Flaskehalsen peger på?
manus 6
By Klostermarksskolen
Clara og Julie

SCENE 1, PIGEVÆRELSE, AFTEN:
En flaske drejer rundt, og der bliver leget flaskehalsen
peger på. 4 piger sidder på et værelse rundt om flasken. En
besked popper op på en af pigernes skærm, der står "Snap fra
Niklas <3" og hun stopper flasken med hånden, og smiler over
hele hovedet.
MALENE:
Ej, Niklas har lige sendt mig en
snap.
JOSEFINE:
Tag dig lige sammen Malene, vi jo
lige igang?
Josefinde drejer igen flasken, mens Malene sidder med sin
telefon.
MALENE:
Sara, se lige
SARA:
Har i 23 flammer? Uha Malle
Malene nikker anerkendene, og fniser rødmende.
SARA:
I har så meget noget!
Malene fniser og rødmer. Flasken stopper, og lander på
Pernille. Malene kigger fraværende op fra sin skærm.
MALENE:
Nille, du skal bare sige hvem du
synes er den lækreste dreng..
PERNILLE:
Øhm, jeg synes ikke rigtig der er
nogen..
MALENE:
Hold nu din kæft, seriøst Nille,
der er jo en!
PERNILLE:
Nej, ikke rigtigt...
SARA:
Nille, tag dig nu forhelvede
sammen! Der er altid en man synes
er lækrest!
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MALENE:
Ja, sig det!
PERNILLE:
Det er vel nok Niklas så...
Malene kigger med et z op fra sin telefon. Malene nedstirrer
Pernille.
JOSEFINE:
Jaaahh, det er han jo? I hvert fald
i forhold til de andre drenge...
Malene flytter ikke sit blik fra Pernille.
MALENE:
Er du vild med ham, Pernille?!
SARA:
Fuck hvor er det dårlig stil,
Nille, helt ærligt, du ved jo at
Malene og ham har noget!
PERNILLE:
Øhm, nej men jeg ikke lide ham
MALENE:
Godt, Nille, du har heller ikke en
chance!
Der er stille lidt.
MALENE:
Fint, næste skal sende et billede
af sin røv, til en vi andre
bestemmer.
Malene drejer flasken, og alle piger kigger nervøst på den.
Flasken lander på Pernille. Hun kigger chokkeret op
MALENE:
Det blev dig Pernille.Hmm, hvem
skal du sende et til? hmm...
Sara lyser op og afbryder Malene.
Niklas!

SARA:

Malene kigger uforstående, forrådt og surt på Sara. Sara
kigger uforstående tilbage på Malene.
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PERNILLE:
ej... øhm det er bare.. øhm

Pernille bliver afbrudt af Sara.
SARA:
Ej Pernille, tag dig nu sammem! Det
er jo bare et fucking billede? Det
er sgu da ikke så slemt?
Pernille kigger stadig mistroisk rundt... Tilsidst sukker
hun, og rejser sig med sin telefon i hånden, og går ud af
lokalet. Josefine, Malene og Sara sidder nu tilbage i
lokalet.
MALENE:
Jose, henter du ikke lige nogle
flere snacks?
Josefine vender øjne ad hende, sukker, og rejser sig
besværligt op.
JOSEIFNE:
Jo da, selfølgelig...
Josefine går ud af lokalet.
MALENE:
Hvad gik det der ud på, Sara?
Sara vender øjne ad hende.
SARA:
Hun bliver jo totalt til grin når
han deler billedet?
MALENE:
Deler billedet?
SARA:
Hallo, det Niklas?
MALENE:
Nååår ja okay, haha
Malene og Sara griner til hinanden.
Josefine kommer tilbage til lokalet med en pose chips. Hun
kaster posen hen til Malene.
JOSEFINE:
Kun fordi det er dig, smukke
Josefine smiler flabet til Malene.
(CONTINUED)

CONTINUED:

4.

