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INT TOILET - AFTEN

1

EMMA, pige på ca 17 år står på toilettet med en PIGE, ca 17
år. Der er afdæmpet lys og musik i baggrunden - de er til
fest. De kysser hinanden, og Emma har hænderne i pigens
hår, mens pigens hænder bevæger sig rundt på Emma. Pigen
stopper kysset for at trække vejret, og smiler så meget at
hun griner. Emma trækker nervøst i mundvigen og kigger ned
på gulvet.
Pigen løfter Emmas hage op, smiler, og Emma og Pigen kigger
hinanden i øjnene. Emma sætter hendes hænder på hver sin
side af pigens ansigt og kysser hende. Pigen afbryder
kysset med et forbavset smil, og de kysser igen.
2

INT FESTLOKALE - AFTEN

2

Thomas - mand, ca 17 år, går rundt til en fest med høj
musik og dæmpet lys. Han kigger rundt over det hele og
leder tilsydenladende efter noget/nogen.
THOMAS
(råber)
Emma!
Thomas går videre rundt til festen, og leder stadig, ser nu
mere desperat ud
THOMAS
(råber)
Emma, hvor er du?
Thomas tager fat i DRENG, ca 17 år, og man kan se Thomas
bevæge læberne, hvorefter Dreng peger i en retning
hvorefter han trækker på skuldrende.
Thomas følger retningen og finder en gang med flere døre
med skiltene “toilet” på. Han tager i et af håndtagene og
råber igen.
THOMAS
(råber)
Emma, er du her?
3
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Håndtaget går ned og op inde på toilettet hvor Emma og
Pigen stadig kysser, nu står de op af døren. Pigen afbryder
kysset
PIGE
Har du ikke lyst til at gå ud og
hente noget at drikke?
Emma rynker på næsen, smiler, og kysser pigen
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3.
EMMA
Jeg vil hellere være lige her
Emma kysser pigen igen, men hun afbryder kysset og lægger
hovedet på skrå.
PIGE
Vi har altså været herude i ret
lang tid
(griner)
Tror du ikke der er andre der vil
herud?
EMMA
(klør sig i nakken og
skæver med munden)
De kan vente
(smiler)
Pigen smiler igen, og kysser Emma indtil pigens telefon
ringer. Det er hendes far.
PIGE
Undskyld
(bider sig i læben)
jeg er nødt til at tage den her
Emmas smil falmer
EMMA
Vi ses vel bagefter?
Emma skæver til pigen med et smil og de kysser
PIGE
Det gør vi i hvert fald
Pigen blinker med det ene øje, og går ud af toiletdøren så
man kan høre larmen udenfor, og Emma lukker og låser efter
hende.
Emma kigger sig selv i spejlet. Studerer sig selv og
smiler. Hun retter på sit hår og fjerner den læbestift der
sidder rundt om munden i stedet for på læberne. Hun rører
hendes læbe og smiler igen. På halsen har hun et sugemærke,
som hun kigger på og smiler.
Emma kigger på hendes hår, som er blevet helt uglet. Hun
tager hendes hestehale ud, og lader håret falde i stedet.
Da retter hun på tøjet mens hun studerer sig selv i
spejlet. Hun flytter rundt på håret, og er lige ved at
sætte en ny, høj hestehale, da hun i stedet lader det
falde, og fletter en lav, lang fletning i nakken.
Emma er ved at sætte elastikken på sin fletning, da der
bliver taget i håndtaget, og derefter banket på døren, og
hendes ansigt lyser op i et stort smil.

