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SCENE 1 SORT

1

Sort skærm.
AMALIE
Jonas?!!!
(Skriger)
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SCENE 2 SKOLEGANGEN (LOCATION 12)

2

Amalie står ude på gangen og snakker med Caroline og Louise.
Hun stopper med at følge med i samtalen da Jonas kommer
nedtrygt ned ad gangen, imens Mathias, Nick og Oliver kommer
gående imod ham. Oliver giver Jonas et ordentligt skub til
Jonas’s skulder, så han taber alle sine bøger og noter.
Drengene (Mathias, Nick og Oliver) griner.
AMALIE
Øhm... Hvad er der med ham drengen
der?
Amalie peger på Jonas.
CAROLINE
Du mener Jonas... Han er bare
creepy.
Caroline kigger nedgørende på ham. Jonas kigger sukkende ned
på sine bøger og noter der er spredt ud over gulvet.
AMALIE
Jonas.. Hvorfor er han creepy?
Amalie kigger undrende på Jonas mens han begynder at samler
sine bøger og noter op.
LOUISE
Har du set på ham? Der er sku ikke
nogen der kan li’ ham.
Louise giver ham et dømmende elevatoreblik.
CAROLINE
Ikke engang hans forældre gider at
komme og hente ham.
LOUISE
Han har ikke nogen.

(CONTINUED)

CONTINUED:

2.
AMALIE
Har ikke nogle forældre?
CAROLINE
Det pårstår han ihvertfald.
AMALIE
Jamen har I ikke snakket med ham?
LOUISE
Nej!!!
AMALIE
Men man bliver da nød til at snakke
med ham.
CAROLINE
Nyt emne.. (fnisser) Husk at jeg
holder fest på fredag hjemme hos
mig. Jeg bar ikke så lagt væk og du
skal altså med Amalie.

Amalie smiller og nikker.
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SCENE 3 KLASSEN (LOCASION 13)

3

Amalie sidder i klassen med Caroline, Louise og Mathias og
snakker.
CAROLINE
Ej, min var har lejet et rigtig
dj-anlæg
LOUISE
Hvad skal I have på på fredag?
CAROLINE
Jeg tænker, lidt boobs lidt røv og
mega lækker. You know..
Jonas kommer idn af døren. Amalies blik følger ham, han går
med tasken over skulderen. Da han passerer Nick og Oliver,
skubber Nick tasken af habs skulder, så alt falder ud. De
griner.
NICK
Ups.
Han samler sine ting op. Amalie ser tænksomt på ham.
CAROLINE
Hvad med dig Malle. Hvad skal du
have på?

(CONTINUED)

CONTINUED:

3.

AMALIE
Malle?
CAROLINE
Det er dit nye nickname btw. Hvad
skal du have på?
Jonas sætter sig på sin plads. Hun ser efter ham.
AMALIE
Det har jeg ikke besluttet endnu.
Amalie rejser sig op og går forsigtigt ned til ham. Hun
tager en dyb indånding.
AMALIE
Hey... Er du okay? Det er jonas du
hedder ik?
JONAS
Hvad vil du?!
AMALIE
Ville bare høre om du var okay?
Amalie tager en stol fra et andet bord og sætter sig foran
ham. Amalie smiller til Jonas.
AMALIE
Jeg hedder foresten Amalie.
Jonas siger ikke noget og kigger bare ned i bordet. Jonas
piller ved sin halskæde. Amalie ser halskæden.
AMALIE
Den er godt nok fin den halskæde.
JONAS
Det var min mors fra da hun var
barn.
AMALIE
Nej hvor sødt. Savner hun den ikke.
JONAS
Hun er død.
AMALIE
Ej.. Det må sku være rigtig hårdt
for dig og din far.

(CONTINUED)

CONTINUED:

4.

