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INT. VÆRELSE - AFTEN
Kasper, 16, står foran spejlet og prøver at binde et
slips. Dennis, 18, kommer ind. Kasper ser overrasket på
ham.
DENNIS
Skal du i byen?
KASPER
Nej, det er ovre på gym.
DENNIS
Hvor er de gamle henne?
KASPER
Ude at spise med mors arbejde
eller noget.
Dennis tager noget op af sin lomme. Det er en lille pose
med piller. Der er vel en 60-70 stykker i.
Kasper ser alvorligt på ham.
DENNIS
Hvis du sælger dem her, så deler
vi i døren.
Kasper svarer ikke.
DENNIS
Det er 2000 til dig.
Stadig intet svar.
DENNIS
Kom nu! Jeg har brug for pengene.
Til hvad?

KASPER
DENNIS
Til lidt af hvert. Min knallert
er blevet væk.
KASPER
Så må du cykle.
DENNIS
Hvorfor er du blevet så pisse
ego?
KASPER
Hvorfor starter du ikke selv på
gym? Så kan du tage derover og
sælge alt det, du vil.

2.
Dennis smiler overdrevent og sætter sig ned på Kaspers
seng og stirrer på plakaterne oppe i loftet. Der er en
lækker babe på en af dem.
DENNIS
Har du kneppet hende der Louise
endnu?
KASPER
Har du knaldet hende der Sarah
endnu?
DENNIS
Vi har været kæreste i 4 år, så
hvad tror du selv?
Kasper sætter sit hår.
DENNIS
Hvis du hjælper mig, så hjælper
jeg dig med at få fat i Louise.
KASPER
Hvordan kan du hjælpe mig med
det?
DENNIS
Jeg kender hendes bedste
vendinde.
KASPER
Hvem er det?
Bettina.

DENNIS
KASPER
Jeg tror selv, jeg finder ud af
noget.
DENNIS
Er du bange, fordi du stadig er
jomfru?
KASPER
Det er jeg ikke.
DENNIS
Gu er du så.
Kasper svarer ikke.
DENNIS
Da jeg var på din alder, havde
jeg allerede kneppet en 3-4
stykker. Du er stadig mors lille
dengse.

3.

DENNIS
Nu begynder du ikke at græde,
vel?
Dennis holder posen med piller op igen.
DENNIS
Du tjener 2000 og får knaldet
Louise. Langt om længe. Er du
bange for, at din pik ikke er
stor nok?
Kasper vender sig.
KASPER
Bare rolig, det var den. Den var
faktisk næsten for stor.
Dennis ser forvirret ud, før han smiler.
DENNIS
Hvem har du kneppet?
KASPER
Det kan du jo spørge Sarah om.
DENNIS
Ja ja, fuck dig.
KASPER
Tror du, hun var i biografen med
Sille i tirsdags? Var det det,
hun sagde til dig?
Dennis rejser sig op og puster sig op.
DENNIS
Hvad er det, du siger?
KASPER
Jeg fortæller dig bare, at jeg
ikke er jomfru mere, når du så
gerne vil vide det. Jeg har godt
nok kun haft sex med én, men det
er nok cirka 50 knald siden, at
jeg ikke var jomfru mere, hvis du
forstår?
Dennis stirrer på Kasper. Så langer han ud efter ham. De
vælter rundt i værelset, ind i skabet, henover
skrivebordet, ned i sengen.
Posen med piller bliver revet op og flået ud over det
hele.

4.

Kasper og Dennis
ødelagt. Kaspers
lige stærke, men
Kasper ligger på

flår i hinanden. Deres tøj bliver
hår bliver uglet igen. De er nogenlunde
Dennis ender med at sidde i sengen og
gulvet og ømmer sig.

Kasper kommer på benen. Han glor på Dennis, mens han
samler posen op og går igang med at samle pillerne sammen.
Han stiller sig i døren.
KASPER
Nu hjælper jeg dig og så er vi
kvit, okay?
Dennis stirrer på ham. Kasper går.
SLUT