Tak snuske

MALENE:

Pernille kommer tilbage til lokalet, med telefonen gående
foran sig. Hun ser meget skræmt ud.
PERNILLE:
ej, jeg tror altså ikke jeg sender
det, ved det er dårlig stil men er
det ikke lidt for meget. kan jeg
ikke gøre noget andet i stedet for?
MALENE:
Lad mig se.
Malene tager telefonen ud af hånden på hende og kigger på
billedet, hun trykker på skærmen
Sådan

MALENE:

Pernille gysner.
PERNILLE:
Har du sendt det?
Pernille skynder sig at tage telefonen tilbage, og kigger
chokkeret på skærmen.
PERNILLE:
Nej, nej, nej, det gjorde du bare
ikke!
Øh jov?

MALENE:

SARA:
Det var ligesom det du skulle?
JOSEFINE:
Ej Malene det er fandme dårlig
stil.
MALENE:
Hun ku sku da bare tage sig sammen
og sende det selv.
JOSEFINE:
Hold nu kæft!
Pernille sætter sig irreteret og frustreret ned. Legen
fortsætter. Pernille sidder bare og stirre i gulvet.
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SCENE 2, KLASSEGANG, DAG:
Pernille står og er igang med at tage sin jakke af knagerne,
da Niklas kommer hen til hende, og tager også sine ting ned.
Malene står længere nede af gangen og er igang med at tage
sin taske på. Niklas kommer ud af klassedøren, og hen til
Pernille. De ser ikke Malene. Malene skuer hele tiden ondt
på dem. Der er akavet stilhed. Niklas iagtager Pernille.
NIKLAS:
Nå men hej Pernille..
Hej...

PERNILLE:

Der er stille lidt, Pernille kigger nervøst ned i jorden.
NIKLAS:
Nå det billede der?
Når, ja...

PERNILLE:

NIKLAS:
Det var fint.
Pernille kigger op på ham.
NIKLAS:
Det kunne være lækkert hvis du
sendte nogle flere? ;))
PERNILLE:
Ej, øhm, det ved jeg nu ikke
øhh....
Niklas afbryder Pernille.
NIKLAS:
Jo, Pernille. Send nogle flere,
denne gang vil jeg gerne se lidt
mere...
Inden Pernille når at svare kommer Tobias ind på gangen og
går hen til dem.
TOBIAS:
Eyyy Hva så bro, skal du med hjem
til mig og drengene?
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Tobias og Niklas laver et håndtegn. Niklas tager sine ting,
uden at kigge på Pernille, og ham og Tobias går ud. De
efterlader Pernille alene, der står og kigger efter dem.
Malene går den modsatte vej af hvad Niklas og Tobias gjorde.
Pernille kigger stadig efter dem.
SCENE 3, SKOLETOILET, DAG:
Pernille og Josefine står ude på toilettet. Pernille står og
retter sin makeup. Josefine står og kigger på hende, der er
en på toilet.
JOSEFINE:
Hvad sagde han så?
Malene kommer ud fra toilettet.Pigerne kigger irriteret på
hinanden.
MALENE:
Ja, Pernille. Hvad sagde han så?
Malene skubber Pernille væk fra vasken og vasker sine
hænder.
MALENE:
Ja, Pernille, det var dig jeg
snakkede til. Jeg så dig snakke med
Niklas. Hvad ville han?
PERNILLE:
Øhm... Altså
Malene afbryder Pernille.
MALENE:
Bare hold dig langt væk fra ham!
Han er min, og det ved du også
godt.
Malene kaster med håret, og går ud af toilettet. Josefine
griner til Pernille, da Malene er væk.
JOSEFINE:
Nå men i hvert fald, du sendte ikke
flere vel?
PERNILLE:
Nej nej, rolig nu..
JOSEFINE:
Thats my girl. Jeg tisser lige, 2
sekunder
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Josefine går ud på toilettet. Niklas kommer ind på
toilettet.
NIKLAS:
Hvor blev mine billeder af, hva
smukke?
Pernille kigger ned i gulvet. Niklas kører hånden ned af
numsen på Pernille.
NIKLAS:
Tobias var vild med det.. Og det
tror jeg også at facebook vil være?
Det kunne jo være uheldigt hvis de
havnede der...
Pernille kigger chokkeret på ham. Hun træder chokkeret et
skridt tilbage. Toilettet trækker ud, og Niklas bliver helt
chokeret. Han skynder sig ud af toilettet, imens han kigger
på Pernille.
NIKLAS:
Tænk over det..
Niklas går ud af toilettet, og Pernille kigger efter ham.
Josefine kommer ud af toilettet.
JOSEFINE:
Huh, kæft en taber
Josefine vasker sine hænder imens Pernille bare stirrer
anstrengt ned i gulvet.
PERNILLE:
Hvad gør jeg? Helt seriøst
Josefine tørrer sine hænder.
JOSEFINE:
Hør nu Nille...
Pernille og Josefine går ud af toilettet.
SCENE 4, KLASSEGANG, DAG
Pernille og Josefine kommer gående ved siden af hinanden,
rundt om hjørnet.
JOSEFINE:
Det skal nok gå...
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PERNILLE:
Nej, det gør jo ej? Hvis det ender
på facebook, ik?
JOSEFINE:
Ja... Men, kan vi ikke gøre et
eller andet?
Tjo...