JONAS
Min far siger ikke noget.
AMALIE
Ej hvorfor?
JONAS
Han krassede sku da af sammen med
hende. Hvad tror du? Hvis du du er
færdig med at spørger nu, Gider du
ikke bare at smutte.
Samtalen bliver afbrudt af Caroline i baggrunden.
CAROLINE
Hey Malle!! Kommer du?
Amalie vender sig om mod Louise og Caroline, Amalie kigger
undskyldene tilbage på den skuffede Jonas. Amalie rejser sig
op og går hen til Louise, Caroline og Drengene (Nick,
Mathias og Oliver)
CAROLINE
Hva sker der? Hvorfor gik du hen
til ham?
Peger på Jonas.
AMALIE
Ikke noget... Ville bare ikke om
han var okay.
LOUISE
Du spilder din tid Malle.
Louise smiller til Amalie.
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SCENE 4 SKOLEGANGEN (LOCASION 12)

4

Amalie går ned af gangen sammen med Caroline og Louise og
snakker om festen.
CAROLINE
Jeg glæder mig så meget til festen!
AMALIE
Det gør jeg også!
Amalie ser jonas komme ud af klasse lokalet.
AMALIE
Piger.. I kan bare gå vidre jeg
kommer lige om lid...
(CONTINUED)

CONTINUED:

5.

Amalie går hen til jonas. Caroline og Louise kigger
overaskende efter Amalie.
AMALIE
Jeg er ked af det der før. Det bliv
sku lidt akavet.
JONAS
Det er ligemeget. Bare hold dig
væk.
Jonas kigger væk irriteret.
AMALIE
Jonas.. Nogle gange kan det hjælpe
at snakke om det med en der har
været igennem noget lignene.
Kordt pause.
JONAS
Noget lignende?? tager du pis på
mig?
AMALIE
Nej.... jeg har faktisk også mistet
min mor.
JONAS
okay??
Hun kigger over på pigerne og får en god ide.
AMALIE
Jeg har en ide... Hvorfor kommer du
ikke med til festen på fredag? Så
kan vi snakke mere sammen der. Så
kan jeg fortælle dig hvad der
skette?
Amalie smiller til Jonas håbfuldt.
JONAS
Nej... Jeg skal ikke med til den
ånsvage fest. Så vil jeg hellere
dø.
AMALIE
Fedt nok... Ved du hvad? Så synes
jeg bare du skal ligge dig ned og
dø. Hold kæft hvor er du belastende
mand.
Beat. Jonas ser overrasket på hende.
(CONTINUED)

CONTINUED:

6.

AMALIE
Jeg vil faktisk rigtig gerne have
du kommer, for jeg har noget
vigtigt at fortælle dig. Men det må
du også selv om.
Amalie smiller skuffet til ham og går han til Caroline og
Louise igen. Jonas ser tvivlende efter hende.
CAROLINE
Har du lige inviteret ham til min
fast?
Caroline og Louise kigger på hianden som verden er ved at gå
under.
LOUISE
Festen bliver ødeligt hvis han
kommer.
AMALIE
Hold nu op. Han kommer ikke
alligevel. Selvoptagede nar...
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SCENE 5 FESTEN (LOCASION 18)

5

Festen er godt igang og folk er lettere beruset. Amalie står
og danser med Caroline og Louise. Amalie kigger på sin
mobil. Jonas har ikke skrevet. Lige pludselig går døren op
og Jonas kommer ind. Han søger hende med øjnene. Amalie går
over til ham. Amalie er overasket.
AMALIE
Så kom du alligevel..
Jonas tager sig akavet til nakken.
JONAS
Øhm.. Ja... det gjorde jeg vel.
Hvad var det du gerne ville
fortælle?
Musikken er høj så de må nåsten råbe.
AMALIE
Jo.. Lad os finde et sted hvor
musikken ikke er så høj...

