Final

SCENE 1 (TIL FESTEN)
SEBASTIAN og SELMA danser. Da sangen de danser til slutter,
taler de sammen. SELMA rødmer
SELMA
Det var sjovt.
SEBASTIAN
Ja det var.
SEBASTIAN
Jeg ga˚r lige over og henter en øl
SELMA
OKAY
Nora kommer over til SELMA
SELMA
Hvad laver du?
NORA
Kigger bare pa˚ det nye kæreste
par.
SELMA
Vi er ikke kærester
NORA
Okay, men det er jo tydeligt at du
kan lide ham.
SELMA ruller øjne
NORA
Jeg vidste du godt kunne lide ham!
SELMA
Jeg kan ikke lide ham han er bare
lidt sød.
NORA
Men du vil jo gerne.
SELMA kigger pa˚ SEBASTIAN pa˚ en forelsket ma˚de, og rødmer
imens.
SELMA
Men der kommer ikke til at ske
noget, for jeg tror ikke han kan
lide mig
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NORA
Det ved du da ikke?
SELMA
Han ga˚r ogsa˚ en klasse over mig.
NORA
Det er da lige meget
Pludselig ga˚r ALMA og hendes pigegruppe hen til SELMA og
NORA. Pigegruppen har det sygeste dræberblik.
ALMA
Din fede so!
Pigegruppen ga˚r direkte efter ALMA fa˚r sagt det hun skulle
sige.
SELMA
Øhhhh wtf!
NORA
Hvad gik det ud pa˚?
SELMA & NORA GRINER LIDT
SELMA
Var lige ved at spørge om det samme
NORA og SELMA ser meget overrasket ud.
SELMAS MOR SKRIVER
"Jeg er her nu, kom ud til bilen."
SELMA (BESKED)
"Ma˚ jeg ikke bare blive 20 min.
Mere"
MOR (BESKED)
"Du kommer nu eller kommer jeg ind
og henter dig"
SELMA
Na˚ min mor har skrevet jeg skal
komme hjem sa˚ vi ses.
SELMA ga˚r, væk fra NORA, og NORA begynder at danse med de
andre.
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SCENE 2 (SELMA OG ”SEBASTIAN”)
SELMA kommer hjem fra festen. Hun smækker døren, og lægger
sig pa˚ sin seng, hun tænder sin mobil, og ser at
”SEBASTIAN” har sendt henne en venneanmodning pa˚ Facebook.
SELMA smiler og acceptere venneanmodningen.
SEBASTIAN (BESKED)
Hej smukke.
SELMA (BESKED)
Hej(:
SELMA smiler, og rødmer.
SEBASTIAN (BESKED)
Du har ret smukke øjne<3
SELMA (BESKED)
Tak... <3
SEBASTIAN (BESKED)
Det var ærgerligt du skulle ga˚ sa˚
tidligt <3
SELMA rødmede totalt meget, og tog sin pude og skreg, imens
den var pa˚ hendes hoved.
SELMA (BESKED)
Ja, men jeg blev hurtigt træt... (:
SEBASTIAN (BESKED)
HAHA rip... <3
SELMA (BESKED)
Jaer... <3
SEBASTIAN (BESKED)
Det var dejligt at danse sa˚ tæt
med dig. Jeg kunne mærke dine
bryster. <333333
SELMA rødmede og sma˚grinede
SELMA (BESKED)
Tak, det vidste jeg ikke. HAHA<3
SEBASTIAN (BESKED)
Jeg ville ønske jeg kunne se dine
bryster. Vil du ma˚ske gerne sende
et billede af dem? <333
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SELMA (BESKED)
Jeg ved ikke helt?
SEBASTIAN (BESKED)
Kom nu smukke. <33
SELMA gik op af sin seng, og smed tøjet og tog billeder af
sine bryster.
SCENE 3 (PA˚ SKOLEN - FRIKVARTER)
NORA og SELMA sta˚r og snakker.
NORA
Har du skrevet med SEBASTIAN?
(cont’d)
Tjo lidt
SELMA rødmer.
SELMA
Jeg har gjort noget dumt....
NORA
Hvad har du gjort?
SELMA
Jeg har sendt bryst billeder til
SEBASTIAN...
NORA
A-hva har du?
SELMA
Jeg ved godt det var dumt.
SEBASTIAN ga˚r forbi pigerne.
SELMA
HEJ
SEBASTIAN ga˚r bare afvisende forbi pigerne PIGEGRUPPEN
kommer hen til SELMA & NORA
ALMA
Ga˚r det godt med SEB?
SELMA
Hvorfor spørg du?
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ALMA
Du har ret smukke øjne
SELMA
Øh tak.....
ALMA
Dine patter er nu ogs meget pæne
SELMA
HVAD?
ALMA
Na˚a˚a˚a˚r sa˚ du troede det var
SEB du skrev med?
SELMA sta˚r, og ser helt forvirret ud.
ALMA
Uhhh jeg er sa˚ god.
Pigegruppen griner
SELMA
Du er for latterlig.
SELMA sa˚ helt forskrækket ud.
ALMA
Jeg har dit billede, og hvis du
ikke holder dig væk fra SEBASTIAN,
sender jeg det rundt til alle
elever pa˚ skolen.
SELMA kiggede pa˚ NORA, og sa˚ tilbage pa˚ ALMA.
SELMA
Det kan du da ikke gøre?
Pigegruppen griner, og ga˚r
SCENE 4 (I KLASSEN)
SELMA & NORA sidder nede bagerst i klassen og snakker om
hvordan de skal hævne sig pa˚ ALMA.
SELMA
Hvad gør jeg, de sender sikkert
billedet ligegyldigt om jeg er
sammen med SEBASTIAN eller ej!!
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NORA
Øhhm jeg ved det ikke?......... Vi
skal have fat i hendes mobil
SELMA
Men vi har jo ikke hendes kode
LÆREN
Hvad snakker i om er det noget i
vil dele med klassen.
SELMA
Nej nej
NORA
Jeg har en ide.