4.
EMMA
(råber)
To sekunder
THOMAS
Emma, er det dig?
Emmas smil forsvinder, og hendes ansigt gribes af panik.
EMMA
(snakker til sig selv)
Fuck
THOMAS
Jeg har ledt efter dig hele
aftenen, hvor har du været?
Emma tager sig til halsen - der hvor sygemærket er. Hun
kigger rundt på toilettet, og finder en sweatshirt krøllet
sammen i hjørnet, den tager hun på.
THOMAS
Hvad laver du overhovedet derude
- er du alene, er du okay, er du
stadig sur?
Thomas lyder næsten sur, eller i hvert fald en smule
aggressiv.
EMMA
Jeg har fået det dårligt
Thomas ansigt ændrer fra at være stramt og surt, til at
være bekymrende - næsten ked af det.
THOMAS
Dårligt?? Er der noget jeg kan
gøre? Lad mig lige komme ind.
Thomas rusker i døren igen.
EMMA
Måske er det bedst at lade mig
være alene.
THOMAS
Er du stadig sur? Lad nu bare vær
med det, og luk mig ind. Så kan
vi snakke om det, ikke?
Emma kigger igen rundt på toilettet, og sætter sig op af
væggen ved siden af toilettet. Hun kigger på døren - frem
og tilbage, og ender med at komme på benene, og låse døren
på. Da sætter hun sig ned igen.
Thomas rusker i døren igen, og smækker hurtigt døren op med
et vredt udtryk.

5.
THOMAS
Hvorfor tog det så lang tid?
Dette er kun indtil han får øje på Emma, hvorefter hans
ansigtsudtryk bløder op.
THOMAS
Er du okay?
Emma ryster på hovedet, og Thomas sætter sig på hug ved
siden af Emma, og tager armen på hendes ryg.
THOMAS
Er der noget jeg kan gøre?
Thomas aer Emmas hår, og hun skubber hurtigt hans hånd væk
mens hun kigger vredt på ham. Hun flytter sig lidt længere
væk fra Thomas, ind mod hjørnet. Han sætter sig ned på
numsen i stedet, med ryggen op af muren.
THOMAS
Jeg ved godt jeg var sur, men det
var du altså også. Undskyld, jeg
gør det ikke igen.
Emma siger stadig intet, men kigger bare ned på hendes
hænder, som hun triller tommelfingre med.
THOMAS
Jeg ved godt du ikke mente det,
ikke også Emma?
Emma kigger op på Thomas mens han snakker, og rynker
øjenbrynene.
THOMAS
Du ved godt jeg elsker dig, ikke?
Thomas giver Emma et kram og hun tager i mod det, mens hun
kigger tomt ind mod væggen.
THOMAS
Vi skal være sammen altid Emma.
Det sidste siger han mens han kigger hende i øjnene, men
Emma kigger væk igen.
THOMAS
Jeg var bare bange for at du
havde været sammen med en anden
fyr, jeg vil jo ikke miste dig,
vel?
Thomas holder om Emma igen, og giver hende et kys i håret.
Han knuger om hende, og da Emma prøver at komme fri holder
han tættere. Emma ryster lidt på sig, som for at ryste ham
væk, men det virker ikke. Hendes ansigt udvikler sig til at
blive ked af det igen, og hun skubber til Thomas

6.
EMMA
(hvisker)
Giv slip
Thomas slipper endelig, og Emma holder sine arme omkring
sine ben, og knuger sig sammen til en lille bold, med hagen
på hendes knæ. Hun kigger ned på sine fødder, og en tåre
falder ned af hendes kind.
EMMA
Det er ikke særlig rart
Thomas kigger på Emma - afventende og bekymret, men hun
bevæger sig ikke.
EMMA
Thomas?
Thomas nikker, og Emma kigger op, inden hun fortsætter;
EMMA
Jeg har brug for plads.
Hun folder sig ud fra fosterstillingen, og sidder nu i
skrædderstilling.
EMMA
Thomas, jeg mente hvad jeg sagde.
Vi kan ikke være sammen mere.
Emma rejser sig op og børster et stykke toiletpapir af sin
numse, som hun var kommet til at sætte sig i.
Emma låser døren op, kigger tilbage og smiler og træder ud
af døren hvor Pigen står.

