SC. 1. INT. STUE - AFTEN - FEST
Emilia og Marius går ind af døren hånd i hånd til en fest
hvor der sidder nogle gæster og drikker.
EMILIA
Hvorfor sætter de ikke noget på man
kan synge med på?
Marius ser Louise.
MARIUS
Art, jeg er tørstig. Henter du ikke
lige en øl skat?
EMILIA
Jo, jeg går lige i baren
Emilia går op i baren. Louise kommer hen til Marius.
LOUISE
Fedt du kom?
MARIUS
Tak for invitationen
LOUISE
Jeg mener det, det var fedt DU kom.
Er du her alene?
MARIUS
Jahhh.
LOUISE
Men hvad med dig og Emilia?
Marius kigger over på Emilia
MARIUS
Skal vi ikke gå ovenpå, hvor der
ikke er så meget larm?
SC.2 INT. PIGEVÆRELSE - AFTEN
Marius og Louise sidder på sengen.
MARIUS
Dejligt, nu er vi alene.
Louise bukker sig ned for at stille sin drink.

2.

MARIUS
Du har en ret go’ røv
LOUISE
Tak
Marius tager hånden forførende op af Louises lår mens han
kigger forførende på hende, hun kigger ham dybt i øjnende og
læner sig ind for at kysse ham. han ligger hende ned i
sengen.
SC.3 INT. GANGEN - MORGEN
Marius kommer gående på gangen hen mod drengene der står
der.
OSCAR
Hva så Marius, ny dame?
MARIUS
Man siger jo ikke nej til
dobbeltfisse.
OSCAR
Godt gået. Uh, se hvem der kommer
der?
Emilia kommer gående.
OSCAR
Held og lykke
OSCAR og gutterne smutter.
EMILIA
hvor har du været hvorfor har du
ikke svaret på mine beskeder?
MARIUS
øhh jeg øhh havde det mega dårligt
til festen så jeg tog hjem.
EMILIA
Så stod jeg bare der.
MARIUS
ja, Det må du undskylde, men jeg
knækkede mig altså.
EMILIA
hvorfor har du så ikke svaret på
mine beskeder?

3.
MARIUS
Øhh, jeg havde ikke mere strøm.Ses
vi senere skat?
EMILIA
Ja
Emilia går ind i klassen.
Marius modtager en SMS fra Louise.
LOUISE (SMS)
Tak for i går, skal vi snart gøre
det igen?
Marius smiler
SC.4 INT MARIUSS VÆRELSE
Marius og louise ligger tæt i hans seng og kysser.
LOUISE
Du kunne godt ha’ ringet? Eller i
det mindste skrevet.
MARIUS
Ja det var lidt ondt af mig, men
skulle lige have styr på det der
med Emilia. Hun er ret ked af at vi
ikke er sammen mere. Så hvis vi kan
holde det lidt hemmeligt.
LOUISE
Jeg har lagt mærke til dig i noget
tid på skolen
MARIUS
Har du?
LOUISE
Ja, og havde ikke troet det her
ville ske.
MARIUS
Du er den lækreste, så selvfølgelig
ville det ske.
Det banker på døren og Emilia kommer ind. Marius rejser sig
op.
EMILIA
Din mor lukkede mig ind. Hvad laver
hun her?

4.

MARIUS
Hun hjælper mig bare med matematik
EMILIA
Ok, men du kunne også have spurgt
mig?
MARIUS
Oh,jeg vidste ikke om du havde
andre planer
LOUISE
Nå, jamen jeg bliver vidst også
nødt til at smutte.
louise går ud og lukker døren
EMILIA
Jeg vidste ikke du var venner med
Louise?
MARIUS
Hun hjælper mig bare med lektierne
EMILIA
Nå ok, det var bare lidt mærkeligt
at I lå i sengen.
MARIUS
Nej rolig nu, jeg kunne aldrig
finde på at være sammen med andre.
EMILIA
Nej selvfølglig ikke, dumt af mig.
Jeg stoler på dig.
Marius puster lettet ud.
SC.5 INT. GANGEN - NÆSTE DAG
Marius står med gutterne. Emilia kommer gående.
EMILIA
Kan vi lige snakke sammen.
MARIUS
Øh jojo, det kan vi godt.
EMILIA
Skrider I så ikke lige drenge?
Drengene går og laver "du på skideren"-tegnet.

5.

MARIUS
Hvad er der galt?
EMILIA læner sig ind mod Marius og hvisker.
EMILIA
Mød mig i omklædningen efter dansk.
Jeg er klar... husk kondom.
MARIUS
Mener du det?
EMILIA
Skal jeg ombestemme mig...nej, jeg
mener det.
MARIUS
Fedt
EMILIA
Jeg glæder mig
Emilia går og Marius står tilbage med et stort liderligt
smil.
SC.6 - OMKLÆDNINGSRUMMET
Marius træder ind i omklædningsrummet. Han hvisker.
MARIUS
Emilia
EMILIA
Jeg er bag forhænget. Tag tøjet af
og kom herind.
Marius begynder tager tøjet af.
EMILIA
Skynd dig nu, jeg kan ikke vente
længere.
Marius tager det sidste tøj af og går hen mod forhænget. Da
han trækker det til side står både Emilia og Louise bag. Han
dækker sig bag forhænget.
MARIUS
hvad sker der?
EMILIA
Tror du vi er dumme?

6.

LOUISE
Vi luret dig
Louise går hen og tager tøjet op.
EMILIA
Du er sådan et svin
LOUISE
Jeg får helt kvalme over dig
MARIUS
Det var ikke meningen I skulle
finde ud af det.
EMILIA
Og det skulle gøre det ok?
LOUISE
Kom lad os skride
Emilia og Louise går.
MARIUS
Fuck
Skoleklokken ringer. En flok piger kommer ind i
omklædningsrummet.
Marius ser skræmt ud.