SCENE 5 (BILLEDET - IDRÆT)
IDRÆTS TIMEN ER SLUT OG ALMA, NORA & SELMA ER DE SIDSTE I
OMKLÆDNINGEN. Nora og Selma forlader omklædning men kommer
snigende tilbage igen. ALMA GA˚R IND I BAD.
NORA sender ALMA en besked. Det er en streak Alma ga˚r ud og
tjekker den, men ruller øjne af beskeden. Hun ligger
mobilen, og ga˚r tilbage i bad.
NORA
Skynd dig!!
SELMA
YES JEG NA˚EDE DET!
NORA
Skynd dig og slet billedet. SELMA
Slettet, men jeg skal lige se hvis
hun har gemt det i hendes
kamerarulle.
NORA
Okay, men skynd dig!!
SELMA
Du skal lige se det her. Alma har
nøgenbilleder af sig selv.
NORA
Send det til dig selv sa˚ kan vi
bruge det imod hende.
ALMA rækker ud efter sit ha˚ndklæde, men kan ikke na˚ det.
Nora giver hende det forsigtigt sa˚ hun ikke opdager dem
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SELMA
Sa˚ nu har jeg sendt det.
PIGERNE SNIGER SIG UD AF OMKLÆDNINGEN
SCENE 6 (AFKLARINGEN)
SELMA OG NORA GA˚R OVER MOD ALMA OG PIGEGRUPPEN.
SELMA
Hvad så Alma
ALMA
Huh?
SELMA
Du har nogle flotte øjne
ALMA
Øh tak, tror jeg
SELMA
Dine bryster er også ret flotte
ALMA
Hvad ved du om det?
SELMA
Tjek vores beskeder
ALMA TJEKKER HENDE OG SELMAS BESKEDER
ALMA
Hvad har I to lavet?
SELMA
Vi synes bare lige vi skulle hævne
os lidt på dig!
ALMA
Vil I ikke please slette billedet?
NORA
På en betingelse!
ALMA
Jeg vil gøre alt!
NORA
Du skal gå over til Sebastian og
sige ”Hej jeg hedder nudepige, jeg
elsker bare fødder, og elsker at
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(CONTINUED)

CONTINUED:

8.

NORA (cont’d)
slikke dem. SELMA og NORA er de
bedste jeg kender. SEBASTIAN er den
største IDIOT jeg nogensinde har
mødt.
ALMA
Hvad? Nej det gør jeg ikke!
NORA
Så sletter vi ikke billedet!
ALMA
Okay fint
NORA
SUPER!
ALMA GÅR OVER TIL SEBASTIAN OG SIGER DET HUN SKULLE SIGE!
SELMA OG NORA GIVER HINANDEN ET KRAM OG GÅR!

