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1. INT. VILHELMS VÆRELSE. EFTERMIDDAG
VILHELM (15) og LILLY (14) sidder på VILHELMS værelse, ser
fx. SAW I. LILLYS ansigtsudtryk viser afsky. Hun læner sig
ind over VILHELM og gemmer sit ansigt mod hans skulder, så
håret dækker hendes ansigt.
LILLY
Ej hvor er det klamt!
VILHELM
Pff, det er da ikke så slemt!
LILLY
Jeg sagde jo vi sku’ ha’ set ’Dear
John’.
VILHELM
What the fuck, den er sgu da mega
dårlig!?
LILLY sætter sig op, og ser undrende på ham.
LILLY
Hvad?
Hun pauser filmen.
VILHELM
Please ikke sig, at du synes Dear
John er bedre end SAW!?
LILLY
Jamen det er den jo?
VILHELM
Er du komplet idiot?
VILHELM skubber til LILLYS højre skulder, med den ene arm.
På samme tid som han siger den sidste replik. LILLY kigger
fornærmet på ham, og puffer til VILHELM tilbage på højre
skulder. VILHELM skubber derefter med begge hænder. De
griner begge imens. LILLY kaster sig over VILHELM, og får
lagt ham ned. VILHELM genvinder kontrollen og får LILLY lagt
ned og holder hendes arme, mens hun får grineflip.
VILHELM
Hvad for en film er så bedst nu?
LILLY
grinende/opgivende) Okay! okay!
SAW!
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LILLY får grint af. VILHELM kigger forelsket på hende i
cirka 2 sekunder før han læner sig tættere på. LILLY kaster
et blik op på ham, og ser akavet væk. VILHELM kigger
forelsket på hende. Han læner sig meget langsomt ind over
hende. LILLYS mobil ringer (der går 3-4 sekunder fra hvor
VILHELM læner sig tættere på, til mobilen ringer) Hun rømmer
sig, og VILHELM sætter sig op og læner sig op af væggen. Hun
tager den.
LILLY
Hej det er LILLY... Nå hej, hvad
så? Lige nu? Nej jeg er alene... Ja
vi ses...
Ordet ’alene’ får VILHELM til at se såret ud. LILLY trækker
undskyldende på skuldrene. Hun lægger telefonen i baglommen,
og begynder at pakke sin taske.
LILLY
VILHELM.. jeg.. jeg bliver nødttil
at gå.. Jeg har lovet at være et
andet sted..
LILLY går hen til døren, og trækker ned i dårhåndtaget.
VILHELM
Vent, hvem var det du lige snakkede
med?
LILLY
Det var.. bare en ven.. Vi ses...
VILHELM
ses.
LILLY forlader lokalet. VILHELM rejser sig op og sparker
irriteret til en pude på gulvet.
2. EXT. SKOLEGÅRDEN. DAG
VILHELM går rundt i skolegården. Han kigger søgende rundt.
Han ser LILLY komme gående, og VILHELM går hen for at sige
hej. LILLY smiler da hun ser ham.
VILHELM
LILLY herovre!
LILLY
Hej.
Der bliver en akavet stemning imellem dem.
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LILLY
Du må altså undskylde det gik så
hurtigt i går. Det var ellers ikke
meningen at jeg..
VILHELM afbryder.
VILHELM
Nej nej, det helt fint du havde jo
en anden aftale.
LILLY
Ja men nok om det. Du ville sige
noget til mig i går?
VILHELM står med hænderne i lommen. Han tripper lidt
nervøst. Han ser ned i jorden.
VILHELM
Ja, jeg havde tænkt på om, at vi
måske skulle tage.. du ved i
biografen sammen.
LILLY
Nååårh,Ja selvfølgelig. Fed idé! Vi
kunne da også invitere MIKKEL og
CAROLINE med!
VILHELM
Altså, jeg havde nu mere tænkt på
det kunne være os to.. Du ved som
en date.
LILLY afbryder ham, og hører ikke de sidste han siger.
LILLY
Jeg har altid gerne ville ind og se
den der nye film med Lindsay Lohan.
Den er måske lidt tøset, men jeg
tænker det er okay med dig?
LILLY puffer til hans skudler, og smiler. VILHELM ser
skuffet ud.
VILHELM
Ja, det kunne vi vel godt.
LILLY kigger bag VILHELM.
LILLY
Men jeg må løbe, vi ses senere!

