Man King - Færdigt manus
af
Hald Ege Efterskole

SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG
Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og
buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt
udseende pige (Alex, 17 år) står i en container. Alex kigger
rundt og får øje på Jonas, der kigger på hende. Hun graver
rundt i containeren og hiver en mannequindukke op. Hun går
afsted. To Drenge kommer hen til hende. De tager den fra
hende og smider den i containeren. Hun giver den ene af dem
et knæ i skridtet. Rækker fuck og råber fuck jer. Hun går.
Jonas samler mnnequinen op fra containeren.
SCENE 3.EXT. UDENFOR GARAGE. DAG
Jonas ser Alex gå ind i en garage. Han går hen mod garagen
og kigger ind af vinduet. Alex laver noget ved en figur. Der
er kunst overalt. Hun lægger det fra sig hun har gang i og
forsvinder ud af synsfelt. Jonas ser på hendes samling.
Pludselig står hun bag ham.
ALEX
Hvad fanden laver du her?
JONAS
Ehm, jeg...
ALEX
Hvorfor er du fulgt efter mig?
JONAS
Nej, jeg... Jeg så dig og så...
Han rækker mannequinen frem mod hende. Hun tager ikke imod
den.
ALEX
Det er sku da ligemeget, hvis jeg
ville ha’ den, så havde jeg taget
den alligevel. Skrid nu, jeg har
ting der skal gøres!
JONAS
Ok... hvis du ombestemmer dig...
Han lægger mannq fra sig. og Går. Hun ser efter ham.
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SCENE 4. EXT. GADE. DAG
Jonas kommer gående ved containerområdet i sine egne tanker.
Han smiler lidt for sig selv. Frem fra en af containerne
træder DRENG 1 pluselig og spærrer ham vejen.
DRENG 1
Hva så Jonas, din retard, hvad har
du gang i?
DRENG 2 kommer bag fra og snupper blokken ud af hånden på
ham.
JONAS
Nej altså...
DRENG 1
Nej nu skal vi da lige se hvad du
har.
Dreng 2 åbner bogen. drengene ser i den.
DRENG 1
Sidder du og tegner alle de nøgne
kællinger, du ikke kan få?
JONAS
Øhm... må jeg ikke...
Han rækker ud efter bogen.
DRENG 2
Han sidder sikkert og fapper til
sine egne tegninger, den weirdo.
Dreng 1 viser en tegning frem. Det er en tegning af en
banan.
DRENG 1
Du er jo syg i hovedet. Tænder på
frugt.
Drengene griner.
JONAS
Det er altså ikke det jeg...
DRENG 1
Du er lige tl skraldespanden.
Drengene smider Jonas blok på jorden og griber fat i hans
arme. De løfter ham op og smider ham ned i containeren.
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DRENG 1
Hyg dig.
De smækker låget i til containeren og går grinende væk.
SC 4 INT CONTAINER.
Jonas ligger i containeren. Lyden af drengene forsvinder.
Han ligger stille og lytter.
Han spidser ører. Lyden af et par trin nærmer sig. En hånd
tager fat i låget og løfter det. Jonas krabber bange bagud.
Med et brag ryger låget til side. Alex står og kigger ned på
ham. Hun ser på ham et stykke tid. Hvad siger man?
ALEX
Hvorfor lader du dem behandle dig
sådan?
Jonas trækker på skuldrene.
JONAS
Det ved jeg ikke.
ALEX
Du er en fucking tøs, mand dig nu
op for fanden! Sig fra. Sig dog
fra.
JONAS
Kan du ikke være ligeglad?
ALEX
Nej...
Hun holder hans tegneblok op.
ALEX
Er det dig, der har tegnet det her?
Jonas nikker tøvende.
ALEX (FORTSAT)
Det er da meget godt.
JONAS
Nå, nej det er ikke noget særligt.
Hun bladrer i bogen.
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ALEX
Sikke noget pis at fyre af, de er
