Screenplay

PROSAISK FORLØSNING
INTRO SCENE

- VEJ - SKUMRING

WILLIAM(16) løber. Meget hurtigt. Man kan høre hans puls og
vejrtrækning. William kigger sig bag skulderen, og nogle
råber hans navn efter ham. Man ser en pistol i hans hånd.
WILLIAM spurter afsted.
SCENE 1 - KLASSEN/GANGEN - DAG
WILLIAM og SOFIA følges i gangen. De stopper lige
ved klasse værelsets dør.
CASPER (DRILLENDE)
Hva’ så der har vi mongol familien
SOFIA (UNDRENDE, OPGIVENDE)
Hvorfor siger du ikke noget til
dem?
SOFIA (HÅRDT)
Du er nødt til at forsvare dig
selv!
WILLIAM (SURT, HÅRD TONE)
Bland dig nu udenom.
WILLIAM (LET OG UNDSKYLDENDE)
Husk, at far ikke behøver at vide
det her.. Han bliver bare vred.
SOFIA (STILLE, LIDT HÅRDT)
Far er politimand, William. Han
hjælper folk!
WILLIAM (SURT, HÅRD TONE)
Bare lad være med at fortæl ham
det, okay?
WILLIAM og SOFIA tager afsked i døren til WILLIAMS
klasseværelse.
CASPER (16) ser optrinnet, og udveksler blikke med de
omkringsiddende elever.
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CASPER (SØDT, SARKASTISK)
Her, WILLIAM. Jeg har fundet din
spassersøsters bog.
CASPER viser WILLIAM bogen, som er helt smaderet. Han rækker
ham en side af gangen, med pikke tegninger på. CASPER kyler
resten af den smadret bog hen til WILLIAM. WILLIAM begynder
at samler bogen op.
SCENE 2 - SKOLENS BADEVÆRELSE - EFTERMIDDAG
WILLIAM er ude på badeværelset. Han tænder for vandet, og
trækker vejret tungt. Han sjasker lidt vand i ansigtet.
Pludselig kommer CASPER og Mobbegruppen ind. De står og
kigger på ham, mens de sender nedværdigende blikke. WILLIAM
bliver ved med at vaske sine hænder. Han prøver at komme ud
ad døren, men CASPER blokerer vejen, og det går op for
WILLIAM, at han ikke kan komme ud fra toilettet.
CASPER (HÅRDT, UNDERHOLDENDE, SOM VAR
HAN SPASSER)
VHaawww hVVawwwww kom og kys mig
storebror!
CASPER kommer nærmere på WILLIAM, og prøver at kysse ham.
WILLIAM (AGGRESSIV OG DEFENSIV)
Stop det!
CASPER bliver ved, imens de andre griner. WILLIAM skubber
CASPER hårdt lidt væk.
CASPER (DRILLENDE, RÅBENDE)
Hvad fanden var WILLIAM? slår du
fra dig hva’?
CASPER tager fat i WILLIAMS nakke i en hurtig bevægelse, og
skubber hans ansigt ned mod gulvet. CASPER og de andre slår
og sparker ham en smule. Hele Mobbegruppen griner. De lader
ham ligge tilbage med krykkerne.
SCENE 3 - WILLIAMS VÆRELSE - SKUMRING
SOFIA kommer ind til WILLIAM. WILLIAM sidder på sin seng og
stirre. Der er en visen kaktus på værelset.
SOFIA(BEKYMRET)
WILLIAM...
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(cont’d)
WILLIAM(aggressivt)
Jeg vil ikke tale om det.
SOFIA kigger bekymret på WILLIAM, der undgår øjenkontakt.
SOFIA(INSISTERENDE)
Jeg synes altså stadig, at du skal
fortælle far om det.
(cont’d)
WILLIAM(kort for hovedet)
Jeg løser det selv. Far vil bare
synes, at jeg er svag, hvis jeg
beder ham om hjælp.
SOFIA(BEDENDE)
Jeg fortæller ham det altså, når
han kommer hjem
WILLIAM(IRRITERET)
Det skal du ikke, SOFIA! Hør nu
efter!
SOFIA(STILLE)
Okay...Men WILLIAM, du er altså
ikke alene om det her.
De sidder i stilhed sammen.
SCENE 4 - KLASSEVÆRELSE - DAG
WILLIAM sidder ved sit bord og tegner. Han er fuldstændig
opslugt af sin tegning.
SOFIA går ind i klassen med sine krykker. I hånden har hun
en madpose. Mobbegruppen spære vejen for hende inde i
klassen.
CASPER (RÅBENDE, GRINENDE, IRONISK)
Hey! Spasserben, hvor skal du hen i
den fart...? Skal vi ikke hjælpe
dig hen til klassen, hva’?
SOFIA holder sig for sig selv.
CASPER (FALSK VENLIG UNDERTONE)
Vi kunne holde dine krykker, så
behøver du ikke at tænke på dem
mere.
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SOFIA (STILLE, UNDVIGENDE)
Nej tak, det er fint.
(cont’d)
CASPER (Drillende, udfordrende)
Kom nu, du skal ikke være beskeden.
Du kan vel godt gå uden dem, ikke’?
SOFIA (STILLE, LIDT HÅRDT)
Lad mig nu være, Casper!
CASPER (DRILLENDE, RÅBENDE)
Kom nu, kom og hent dem, eller..
Nåårh ja, du kan ikke gå uden.

