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SC 1. INT. PÅ GANGEN - SOMMER - DAG
Emma står på gangen og kigger en på Rune, der står med hans
venner. Aksel kommer bagfra og hun vender sig overrasket om
og kigger på Aksel.
AKSEL
Hej, hvad laver du?
EMMA
Hej, ik rigtig noget.
AKSEL
Har du set at der er skolebal på
fredag?
EMMA
Ja, men det skal jeg ikke med til.
Skal du?
AKSEL
Selvfølgelig.
Rune går hen og igennem Emma og Askel. Da han er lidt forbi
dem vender han hovedet.
RUNE
Hej smukke.
Emma er overrasket og taber sin madpakke på gulvet. Rune og
hans venner griner og skynder sig videre.
Aksel griner.
AKSEL
Hvorfor kommer du ikke til
skoleballet ?
EMMA
Jeg skal øhh
AKSEL
Nej du skal jo ikke noget!
EMMA
Øhh
AKSEL
Du skal jo ikke noget.
EMMA
Du har ret, men det er ikke ret
sjovt hvis alle andre kommer med en
partner.
(CONTINUED)
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AKSEL
Jeg kommer da uden en partner
EMMA
Du er jo heller ikke til
piger.
Askel trækker på skulderen.
AKSEL
Du kan da bare tage Rune med.
EMMA
Han skal garenteret følges med
Sandie...
AKSEL
Du har nok ret. Der sker ikke noget
ved at prøve Emma.
Klokken ringer.
De går begge til hvert deres klasselokale.
SC.2 INT. KLASSELOKALET-DAG-SOMMER
Emma sidder i klassen og har fysik.
LÆRER (ALLAN)
Når i blander de her to sammen
bliver det grønt.
RUNE
Kan man drikke det?
LÆRER (ALLAN)
Ja, men det er stærkt afførende.
Eleverne smågriner.
Klokken ringer. Allan sætter kemikalierne på plads.
LÆRER (ALLAN)
Emma og Rune, i er dukse.
De andre elever går ud sammen med Allan.
Emma går i gang med at rydde og og gøre rent i klassen. Rune
sidder ned.
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RUNE
Nå Emma, skal du med til
skoleballet?
EMMA
Mig?
RUNE
Ja, er her andre?
EMMA
Okay, øhh nej det regner jeg ikke
med.
RUNE
Det var ærgeligt, jeg havde ellers
håbet på at du ville følges med
mig.
EMMA
Vil du følges med mig?
RUNE
Ja da.
Emma går hen for at hente kosten. På vej der hen går hun ind
i et bord med benet.
Hun bider smerten i sig.
EMMA
Jamen, øhh, det vil jeg gerne.
RUNE
Cool, jeg henter dig klokken
syv.
Rune går ud af klassen.
Emma knækker sammen og ømmer sig.
Aksel kommer ind.
AKSEL
Nu nåede du ikke at spørge Rune,
han er lige gået.
Aksel kigger på Emma
AKSEL
Er du okay?

(CONTINUED)
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EMMA
Rune har lige spurgt mig om vi
skulle følges.
AKSEL
Ej hvor godt! Men jeg troede han
skulle følges med Sandi?
EMMA
Åbenbart ikke. Han henter mig
klokken syv.

