget.
FREJA:
Her lugter lidt af... luder.
KASSANDRA:
Så ved jeg godt hvem der lugter...
EMMA:
Hvem tror du?
KASSANDRA:
Det Astrid
FREJA:
Ja, ad. Hun tror også bare hun er
noget, fordi hun var sammen med en
fra gymnasiet.
KASSANDRA:
Ja den smatso. Hun er virkelig bare
alt andet end sej. Hun er den
vildeste luder.
FREJA:
Ja, luder-Astrid. Haha.
EMMA:
Hun er bare for ulækker. Hun lod
ham endda tage billeder af det.
Mens de var sammen. Han har dem
vist stadig.
Astrid ser bare ned i jorden. Opgivende og ligeglad.
KASSANDRA:
Seriøst?! Ikke at det kom som en
overraskelse. Hun er fandme for
klam... Det er lidt
grænseoverskridende at tænke på.
(CONTINUED)

CONTINUED:

2.

FREJA:
Jeg får seriøse brækfornemmelser.
Astrid rejser sig og går. Tobias ser det, han følger efter.
Han passerer pigegruppen der står og fniser.
TOBIAS:
I er for meget.
Han skynder sig ud af døren
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Astrid står uden for klassen og er ved at tage jakke på.
TOBIAS:
Astrid, er du okay?
ASTRID:
Tobias, bare lad mig være. Jeg
mener det, tro mig. Du vil ikke
være i nærheden af mig.
TOBIAS:
Jo, det vil jeg.
ASTRID:
Fint.
Astrid er på vej til at gå.
TOBIAS:
Astrid, vent nu, kan vi ikke lige
snakke?
ASTRID:
Hvad vil du snakke om?!
TOBIAS:
Jeg tænkte bare om du kom til
festen i aften?
ASTRID:
Jeg har intet at komme for.
Astrid smiler ironisk til Tobias og er på vej væk.
TOBIAS:
Har du lyst til at lave noget. Vi
ku gå på macD.

(CONTINUED)

CONTINUED:

3.

ASTRID:
Jeg har ikke tid, jeg skal til
skydning.
TOBIAS:
Seriøst, går du til skydning?
ASTRID:
Ja, kan du ikke være ligeglad?
TOBIAS:
Nej mand, det er sgu da blæret. En
pige der skyder.
Astrid ser tvivlende ud.
ASTRID:
Mener du virkelig det?
Tobias nikker.
TOBIAS:
Ja for fanden, hvad skyder du?
ASTRID:
Banepistol.
TOBIAS:
Er du god?
ASTRID:
Sådan semi. Jeg har da vundet et
par medaljer.
TOBIAS:
Ok, nice. Må jeg ikke se din pistol
på et tidspunkt?
ASTRID:
Måske.
Lidt akavet pause, Astrid er ved at gå igen.
TOBIAS:
Er du sikker på du ikke kommer til
festen i aften, så kunne vi jo
snakke mere om det?
ASTRID:
Jeg skal OVERVEJE det. Okay?
Tobias nikker. Astrid går ned ad gangen forbi Tobias. Han
ser efter hende og smiler.

4.

3

STUE, FEST -AFTEN

3

Der er snak i hele lokalet og dæmpet lys. Tobias står i det
ene hjørne med nogle af drengene fra klassen. Pigerne står
og danser rundt. Der er god pumpet stemning.
Tobias ser hele tiden rundt for at se, om Astrid er kommet.
Det er hun ikke, han tager telefonen op og skriver til
hende:
SMS
"Kommer du ikke"
SVAR SMS
"Er her allerede"
Han ser op fra telefonen og kigger glad rundt. Astrid står
henne ved døren til haven. Hun vinker til ham at han skal
komme. Tobias signalerer at han er på vej. Han skynder sig
op til sprutbordet og tager to øl.
TOBIAS:
Hej Kassandra, låner du mig ikke
lige oplukkeren?
KASSANDRA:
Nå, så kom din klamme kæreste.
Kassandra smiler ironisk og giver ham den. Han lægger
telefonen og lukker øllene op. Han skynder sig ud med dem,
og får ikke telefonen med.
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Tobias kommer ud, og ser at Astrid sidder på jorden. Han
sætter sig og smiler til hende.
TOBIAS:
Hey, du kom.
Astrid nikker. Han giver hende øllen, de tager en tår.
TOBIAS:
Det er jeg virkelig glad for, jeg
troede måske ikke du havde lyst.
Med det der skete tidligere og
det...
ASTRID:
Jeg skal vise dig noget.
Hun åbner sin taske og tager sin banepistol op.

(CONTINUED)

CONTINUED:

5.