(CONTINUED)

CONTINUED:

4.
VILHELM
øh okay.

VILHELMS blik følger hende. Han ser LILLY småløber hen til
MADS. Hvor CAROLINE og MIKKEL står og holder i hånden.
SANDRA og MIA (CAROLINES veninder) kommer gående forbi
VILHELM, og han hører et brudstykke af deres samtale.
SANDRA
Så du lige hvem LILLY gik over til?
MIA
Ej er det ikke MADS fra B-klassen,
tror du de er kærester?
SANDRA
Uanset hvad er de et sødt par.
VILHELM kigger rasende rundt og går hen og sparker til en
skraldespand der står i nærheden.
3. INT. SKOLENS TOILET. DAG
VILHELM kommer ind på toilettet. Han tager fat i håndvasken
med begge hænder og ser på sig selv i spejlet. Han stryger
sine hænder igennem hans hår, og hamre hånden ind i en dør
til toilettet.
VILHELM
Av for satan.
Han går over til håndvasken, og putter noget vand på et
stykke papir. Han dupper på sin hånd. Stemmer ude fra gangen
kan høres.
CAROLINE
Så du hvordan LILLY kiggede på
MADS?
MIA
Tror du det er noget der holder?
CAROLINE
Selvfølgelig holder det, er du dum?
VILHELM skynder sig ind i en toiletbås, men glemmer at låse
døren.
Pigerne træder ind, og går hen til spejlene.
CAROLINE
Må jeg ikke lige låne din lipgloss?
MIA rækker CAROLINE en lipgloss.
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MIA
Hvad med vi en dag holder en triple
date? Dig og MIKKEL, MADS og LILLY,
og så kunne jeg invitere min
kæreste med?
CAROLINE
Ej ja, selvfølgelig!
MIA
LILLY kunne også invitere VILHELM
med?
Pigerne fniser.
CAROLINE
To sek. jeg skal lige på toilettet.
CAROLINE går over til døren hvor VILHELM sidder bag. Hun
åbner døren, og han sidder på hug på toilettet. CAROLINE
kigger forskrækket på ham.
VILHELM
Hej!
VILHELM hopper ned fra toilettet og går hen til håndvasken
og vasker hænder.
Pigerne kigger undrende på hinanden, men smiler så
drillende.
CAROLINE
Hvordan har du det egentligt med at
LILLY er blevet kærester med MADS?
VILHELM
Fint.
CAROLINE
Arh kom nu! Alle, undtagen LILLY,
ved du har et crush på hende!
VILHELM
Det er løgn! Tror du jeg har lyst
til at være den 3. fyr hun er
sammen med på en weekend?
CAROLINE
Fuck mand, som om det er sandt.
MIA
Ej som om LILLY ville gøre sådan
noget.

6.

