Hør mig!
Et manus af
8.a, Henriette Hørlücks Skole
(7. Udkast)

SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS LOUISE DAG/MORGEN
Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om
munden som om hun har kastet op. Hun sætter sig alene ved
bordet, og skubber tallerknen med morgenmad til side. Hun
kigger rundt for at sikre sig, at ingen er her. Så tager hun
en graviditetstest frem, og man når at få et glimt af de to
tydelige streger. Hun begraver sit hoved i sine hænder.
Pludselig kommer far ind fra stuen. Hun lægger hurtigt
testen ned i sin pung igen. Louise rejser sig op og skal til
at gå, men far stopper hende.
FAR
Hov hov Louise, du skal spise din
morgenmad.
Louise prøver at undgå øjenkontakt, men ryster på hovedet
FAR
Har du ellers sovet godt, skat?
Louise svarer ikke, men kigger med væmmelse på maden, der
står foran hende.
FAR
Vil du hellere have havregryn med
sukker på?
Louise himler irriteret med øjnene. Far afbryder sig selv.
FAR
Spis nu din mad, du har godt af
det.
Louise hæver stemmen
LOUISE
Men jeg vil ikke have noget!
FAR
Er der noget i vejen?
LOUISE
Jeg har det fint...
FAR
Kan du stadig tage til fest?
LOUISE
Ja ja.
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FAR
Du ser altså ikke helt frisk ud.
Endnu engang hæver Louise stemmen
LOUISE
Jeg sagde, jeg havde det fint,
okay?
PAUSE
FAR
Jeg går ud og henter posten, er
tilbage om lidt.
Faren går. Imens han er væk, smider Louise sin mad ud i
skraldespanden. Da hun sætter tallerkenen på plads, kommer
bror Mads (14) ind, og faren kommmer tilbage. Louise går hen
til sin taske, der står ved døren.
MADS
Ej, vi dissekerede fisk i går i
biologi.
Faren kigger bekymret på Louise, men vender sig mod Mads.
FAR
Hvor spændende, hva?!
Louise står tøvende i døren.
MADS
Det var ret klamt. Deres øjne
sprang, når man trykkede på dem! En
af pigerne kastede op.
Da Louise hører om fiskene, og øjnene der sprang, får hun
kvalme og løber ud af døren.
Far siger bebrejdende til Mads:
FAR
Det er måske heller ikke det bedste
at snakke om ved morgenbordet.
Far kigger bekymret efter Louise, men smiler og klapper Mads
på ryggen.
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SCENE 2. INT. I KLASSEVÆRELSET DAG
I klasseværelset er der god stemning. Folk kommer ind I
klassen og tager deres overtøj af - det er nemlig efterår.
Louise kommer ind og stiller sig ved sin plads. Hun får med
det samme øje på Anders og kameraet filmer på ham.
Veninderne kommer hen og afbryder hende og prøver at kramme
hende. Hun giver ikke noget igen.
RIKKE (VENINDE, 14)
Hey, kommer du til festen i aften?
Den bliver endnu vildere end den
hos Anders.
EMMA (VENINDE, 15)
Ja, så skal vi altså bare lige
passe på, at du ikke forsvinder
igen.
LOUISE
Hvad snakker du om?
Emma siger drillende.
EMMA
Ej kom nu, hvem var du sammen med?
LOUISE
Hvad snakker du om?
CLARA
Der er vist noget, du ikke har
fortalt os.
Louise kigger forvirret på dem.
EMMA
Sig det nu..!
RIKKE
Hvem var det?
LOUISE
Luk, jeg var ikke sammen med nogen.
CLARA
Ej, det var sikkert Emil eller
Markus?
Louise sukker. Rikke siger drillende:
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RIKKE
Eller Anders? I ville egentlig
passe meget godt sammen!
Louise rødmer.
EMMA
Hold nu op, de er jo bedste venner!
CLARA
Det er egentlig lang tid siden, at
jeg har set jer to snakke sammen?
LOUISE
Vi har bare begge to haft meget
travlt.
RIKKE
Men, du kommer vel til festen i
aften?
LOUISE
Arrhh, jeg ved ikke rigtig?!
CLARA
Jo, der har du chancen for, at
snakke med ham.
Louise kigger hen på Anders. Han står og griner sammen med
sine venner. Venindernes stemmer bliver slørede, og man
hører drengenes latter tydeligt. Kameraet vender tilbage til
Louise, der holder en hånd på sin mave.
Louise går videre hen mod døren, og Anders kigger efter
hende.