TOBIAS:
Ej fuck. Hvor er det sindssygt...Må
jeg røre..
Hun giver ham pistolen, han sidder og vejer den i hånden.
Han har julelys i øjnene.
ASTRID:
Det er en Glock, 9 mm. God til
baneskydning. Ret præcis på kort
afstand. Jeg fik den af min far i
konfirmationsgave.
Tobias piller ved pistolen.
ASTRID:
Pas på. det der er sikringen. Hvis
du slår den fra kan den skyde
TOBIAS:
Vent. er den ladt?
ASTRID:
Selvfølgelig.
Tobias blegner. Han rækker hende pistolen tilbage.
TOBIAS:
Du må hellere pakke den væk.
ASTRID:
Hvad, jeg troede gerne du ville se
den.
TOBIAS:
Jamen man tager da for helvede ikke
en ladt pistol med til fest.
Astrid ser skuffet ud.
ASTRID:
Jeg skulle ikke være kommet.
TOBIAS:
Jo, jo jo jeg er enormt glad for du
kom.
ASTRID:
Tak. Du er ok.
Tobias nikker. Igen er der akavet stemning.

6.
5

STUE -NAT

5

Kassandra får øje på den forladte telefon.
KASSANDRA:
Vent er det ikke Tobias’ telefon?
FREJA:
Jo det er det da.
Kassandra samler telefonen op.
KASSANDRA:
Idioten har ikke engang nogen kode.
Skal vi lave noget sjov?
FREJA:
Hvad tænker du på?
KASSANDRA:
Han har ikke engang billedet af sin
klamme kæreste. Skal vi ikke hjælpe
ham?
Kassandra smiler.
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Tobias og Astrid sidder ved siden af hinanden. De tager en
tår hver af øllen.
TOBIAS:
Må jeg spørge om noget?
ASTRID:
Ok.
TOBIAS:
Er det rigtigt, det der med ham der
fra gymnasiet?
Astrid ser hurtigt op på ham.
TOBIAS:
Ej, undskyld. Jeg vil ikke blande
mig, hvis det er privat.
ASTRID:
Nej, det er okay. Det er bare.. Ja,
det er rigtigt. Jeg ved ikke hvad
jeg tænkte på. Også åndssvagt jeg
lod ham tage billede af det.
Tobias nikker.
(CONTINUED)

CONTINUED:

7.
ASTRID:
Nu synes du sikkert også jeg er
vildt klam.
TOBIAS:
Nej nej det synes jeg virkelig
ikke.
ASTRID:
Tak

Tobias lægger armen om hende. Hun smiler lettet.
De bliver forstyrret af lyden af Astrids telefon, som bimler
i hendes taske. Hun tager den frem og ser på den.
Astrid åbner beskeden. Hendes ansigt bliver mørkt.
ASTRID:
De svin.
Hun krummer sig sammen og begynder at hulke. Tobias samler
telefonen op. Han ser hvad der er på det. Det er billedet af
Astrid og gymnasiefyren i seng med hinanden.
Tobias ser tvivlende på Astrid, prøver at trøste.
Kassandra kommer til syne i døren. Hun har Tobias’ telefon i
hånden.
KASSANDRA:
Tobias, søde. Du tabte din mobil.
Hun smiler falskt til ham.
Astrid rejser sig op. Hun har pistolen i hånden. Hun går mod
Kassandra, som forskrækketskynder sig ind i stuen igen.
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Astrid går ind i stuen. Der er folk der griner af hende, som
står med deres mobiler i hånden. Musikken kører. Kassandra
løber gennem vrimlen.
KASSANDRA:
Pas på hun har en pistol.
Astrid hæver pistolen og sigter efter Kassandra, som gemmer
sig bag de andre. Folk bliver bange, alvorlige og prøver at
komme væk. Astrid går imod Kassandra, som ikke kan komme
væk. Hun sigter på hende, og slår sikringen fra.
Tobias træder ind imellem Astrid og Kassandra.

(CONTINUED)

CONTINUED:

8.

TOBIAS:
Astrid, du behøver ikke gøre det
der. Jeg ved godt at du er vred.
Jeg ved godt at du er vred på og
alle sammen. Men please. Du kommer
til at fortryde det SÅ meget. Stol
på mig. Men hvis du gør det her,
vil du skulle leve med det RESTEN
af dit liv. Du ender i fængsel. Du
er meget bedre end det.
Astrid ser forfærdet rundt. Hun har tårer i øjnene. Tobias
ser roligt på hende. Astrid trækker på skuldrene. Tobias
nikker roligt. Astrid sænker langsomt pistolen.
*Der er helt stille. Skærmen fader langsomt ud. Den er
næsten helt sort, da man hører Kassandras skræmte stemme.*
KASSANDRA:
Jeg vidste du ikke turde, din
psykopat.
Der fades hurtigt ud igen. Man hører et bang.
*FILMEN SLUTTER*