7.
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SCENE 6 SAMTALEN (LOCASION 17)

6

De sidder inde på Carolines værelse på hendes seng. Jonas
sidder og nuller nervøst i sit ærme.
AMALIE
Godt.. Jonas det jeg gerne ville
forttælle dig var at... Du godt ken
stole på mig... For jeg ved faktisk
godt hvordan du har det. Jeg
mistede faktsik selv min mor til
kræft da jeg var fire.
JONAS
Fedt nok.. tillykke med det. Du har
vundet i lotterriget.
AMALIE
ej det er faktisk mega hårdt.
JONAS
Mega hårdt?? Du var fire... Det kan
sikke ikke engaang huske det... Jeg
kan ikke glemme det.
AMALIE
Slap nu af mand... Så slemt kan det
da ikke være..
JONAS
Vi er på vej hjem fra julefrokost
da en hjernedød spidtbilist smadre
ind i venste side af bilen. Så hele
forsiden forsvinder inklusivt mine
forældre.... (Sætter sig ned og
filmen knækker for ham. Han skulder
ansigtet i sine hænder) Jeg kan
ikke engang lukke Øjnene uden at se
resterne af min mor’s ansigt...
mens jeg prøver at samle hende op
fra vejen..
Jonas hulker højlyt. Amalie ligger en trystene hånd på
ryggen af ham. Nick, Oliver og Mathias kommer ind.
NICK
Når.. Det er du. Hvad får dg til at
tro at du er velkommen her freak?
Amalie Giver Jonas halskæden igen og rejser sig derefter op
og går hen foran drengene.

(CONTINUED)
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AMALIE
Nick.. Lad ham nu lige være...
MATHIAS
Hvad fanden... Se han sidder sku da
og tyder. Det er fandme det
dårligste score træk nogle sinde.
Drengene grinner.
AMALIE
Ej hold nu lige op... Det er jo
fordi hans forældre er døde.
MATHIAS
Det er der skuda ikke nogle der
tror på.
Jonas Har fået nok og Skunder sig ud af værelset.
AMALIE
Se nu hvad du har gjort.
Amalie skubber Mathias væk og løber ud af værlset after
Jonas.
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SCENE 7/8 SKURET (LOCASION 14) FILMER FREM OG TILBAGE MELLIM
JONAS OG AMALIE. MEST PÅ AMALIE.
7
Jonas Har låst sig selv inde i skuret. Jonas er så fostræret
og træt af det helle. Han sidder på en skraldespand/skammel
med hovedet begravet i sine hånder. amalie banker på døren.
AMALIE
Jonas.. Kom ud please..
JONAS
Lad mig være Amalie. Du fatter ikke
en skid. Ingen fatter noget.
Jonas kigger op. Han har fået nok nu. Han rejser sig op og
begynder at rude rundt i alle tingene der inde. Amalie kan
høre det.
AMALIE
Jonas... Jonas vær nu sød at lukke
mig ind...
Jonas Finder et reb og afprøver om der at stærgt nok. Hen
hiver og flår i det. Han kigger rundt efter et sted han kan
hænge det på. Han finder et sted.

(CONTINUED)

CONTINUED:
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JONAS
Amalie gå så med dig.
Amalie sætter øret på døren og kan høre at han rykker rundt
på ting der inde. Hun går næsten helt i panik.
AMALIE
Jonas!! Luk mig nu ind. Jeg vil jo
bare hjælpe dig..
Jonas har nu bundet lykken og har sat den skammel op ,han
sad på tidliger,lige under lykken. Han stiller sig på på
skamlen. Han tager lykken rundt om halsen.
JONAS
Det kan du jo ikke.
AMALIE
Det må du ikke sige!!
JONAS
Jeg er træt af at det gør ondt
Amalie regner ud hvad hen mener med der. og bruger alle sine
kræfter på at prøve på at komme ind.
AMALIE
Jonas..!! Du må ikke gøre det! det
er ikke det vær!
Amalie er helt desperat.
AMALIE
Jonas! Jeg har også mistet min mor!
Snak med mig! Vi kan finde ud af
det sammen!
Jonas svare ikke. der er helt stille inde fra skuret.
AMALIE
Jonas..
Jonas fødder sliper taburetten.
Amalie høre en lyd af noget der velter og et knæk
Jonas fødder bliver hængende i luften.
AMALIE
JONAS!!!

(CONTINUED)
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(SLUT)