sku da mega gode!
JONAS
Nah, jeg ved ikke rigtig.
Alex klapper blokken sammen.
Hun rækker ham blokken.
ALEX
Vil du med ind? Eller hygger du dig
alt for meget dernede?
Jonas kommer til at smile.
SCENE 6.INT.GARAGE. DAG
Alex leder efter colaer, imens kigger Jonas sig omkring i
garagen. Midt i lokalet står mannequindukken.
Jonas peger på mannequinnen.
JONAS
Så du kunne godt bruge den
alligevel?
ALEX
Ja, det kunne jeg ligeså godt, nu
du bare lod den ligge og flyde.
Jonas går hen mod mannequindukken, den har noget klistret på
som han rører ved.
ALEX
Nix pille!
JONAS
Hvad er det helt præcist?
ALEX
Det er kunst.
JONAS
Af affald?
ALEX
Det er ikke affald. Det er en
verden af muligheder.
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JONAS
Det er jo bare ting fra en
container.
Alex ser på ham.
ALEX
Ja. Det er du også.
JONAS
Det er jo ikke det samme.
ALEX
Hvad med dig selv. Og dine
tegninger?
JONAS
Det er bare nogle kruseduller.
ALEX
Det er da kunst!
JONAS
Det ved jeg nu ikke.
ALEX
Så det gør ikke noget, at jeg
smider dem ud?
Alex skal til at krølle en tegning sammen. Jonas hiver den
fra hende.
JONAS
Hvad fanden laver du?
ALEX
Det er jo bare kruseduller.
JONAS
Nej de er ej.
ALEX
Horfor laver du dem så?
Jonas trækker så skuldrene.
JONAS
Fordi... når jeg tegner er allt
muligt.
Alex smiler.
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ALEX
Ok. Du får dem igen på en
betingelse.
JONAS
Og det er?
ALEX
At du tegner mig.
JONAS
Aj, det ved jeg ikke.
ALEX
Er jeg for grim?
JONAS
Nej det er ikke det! Jeg tegner
bare ikke mennesker.
ALEX
Kom nu, alt er muligt.
Jonas sukker.
Montage. Jonas tegner Alex. Han ser koncentreret ud. Hun
poserer. Der grines. Hun ser alvorlig ud. laver fis.
Blyanten henover papiret.
SC 5B KÆLDER SENERE.
Jonas retter sig op fra papiret. Han ser helt forpustet ud.
ALEX (FORTSAT)
Må jeg se!
JONAS
Den er ikke særlig pæn.
Alex ser på den og smiler så.
ALEX
Den er sku da skide god!
JONAS
Ah, det synes jeg ikke, jeg kan sku
ikke rigtig tegne...
Alex kigger op.
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ALEX
Jo,jo det er flot.
JONAS
Nej det er ikke...
Alex kigger Jonas i øjnene.
ALEX
Du skal ikke være så skide
selvkritisk! Wheenie wheenie jeg
kan ikke noget. Du skal sgu da tro
på det.
JONAS
Stop. Lad være med at fortæl mig
hvad jeg skal hele tiden.
Alex lyser op.
ALEX
Okay, sådan skal det lyde, sådan
siger man fra!
Jonas kommer til at smile.
ALEX
Hvad var det nu du hed?
JONAS
Jonas.
ALEX
Jeg hedder Alexandra, men bare kald
mig Alex.
De giver hånd. Jonas peger på Mannequinen.
JONAS
Det er som om. Mangler han ikke en
hat eller noget?
Hun nikker.
CONTAINEROMRÅDE. DAG
Jonas og Alex står og hiver ting op af containeren. De
griner. De tier, da de pludselig hører to drengestemmer i
nærheden. De får øje på de to drenge fra tideligere komme
gående mod dem.

(CONTINUED)

CONTINUED:

8.

DRENG 1
Hvad så Jonas, har du fået dame på
eller har du betalt hende for at
være sammen med dig?!
Dreng 1 og 2 griner ondskabsfuldt.
ALEX
Til jeres info, så har jeg mega
ondt i fissen på grund af Jonas’
store pik, fordi vi har knaldet
hele natten!
Drengene ser overrasket over på Alex.
JONAS
Og så var jeg lige en tur omkring
jeres mødre bagefter!
Drengene står mundlamme tilbage og Alex og Jonas går
grinende der fra.