Pigerne forlader toilettet, og VILHELM står tilbage med et
fortabt udtryk.
4. INT. KLASSEVÆRELSE
Det er før timen starter, og VILHELM sidder inde i klassen
bag MIKKEL, CAROLINE, MIA og LILLY.
CAROLINE
Jeg havde faktisk overvejet at
farve mit hår blondt.
LILLY og MIA veksler blikke.
LILLY
Ehm, jeg tror bare du skal holde
dig til brunt.
CAROLINE
Seriøst? jeg tror ellers det ville
klæde mig.
CAROLINE rører ved en tot hår. Hun betragter det.
CAROLINE
Hvad med dig MIA?
MIA
Ja, hvad med mig?
CAROLINE
Hvad synes du?
MIA
Jeg tror det ville klæde dig.
CAROLINE ser hoverende på LILLY, og smiler.
CAROLINE
Se selv.
Under samtalen kan man se på MIKKEL, ser ud som om han keder
sig. Han rejser sig op.
MIKKEL
Jeg går ud og spiller fodbold, jeg
regner ikke med I vil med.
Pigerne ryster på hovederne. MIKKEL kysser CAROLINE på
kinden.
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MIKKEL
Vi ses senere skat.
CAROLINE vinker og oversmiler. Ligeså snart MIKKEL er ude af
døren siger hun hutigt.
CAROLINE
Jeg føler der er noget galt med
MIKKEL for tiden.
LILLY
Hvad mener du?
CAROLINE
Jeg ved ikke, han virker bare ikke
som sig selv, han er helt væk når
jeg snakker med ham.
LILLY
Hmm...
CAROLINE
Helt seriøst, det er som om han
ikke gider mig mere?
LILLY
Selvfølgelig gør han det, tror du
ikke bare du overreagerer?
CAROLINE
Jeg ved ikke, måske....
LILLY telefon vibrere. Hun griber ud efter sin mobil.
LILLY
Nå men, jeg skal til tandlæge nu.
Min far har lige skrevet.
CAROLINE
Okay.
LILLY pakker hurtigt sin taske.
LILLY
Vi ses.
MIA & CAROLINE
Vi ses.
LILLY forlader lokalet. VILHELM har holdt øje med dem fra
afstand. Han finder sin telefon, man kigger over skulderen
og ser ham skrive: ".... kyssede med din kæreste." Man når
ikke at læse mere, før billedet af telefonskærmen forsvinder
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igen. VILHELM skynder sig at pakke sin telefon væk. Man
hører en telefon bippe, og man ser CAROLINE læse SMS’en.
Hendes ansigt er fyldt med afsky. Hun kigger rundt, og
rejser sig op fra stolen.
SANDRA
Hvad sker der?!
VENINDEN læser SMS’en.
MIA
Seriøst, jeg vidste ikke LILLY,
kunne finde på sådan noget? Hun er
jo din bedste veninde.
SANDRA
Men hvem er den fra?
CAROLINE
Der står ikke noget navn, men
anyways er jeg glad for at der er
en som viste mig, hvilken slut
LILLY rigtig er!
MIA
Men tror du så ikke bare det er en
eller anden taber, der har fundet
på det?
Der bliver stille i klassen. CAROLINE vender sig om mod
VILHELM.
CAROLINE
Du ved noget.
VILHELM
Nej.. Nej ingenting.
CAROLINE
Spyt ud, nørd!
CAROLINE griber fat i VILHELMS trøje.
VILHELM
Okay, okay. Det passer. Hun har
selv fortalt mig, at hun ser en
anden end MADS. Hun ville bare ikke
fortælle mig hvem.
CAROLINE slipper ham. Hun vender sig om mod SANDRA og MIA
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CAROLINE
Selvfølgelig passer det! Det er sgu
da derfor MIKKEL har opført sig
sygt mærkeligt!
MIA
Det giver vel mening...
CAROLINE
Den. Lede. SÆK!
CAROLINE tager sin taske, og halvløber ud af lokalet.
5. INT. SKOLEGANG. DAG
Næste dag kommer VILHELM gående hen af gangen, han hører
råberi. Han skynder sig hen og ser at for enden af gangen
står CAROLINE med MIA bag sig. Hun står og råber af MIKKEL.
VILHELM stiller sig ud i siden.
MIKKEL
... nu rabler det da fuldstændig
for dig!
CAROLINE
Det ville faktisk ha været rart at
høre det fra dig først!
MIKKEL
Hør nu efter! Jeg kyssede ikke
LILLY!
LILLY kommer gående nede for enden af gangen.
CAROLINE
Når man snakker om solen!
MIA
Der står nærmest ’luder’ skrevet i
ansigtet af hende.
De griner alle og kigger på LILLY. Hun kommer over til dem,
og smiler usikkert. MIKKEL er gået om i baggrunden.
LILLY
Hej?
Pigerne svarer ikke.
LILLY
Er der noget galt?