PERNILLE:

Pernilles ansigt lyser op, og hun kiggr på Josefine.
SCENE 5, DRENGE BADERUM BELÆGNINGEN, DAG:
Niklas og Tobias står ude på Baderummet. Niklas står under
bruseren. Tobias står og sætter sit hår.
Tobias er færdig, og tager sine ting, og går hen til døren.
TOBIAS:
Nick, jeg går nu
NIKLAS:
Tobi, vent lige på mig!
TOBIAS:
Vi Ses, Nick
Niklas står nu alene under bruseren. Vi hører døren stille
og gå op, og vi ser Pernille liste sig ind på baderummet, og
at Josefine står i døråbningen, hun lukker døren, så
Pernille nu er alene derinde. Vi hører Niklas stå og synge i
badet. Pernille er ved at dø af grin, men holder det inde.
Pernille lister ind i baderummet hvor Niklas er inde, hvor
der står en sportstaske, og hænger et håndklæde. Hun roder i
hans taske, og pludselig stopper vandet. Niklas kigger ud.
NIKLAS:
Hvad fanden laver du her!
Han træder tilbage i baderummet. Pernille træder i chok
tilbage hen til vasken.
PERNILLE:
Slet.
NIKLAS:
Hvad fanden snakker du om?!
Pernille kaster hans telefonen over til ham.
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Nu.

PERNILLE:

NIKLAS:
Tss, fint nok. Giv mig så mit
tøj!!!
Pernille smiler flabet til ham. Hun går over til ham, og
beder om at få telefonen.
PERNILLE:
Lad mig se.
Nikals kigger flabet på hende, som om hun er dum.
NIKLAS:
Øh nej, glem det
Pernille er stadig inde i baderummet, og tager nu hans tøj,
og alle hans ting. Hun smiler flabet til ham, og rækker
hånden ud mod ham.
PERNILLE:
Giv mig den!
Niklas kigger irriteret på Pernille og rækker hende
telefonen.
NIKLAS:
Fint...
Pernille kigger på telefonen, og taber den med vilje.
Ups!

PERNILLE:

Pernille går triumperende ud ad toilettet, med tøjet i
hånden. Hun træder på telefonen på vej ud.
NIKLAS:
PERNILLE!!! DIN FUCKING SO, KOM
HER!!! GIV MIG DET.
Pernille ignorerer ham, og går hen til Josefine, der lige
har åbnet døren, der lægger armen om hende, rækker fuck mod
ham, og lukker døren.
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SCENE 6, KLASSEGANG, DAG
Josefine har stadig armen om Pernille. Pernille Har Niklas’
tøj. . De går forbi Malene og Sara, der står ude på gangen,
og snakker.
MALENE:
Hvad fanden har I lavet derude?
Malene nikker mod baderummet. Josefine og Pernille stopper
op.
MALENE:
Og hvor er Niklas?
Malene kigger rundt.
PERNILLE:
Det ved jeg sørme ikke.. Men øh,
Gider du lige holde det her?
Pernille rækker Niklas´tøj til Malene, der ser helt
forvirret ud. Pernille og Josefine går videre.

