MANUS - FINAL
1. A SCENE INT. TOM GANG DAG
Rikke kommer ned af gangen. Rikke hører musik.
1. B SCENE INT. KLASSEVÆRELSE DAG.
Rikke kommer forvirret ind i klasselokalet. Alle sidder
sammen i grupper. Rikke går over til Bella og Amalie.
AMALIE
Hvorfor kom du så forsent i dag?
RIKKE
Jeg sov bare over mig, igen.
TOBIAS
Ja, det ikke noget nyt.
Amalie, Bella og Tobias griner. Rikke vender sig og kigger
på Tobias.
RIKKE
Fuck dig, Tobias!
Tobias kigger kækt på Rikke. Rikke vender sig og kigger på
Amalie og Bella.
RIKKE
Hvad er vi igang med?
BELLA
"Vi" er ikke igang med noget. Du er
sammen med Sofia.
Rikke kigger over på Sofia, og så tilbag på Bella og Amalie.
RIKKE
Mener i det der!?
BELLA
Øh ja, vi skal analysere en
selvvalgt bog og fremlægge på
mandag.
AMALIE
Det står oppe på tavlen.
RIKKE
Okay, jeg går derover. Wish me
luck.
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Rikke vender sig om og går mod Sofia. Hun sætter sig ned på
pladsen ved siden af Sofia.
RIKKE
Nå, hvad laver vi så?
SOFIA
Jeg har allerede valgt en bog.
RIKKE
Hvad er det så for en?
SOFIA
Det er ligemeget. Jeg troede ikke
du kom.
Sofia piller ved sit hår og kigger ned i bordet.
SOFIA
Kan vi ikke bare vælge noget andet?
RIKKE
Jo, hvad med Afdeling Q?
SOFIA
Hvad er det?
RIKKE
Det er sådan en politi-serie.
SOFIA
Har du bøgerne?
RIKKE
Næ, kan vi ikke bare se filmene?
SOFIA
Jeg vil altså gerne gøre det
ordentligt.
RIKKE
Vil du virkelig bruge din fritid på
at læse de der bøger? Har du ikke
nogen hobby.
SOFIA
Ikke rigtig...
RIKKE
Ser du ikke en fed serie? Eller
noget?
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SOFIA
Altså har du set Isaz stepz?
Der er et øjebliks stilhed
RIKKE
Ej, jeg har måske set et eller to
afsnit engang.
Pigerne begynder at grine. Sofias telefon ringer. Hendes
smil blegner.
SOFIA
Ja, jeg kommer hjem nu. Undskyld.
Ja, jeg ved det, undskyld.
Sofia rejser sig og skubber stolen ud bag sig.
SOFIA
Jeg bliver nød til at gå nu. Vi
vælger bog senere.
RIKKE
Hvad skal du?
Sofia svinger tasken over skulderen og kigger ned i jorden.
Sofia forlader klassen irriteret.
2. SCENE EXT. SKOLEGÅRD DAG:
Rikke står sammen med to klassekammerater ude i skolegården.
De snakker om den kommende fremlæggelse.
RIKKE
Hvad skal i snakke om til
fremlæggelsen?
AMALIE
Sherlock Holmes.
RIKKE
Fedt! Jeg vil meget hellere være
sammen med jer end hende.
Amalie rynker brynene en smule irriteret.
AMALIE
Oh my god, behøver vi virkelig at
snakke om hende?.
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RIKKE
Har i da noget imod hende?
BELLA
Hun er ret mærkelig.
AMALIE
Og det hjælper ikke, at hendes
familie er syge i hovedet.
RIKKE
Hvordan ved du det?
Sofia kommer hen til pigerne.
SOFIA
Rikke, kan jeg lige hurtig snakke
med dig?
BELLA
Ses...
De andre piger går.
RIKKE
Hva så?
SOFIA
Jeg har tænkt over det med bogen,
og vi kan godt vælge den, men så
skal vi altså læse bogen først!
RIKKE
Det gør du bare.
Rikke rækker hånden frem for at tage fat i Sofias skulder,
men hun undviger hendes hånd. Rikke kigger forvirret på
hende.
RIKKE
Nå, hvem var det så i telefonen i
går?
SOFIA
Ikke nogen, bare min stedfar.
BELLA (OFF SCREEN)
Kommer du eller hvad?

5.