(CONTINUED)

CONTINUED:

10.
CAROLINE
Lad nu vær med at spille uskyldig,
jeg ved sgu da godt hvad du lavede
i weekenden!
LILLY
Hvad? Jeg forstår ikke hvad du
mener?
CAROLINE
Drop nu det der lort! Vi ved begge
at du kyssede MIKKEL!
LILLY
Hvem har sagt det?
MIKKEL
CAROLINE, der er ikke noget imellem
mig og LILLY!
CAROLINE
Du siger det bare for at redde
hendes og din egen røv!
MIKKEL
Hold nu kæft...

MIKKEL vifter med hånden, og forlader gangen.
MADS
LILLY, det her er fandme for langt
ude.
LILLY
Hvad?
MADS
Jeg gider bare ikke det her.
MADS går væk.
LILLY
Hvem fanden har sagt det??
CAROLINE står og kigger fra hjørnet af gangen hvor MIKKEL
forsvandt, til LILLY. CAROLINE skubber LILLY hårdt i
brystkassen.
LILLY
Hvad fanden har du gang i?!
LILLY skubber tilbage.
LÆREREN kommer løbende med en kaffekop.
(CONTINUED)
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LÆREREN
Så slapper vi lige af.
LÆREREN tager fat i CAROLINES arm og trækker hende væk.
Inden hun forsvinder råber LILLY efter hende.
LILLY
Hvem fanden siger sådan noget??
LÆREREN og CAROLINE er ca. ude foran hvor VILHELM står.
CAROLINE
Det kan du spørge VILHELM om!
LILLY kigger på hende, og vender sig om og går hurtigt sin
vej. VILHELM står tilbage med et ansigt der viser dårlig
samvittighed. Til sidst løber han efter hende ned af gangen.
6. EXT. FORAN STATION NEXT/SKOLEN. DAG
Man kan se LILLYS figur, men der fokuseres på døren i
baggrunden der smaskes op. VILHELM kommer løbende ud.
VILHELM
LILLY! STOP!
LILLY kigger over skulderen, men bliver ved med at gå.
VILHELM bliver ved med at løbe, og når at indhente LILLY.
Han tager fat i hendes skulder og drejer hende rundt.
VILHELM
Hey, hvorfor fanden ventede du
ikke?
LILLY
Hvad mente CAROLINE med det hun
sagde derinde?
VILHELM
Mente med hvad?
LILLY
Med at du vidste noget?
VILHELM
Jeg aner ikke hvad hun snakkede om.
Jeg tror bare jeg stod tættest på
da hun råbte.
LILLY
Hvad sker der? Alle tror jeg har
været sammen med MIKKEL.
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LILLY ser fortvivlet på ham.
VILHELM
Jeg ved det ikke.
LILLY
Du tror da ikke på dem? Vel?
VILHELM
Nej, selvfølgelig ikke! De er nogen
idioter alle sammen... Jeg ved at
du ikke var sammen med to på en
weekend.
LILLY kigger undrende på ham.
LILLY
Jeg sagde ikke noget om at have
været sammen med to på en weekend?
VILHELM
Undskyld nej, jeg mener at du ikke
kyssede MIKKEL. Det hele er sgu så
forvirrende.
LILLY
Ja, jeg aner ikke hvad der foregår.
Det eneste jeg ved er, at jeg kan
stole på mig.
Hun kigger op på ham.
LILLY
For det kan jeg da, ik?
VILHELM
Ja, du kan altid stole på mig.
De krammer hinanden. Man ser VILHELMS ansigt, står og se
lykkelig ud.