SOFIA tager et vaklende skridt hen mod mobbegruppen, men hun
falder, og alle griner af hende.
CASPER tager SOFIAS krykker, og laver fagter med den ene af
dem, som var det hans pik. De andre tager hendes taske og
vælder indholdet ud over SOFIA. SOFIA græder.
WILLIAM kæmper indædt for at komme fri, og får sig revet løs
af drengenes greb.
CASPER (DRILLENDE, RÅBENDE)
Nåå, WILLIAM, så kommer du rigtig
til undsætning hva’? Din lille
prinsemand? Hva’? Hva’ William!
WILLIAM (AGGRESSIV OG DEFENSIV)
Lad min søster være!
(cont’d)
CASPER (Falsk imponeret undertone)
Ååå WILLIAM-drengen har rigtig lært
at sige fra, hva’?
WILLIAM (Knap så aggressivt som før, nærmest bedende)
Kan I ikke bare gå?
CASPER (DRILLENDE, FALSK SØD)
Alt for prinsen?
Mobbegruppen går væk fra gangen imens de griner. WILLIAM
henter SOFIAS krykker, og hjælper hende op.
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SOFIA (KORTFATTET, BESTEMT)
WILLIAM, bare glem det. Du skal
ikke gøre noget ved det. Okay?

WILLIAM kigger efter Mobbegruppen, og hans ansigts udtrykker
frustration.
SCENE 5 - UDENFOR - EFTERMIDDAG
Man ser CASPER og hans crew, som går ud af skolen. De
snakker og griner.
WILLIAM går beslutsomt mod dem. De har ikke set ham endnu.
Idet WILLIAM er lige ved at vende om, får CASPER pludselig
øje på ham.
(cont’d)
CASPER (Højrøstet)
Hey! WILLIAM... WILLIAM...
WILLIAM... Din Fucking bøsse!
Hvordan har din spasser søster det?
WILLIAM (AGGRESSIVT)
Lad mig være!
(cont’d)
CASPER (Drillende)
Ja, det kunne du li’ hva?
WILLIAM (DEFENSIV, BESTEMT)
Stop det så, CASPER!
CASPER skubber WILLIAM ned på jorden og begynder at sparke.
WILLIAM rejser sig, finder pistolen frem, sigter mod CASPER.
Resten af dem fra banden løber væk, mens CASPER holder
hænderne beskyttende op foran sig.
CASPER (BEDENDE, SKRÆMT, GRÆDENDE)
Hey, WILLIAM tag det nu roligt. Det
var aldrig ment sådan.
WILLIAM (HÅRDT, BRUTALT)
Ned på knæ!
CASPER (skræmt)
Ja! Ja! Okay! Rolig nu!
(cont’d)
Hold din kæft!
WILLIAM fører pistolen direkte op mod CASPERS tinding.
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WILLIAM (AGGRESSIVT, INSISTERENDE)
Sig... Undskyld.
CASPER (BANGE, UNDRENDE)
Hvad fuck snakker du om!?
WILLIAM (AGGRESSIVT)
Du skal sige undskyld til SOFIA!
CASPER (BESLUSTSOMT, SKRÆMT)
Nej, jeg skal ikke sige undskyld
til din fucking spasserklamme
søster.
WILLIAM (HVISKENDE, INSISTERENDE)
Du skal sige undskyld til SOFIA.

SOFIA står bag WILLIAM.
SOFIA
WILLIAM!
WILLIAM vender sig om, og får øjenkontakt med SOFIA. SOFIA
ser bedende på WILLIAM, og lægger hånden på pistolen, og
sænker den.
(cont’d)
WILLIAM (forvirret og magtesløst)
Men- jeg gør det jo for dig?
SOFIA (KALKULERENDE OG ROLIGT)
Det ved jeg godt, WILLIAM, men det
her er altså for sygt!
WILLIAM stikker pistolen mod CASPERS tinding
WILLIAM (FRUSTRERET)
Jeg bliver nødt til at gøre det!
SOFIA(UNDRENDE, DESPERAT)
Hvorfor, WILLIAM! Hvorfor?
SOFIA omfavner WILLIAM
SOFIA (BEROLIGENDE)
Du behøver slet ikke at gøre det
her...
WILLIAM slapper lidt af, og giver til sidst efter.
WILLIAM vender sig mod SOFIA, og de begynder at gå. CASPER
smaler en sten op fra jorden. CASPER rejser sig anstrengt
op, og går efter dem.
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CASPER (NERVØST, PROKLAMERENDE)
Ja, tag I bare hjem og hyg jer!
Måske kan der komme nogle flere
spasserbørn ud af det!
CASPER kaster stenen i det øjeblik han er færdig med at
snakke. Den rammer SOFIA hårdt i baghovedet.
WILLIAM vender sig hurtigt i vrede, og går hen mod CASPER.
Han griber hårdt fat om hans ansigt og tvinger det ned mod
asfalten.WILLIAM peger pistolen hårdt mod CASPERS tinding.
WILLIAM (AGGRESSIVT, HADFULDT)
Brænd i helvede.
WILLIAM skyder. Han vender sig mod SOFIA, som kigger på ham
med et tomt blik.
SLUT