SCENE 3. INT. PÅ TOILETTET DAG
Louise står inde på skolens toilet. Hun kigger på sig selv i
spejlet. Hendes syn bliver lidt sløret og hun hører stemmer.
ANDERS (15)
Kom nu søde. Du vil jo gerne.
LOUISE
Jeg er altså ikke helt sikker,
Anders..
ANDERS
Bare stol på mig, sådan er det
første gang.
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Døren bliver åbnet, stemmerne bliver afbrudt, og Anders
kommer ind. Han kigger overraskede på Louise.
ANDERS
Hej Louise, er du okay?
LOUISE
Ja, jeg har det fint..
Anders går mod døren igen. Han vender sig om, inden han er
ude, og lukker døren lidt til.
ANDERS
Eh.. øh.. Den der aften, ikk’?
Louise kigger afventende på ham.
ANDERS
Er vi okay med det? Altså jeg
mener, vi har ikke ødelagt vores
venskab, vel?
LOUISE
Nej da! Overhovedet ikke!
Louise smiler til Anders, som krammer hende. Derefter går
Anders ud og Louise låser døren og tager graviditetstesten
frem. Hun betragter den i et stykke tid, før hun sætter sig
på toilettet. Hun hviler sit hoved op ad væggen, indtil hun
finder sin mobil frem og finder far-kontakten. Louise lægger
mobilen væk, da det banker på døren. Det er Emma.
EMMA
Er du okay, Louise? Du virker ikke
helt glad?
Louise rejser sig tøvende op, men låser så op for døren.
Emma kommer ind. Hun ser graviditetstesten ligge på kanten
af vasken. Hun kigger over på Louise og igen hen på testen.
Hun træder langsomt hen imod vasken, og hendes øjne opfanger
de to streger på den. Hun vender sig imod Louise i chok, og
står stille som lammet. Emma sætter sig ned ved siden af
Louise. Hun tager hendes hånd.
EMMA
Ved du, hvem faren er?
Der går et øjeblik, før Louise svarer.
LOUISE
Det er ligemeget. Du kender ham
ikke.
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EMMA
Hvornår skete det? Vil du beholde
barnet? Har du fortalt det til
nogen?
Louise svarer ikke. Til sidst bliver Emma frustreret.
EMMA
For helvede, Louise, hvem fanden er
faren?
Louise rejser sig op, tager sine ting og går ud fra
toilettet.

SCENE 4. INT I KØKKENET HOS LOUISE AFTEN
Louise sidder ved køkkenbordet, og nipper til et glas vand
der står på bordet. Faren kommer hen til hende
FAR
Hej, hvordan var din dag?
LOUISE
Fin..
Louise sidder og leger med glasset med vand, for at undgå
øjenkontakt. Far sætter sig ved siden af hende og kigger
bekymret på hende.
FAR
Du ligner ikke en der skal til
fest. Føler du dig helt rask?
Louise trækker på skuldrene.
FAR
Er du sikker på at du skal til
fest?
Efter en kort tænkepause, siger Louise bestemt.
LOUISE
Ja!

SCENE 5. INT.. INDE I KLASSEVÆRELSET AFTEN
Louise kommer ind i klassen. Et par piger kommer hen forbi
hende. Louise stopper dem.
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LOUISE
Ved I hvor Anders er?
RIKKE
Jeg har ikke set ham siden han kom.
CLARA
Han er sikkert smuttet. Jeg har
hørt rygter om, at han har fået en
ny kæreste.
RIKKE
Nej, sidst jeg så ham, var han ude
på toilettet.

SCENE 6. INT.. PÅ SKOLENS TOILET AFTEN
Louise tager hårdt fat i dørhåndtaget og åbner døren. Inde
på toilettet, står Emma og Anders, og kysser. De holder om
hinanden. Louise står og kigger på dem, og hendes øjne
bliver blanke. I mellemtiden har Emma og Anders opdaget
hende. Louise åbner døren og løber. Kameraet zoomer ind på
både Anders’og Emmas ansigter. Emma ser forvirret ud, og
Anders kigger akavet ned i jorden.

SCENE 7. INT.. SKOLEGANG I SKOLEN AFTEN
Louise løber grædende ud på skolegangen. Emma kommer løbende
efter hende.
EMMA (RÅBER)
Hvad fanden er der galt med dig?
LOUISE (RÅBER)
Det er jo Anders! Han er faren, for
helvede!!
Der går et øjeblik før nogen siger noget. Emma ser
overrasket ud og siger så stille.
EMMA
Undskyld.. Jeg vidste det ikke.
Louise sukker.
TIDSSKIFT
Louise sidder alene oppe af væggen, hun tager sin mobil frem
og ringer til sin far:
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LOUISE
Far? Kan du ikke komme og hente
mig? Der er noget vigtigt vi skal
snakke om.
FAR
Er du okay Louise?
LOUISE
Bare kom.
FAR
Jeg er der om lidt.