3. SCENE. INT. KLASSEVÆRELSET. DAG.
Eleverne sidder i deres fremlæggelses grupper. Klokken
ringer. Folk begynder hurtigt at pakke sammen bortset fra
Sofia og Rikke. Sofia og Rikke sidder med projektet.
RIKKE
Nå, men jeg tror altså at jeg går
nu, Sofia.
SOFIA
Men kan vi ikke lige lave projektet
færdigt nu?
RIKKE
Jeg skal være sammen nogen venner
om lidt. Kan vi ikke lave det i
weekenden?
SOFIA
Det ved jeg ikke helt. Så synes jeg
at det skal være hjemme hos dig!
RIKKE
Jeg bor længst væk. Hvorfor ikke
hos dig?
SOFIA
Ikke hos mig! Så lad os lave det
her.
Sofia stirrer med store vildledte øjne på Rikke. Sofia
begynder at fumle med kanten af hendes bluse.
RIKKE
Hvorfor ikke? Du bor jo lige rundt
om hjørnet.
Rikke bliver endnu mere forvirret. Sofia svarer hurtigt og
kontant på Rikkes spørgsmål.
SOFIA
Nej, jeg har ikke lyst. Jeg er
alene hjemme med min stedfar.
I en flabet tone og med løftet øjenbryn.
RIKKE
Og?
SOFIA
Jeg laver det selv. Gå bare.
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Sofia kaster flytter håret over til modsatte skulder og man
kan se et blåt mærke.
RIKKE
Hvad er der sket!?
Sofia dækker hurtigt det blå mærke til igen. Sofia begynder
at mumle.
SOFIA
Ikke noget.
RIKKE
Jo, det kan jeg da se, at der er!
SOFIA
Jeg faldt bare. Det er ikke noget,
virkelig! Tag nu bare afsted.
RIKKE
Okay så.
Rikke går hen til døren. Rikke vender hovedet inden hun går
ud af døren.
RIKKE
God weekend!
Sofia smiler.
SOFIA
I ligemåde.
Rikke går ud, og efterlader Sofia i klassen.
4. SCENE. INT. PÅ GANGEN I SKOLEN, MANDAG MORGEN
Rikke støder ind på hendes to klassekammerater. De står og
snakker.
RIKKE
Hey.
BELLA
Hvad så? Har du haft en god
weekend?
RIKKE
Ja, men alt for kort.
Rikke kigger sig omkring.
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RIKKE
Er Sofia kommet endu?
AMALIE
Næ, jeg har ikke set hende.
Rikke rynker på brynene. Klokken ringer ind.
AMALIE
Hun plejer da slet ikke at komme
for sent!
BELLA
I har sku da helt byttet plads,
hva?
Rikke får en SMS fra Sofia hvor der står: "Jeg kommer ikke i
dag."
Rikke sukker og hvisker.
RIKKE
Det kan da ikke være rigtigt!
AMALIE
Hvad sker der?
RIKKE
Hun har lavet det hele og så kommer
hun ikke. Åh gud. Jeg gider fandeme
ikke at få -3 på grund af, at hun
ville lave det hele alene.
Rikke rejser sig.
BELLA
Hvor skal du hen?
Rikke på vej ud af døren.
RIKKE
Hvis hun ikke gider at komme, så
henter jeg hende sku selv.
Rikke smækker blidt og går ud af døren.
5 SCENE. EXT. UDE FORAN EN HOVEDINDGANG FORMIDDAG.
Rikke kommer gående.
Rikke står ude foran Sofias hoveddør. Rikke ser ind af
Sofias køkkenvindue. Hun ser Sofia tage af bordet.

8.
6. SCENE INT. SOFIAS KØKKEN FORMIDDAG.
Rikke prøver at hive i køkkendøren. Den er ulåst. Hun går
ind til Sofia i køkkenet. Sofia ser Rikke.
RIKKE
Du ser ikke særlig syg ud, Sofia?
Sofia tysser på Rikke.
SOFIA
Han er lige inde ved siden af.
RIKKE
Hvem? Din far?
SOFIA
Det er ikke min far!
Rikke forbavset.
RIKKE
Undskyld.
STEDFAR (OFF SCREEN)
Hvem snakker du med?
Sofia til stedfar
SOFIA
Ikke nogen!
Sofia til Rikke
SOFIA
Gem dig! Det skal ikke gå ud over
dig!
Rikke gemmer sig bag køkkenbordet.
Stedfaderen står nu foran Sofia.
Stedfaren i en afslappet tone.
STEDFAR
Hvorfor har du ikke taget opvasken?
SOFIA
Jamen jeg skulle jo tage af bordet
først.
Stedfar tager fat i Sofias arm. Rikke begynder at filme
episoden.
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STEDFAR
Jeg er træt af dine dårlige
undskyldninger, Sofia!
SOFIA
Men..
Stedfaderen tager fat i Sofia, og skubber hende op af
væggen. Han tager fat om hendes hals.
STEDFAR (RÅBER)
Du skal fandeme gøre som jeg siger,
Sofia!
Rikke kommer frem og afbryder dem.
RIKKE
Lad hende være!
STEDFAR
Hvem fanden er du?
Rikke er tavs.
STEDFAR
Hva?!
Rikke tager sin telefon frem og viser videoen af ham der
slår Sofia. Hun holder fingeren tæt på send knappen.
RIKKE
Jeg har set det hele! Og jeg ligger
det her op på facebook, hvis du
nogensinde rører hende igen!
Stedfaren taber ansigt og går.
RIKKE
Du skal ikke være alene om det her.
Kom med.
Rikke tager Sofia i hånden.