De krammer hinanden.
SC 3. INT. PIGEVÆRELSE-DAG-SOMMER
Emma sidder og gør sig klar til festen mens hun sidder og
snakker med Aksel.
EMMA
Jeg kan næsten ikke lægge mascara
fordi jeg ryster sådan.
AKSEL
Er du virkelig så nervøs?
EMMA
Nej jeg glæder mig bare.
AKSEL
Hvilken farve læbestift skal du
have på?
EMMA
Jeg skal da ikke have læbestift på.
AKSEL
Jo, det skal du da. Jeg skal da
kunne se om du har kysset med ham!
EMMA
Ejj.
Aksel kigger på klokken.
AKSEL
Jeg må hellere gå nu. Rune kan være
her når som helst. Vi ses til
festen.
Aksel går ud af døren.
(Montageklip) Hun sidder i mange forskellige stillinger.
(CONTINUED)
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Emmas mor, Lene, kommer ind af døren med en bunke vasketøj.
MOR (LENE)
Gud, sidder du stadig her?
Skulle du ikke til fest klokken 7?
EMMA
Jo, jeg tager afsted lige om 2
sekunder.
MOR (LENE)
Okay, du må have en god fest så.
Emmas mor går ud af værelset. Emma går også og tager til
festen.
SC.4 INT HALL-AFTEN
Emma kommer ind til festen og ser rune stå i døråbningen.
Emma går hen til rune.
EMMA
Hej Rune.
RUNE
Hej
EMMA
Undskyld jeg kommer for sent.
RUNE
Gud, jeg skulle ha’ hentet dig. Det
er jeg ked af.
EMMA
Det er okay.
RUNE
Vil du med ud at danse?
EMMA
Ja.
De andre kigger chokeret på dem. De kan ikke forstå hvad der
foregår.
Rune tager Emmas hånd og går ud og danser. De andre stopper
med at danse. Rune og Emma danser i lidt tid og så laver de
et frenchdip. Deres munde komer tættere og tættere på
hinanden.
Rune giver slip på Emma så hun falder.
(CONTINUED)
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RUNE
(hånende)tror du virkelig at
jeg vil være sammen med en som
dig?
Mængden griner og ånder lettet op.
Emma løber væk med hovedet sænket.
SC. 5 INT. KLASSELOKALE-AFTEN
Emma løber ude på gangen, og løber så ind i klasselokalet.
Hun lukker døren bag sig og snøfter.
Aksel går ude på gangen.
AKSEL
Emma? Hvor er du?
Aksel åbner døren og ser Emma.
AKSEL
Sikke en nar.
Aksel omfavner hende og Emma snøfter.
AKSEL
Rune burde selv prøve at blive
ydmyget så meget.
Emma snøfter igen.
EMMA
Det er det værste jeg nogensinde
har oplevet.
Emma kigger op. Hun kigger over på skabet.
EMMA
Kan du lige tage det gule og det
blå kemikalie? Også lige en kolbe.
Aksel går over og tager det. Han sætter det på bordet.
EMMA
Hold lige kolben.
Aksel tager kolben.
Emma hælder lidt af det gule og lidt af det blå i kolben,
mens Aksel ikke ved hvad der sker.

(CONTINUED)
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EMMA
Kom.
De går sammen ud af lokalet.
SC.6 INT HALL-AFTEN
Emma og aksel kommer ind til festen.
Rune står med hans venner, griner og drikker sodavand.
LÆRER (ALLAN)
Nu skal vi stemme om hvem der skal
være årets konge og dronning.
Der bliver sendt en skål med sedler rundt. Rune sætter sin
sodavand.
Emma går nervøst over til runes sodavand. Hun hælder kolbens
indhold i hans flaske. Lige bagefter kommer rune.
RUNE
Nå, er du stadig her?
Han læner sig ind over hende for at tage hans sodavand.
SANDIE
Hun bliver nok fordi, at hun regner
med at blive årets dronning.
Vennerne griner. Rune drikker af hans sodavand.
SC.7 INT HALL-AFTEN
Allan tæller stemmer.
Rune og Sandie stiller sig ved siden af hinanden og kigger
op på Allan.
RUNE
Har du også ondt i maven?
SANDIE
Nej, du er nok bare spændt.
RUNE
Du har nok ret.
Rune tager sig til maven.
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CONTINUED:

8.

LÆRER (ALLAN)
Må jeg få jeres opmærksomhed. Vi
har fundet årets konge og dronning.
Folk klapper og hujer og går hen mod trappen.
Emma og Aksel står sammen og kigger på hinanden. Sammen går
de hen mod trappen.
LÆRER (ALLAN)
Vi tager damerne først, så årets
dronning er... Sandie!
Folk klapper og hujer. Sandie bliver meget glad og omfavner
hendes venner.
LÆRER (ALLAN)
Årets konge er... Rune!
Rune står helt cool og får en masse skulderklap.
Igen klapper folk. Rune går sammen med Sandie op ad trappen.
Da de kommer op repodiet bliver de kronet.
SANDIE
Jeg vil gerne sige tusind tak til
alle der stemte på mig, jeg havde
slet ikke regnet med det.
Rune står i baggrunden med hånden på maven og et sjovt
ansigtsudtryk. Hans mave rumler.
RUNE
Ja, øh, det samme som hun sagde.
Lige et øjeblik.
Han lyder panisk
Rune løber ned af trappen og ud af døren. Folk griner og
gisper og Emma og Aksel smiler og giver high five.

