10 SHOTS
Station Next - Basis produktion

SCENE 1 - BADEVÆRELSET
Julie, en teenagepige, går rastløs rundt i rummet. Hun er
åbenlyst frustreret. En mere afslappet fyr, Jonas,
jævnaldrende med Julie, ligger i badekarret.
JULIE
Vi er fucked!
JONAS
Hvad snakker du om?
JULIE
Det her er en lorte situation!
JONAS
Det er da ikke så slemt? Reglerne
er simple. Enten skal vi,
(Beat. Jonas sender hende
et blik med løftede
øjenbryn)
...kysse, eller også skal vi tage
de 10 shots
JULIE
Simple?! Seriøst?
Ja

JONAS

JULIE
Ja? Jaja, helt sikkert. Enten skal
jeg kysse dig - og det ville din
kæreste, Eva, hvis du kan huske
hende, nok ikke syntes er særlig
fedt, og ellers skal jeg drikke mig
fuld?!
JONAS
Jeg vil sige, at det med kysset
lyder mest spændende, men hvad er
problemet med at blive fuld?
JULIE
Har du mødt mine forældre?... Hvis
jeg kommer fuld hjem igen, så slår
de mig ihjel!
JONAS
Så slemt kan det da ikke være
JULIE
Du har så ikke mødt mine forældre

2.
Pause. Jonas kigger op i loftet. Så lidt rundt i rummet. Så
hen på Julie, som har sat sig på toiletbrættet.
JONAS
Men altså Julle, vi bliver jo nødt
til at gøre én af delene
Julie kigger tomt og opgivende ind i væggen overfor hende.
JULIE
Det kan jeg ikke, Jonas
JONAS
Hvad kan du ikke?
Shotsene

JULIE

JONAS
Hvem siger, at vi skal tage
shotsene?
Jonas rejser sig op fra badekarret og bevæger sig stille
tættere på Julie.
JULIE
Er du seriøs?
JONAS
Hey, en leg er en leg, og hvis du
ikke vil tage de shots, så må vi jo
tage kysset...
Han lægger siner hænder på Julies skuldre, og massere dem.
Julie skubber hans hænder væk og rejser sig op.
JULIE
Du er sgu da syg i hovedet. Du har
en kæreste!
JONAS
Julie, er du godt klar over, at 46%
af danskere har prøvet at være
utro?
JULIE
Øhm... Nej, hva´ fanden er det for
noget random noget at sige?
Pause.

3.
JONAS
Det er også irrelevant, men det
beviser bare, at det ikke er en big
deal. Folk er så snæversynede
JULIE
Jonas, for helvede. Det er jo ikke
okay det her
Jonas går hen imod døren. Han taler højlydt, så dem på den
anden side kan høre ham.
JONAS
Fint, så lad os gå ud og tage de
shots!
Julie går med hastige skridt hen imod ham, og trækker ham i
tilbage i rummet. Jonas smågriner hånligt.
JULIE
Nej nej nej, vent lige
JONAS
De andre bliver pissesure, hvis du
hverken tager shotsene eller kysset
JULIE
Jeg kunne da ikke vide, at jeg
ville ende her med dig!
JONAS
Sådan er legen, Julle
Julie sætter sig tungt ned i badekarret.
JONAS (CONT’D)
Helt ærligt, Julie. Hvor svært kan
det være? Lad os nu bare tage det
kys
Jonas sætter sig forsigtigt ned i karret ved siden af hende.
JULIE
Men Eva bliver jo pissesur
Jonas rykker tættere på hende.
JONAS
Nej nej Julle, hun forstår godt, at
det bare er en leg
JULIE
Er du sikker?

4.
JONAS
Mmmm... Og så vil der heller ikke
være nogle problemer med dine
forældre. Det er en win win
situation
JULIE
Du lyder, som om du gerne vil det
her
JONAS
Jeg må sige, Julie... Jeg har altid
haft et godt øje til dig
JULIE
Du er virkelig for meget
Julie rejser sig igen fra badekarret med Jonas lige i hælene.
JONAS
Julie, for fanden. Jeg laver sjov
med dig, kom nu bare
Julie bliver stående. Hendes øjne kigger ned i gulvet, og hun
kan mærke Jonas åndedræt i nakken. Hun tager en dyb indånding
og vender sig om.
JULIE
Fint, vi gør det-JONAS
-- Yes! Så kunne du alligevel ikke
modstå
(peger på sig selv)
det her
Julie og Jonas står tæt op ad hinanden, Men som den
foroverbøjede Jonas skal til at kysse hende vender hun siden
til.
JULIE
Jeg kan ikke gøre det her
JONAS
Hvad?! Ej, helt ærligt, Julie
Julie griber med hast sin jakke, som ligger oven på
toilettet, og tager den på.
JULIE
Det er latterligt det her!

5.
JONAS
Julie for fanden! Eva finder jo
aldrig ud af det!
Julie svarer ham ikke.
JONAS (CONT’D)
Jamen fint med mig! Så går vi bare
ud og tager de shots!
JULIE
Nej, det gør VI ik´, for jeg
skrider herfra
JONAS
Slap dog lige af, og benyt dig af
chancen for at kysse med mig! jeg
er sgu da den sødeste fyr på
markedet
Pause. De kigger på hinanden.
JULIE
Ja helt sikkert
JONAS
De andre kommer til at synes, at du
er pisse nederen!
Julie tager fat i dørhåndtaget og kigger tilbage på Jonas en
sidste gang.
JULIE
Det gør de nok også om dig, når de
får at vide hvad du lige prøvede på
JONAS
Du holder bare din kæf-JULIE
--Fuck dig, Jonas
Julie går ud fra badeværelset og smækker døren bag sig.

