Forvandlingen
Af Herningsholmskolen 8.B
Louise, Katrine & Linea

3. gennemskrivning

"FORVANDLINGEN" MANUS
1. INT. SANDRAS VÆRELSE MORGEN
SANDRA (15) vågner ved lyden af sit vækkeur. Hun har ikke
lyst til at stå op, men ved, at hun er nødt til det. Hun går
over til sit tøjskab, og finder sit sædvanelige sorte tøj.
Hun trækker i det, og sætter sig hen til spejlet. Hun sukker
ved synet af sig selv. Hun har morgenhår, så hun tager en
hue på. Hun ser, at bumsen er blevet endnu større. Hun tager
sin skoletaske, og går ud fra værelset.
2. INT. SKOLENS MUSIKLOKALE FORMIDDAG
Da SANDRA går ind i musiklokalet, er REGITZE (16) ved at
dele invitationer ud til sin fest. Eleverne snakker om, hvor
fed en fest det bliver. Regitze giver en invitation til
DANNI, mens hun sender ham et sexet blik.
REGITZE
Her DANNI. Jeg glæder mig til at se
dig i aften. Håber vi får tid til
at danse.
Danni virker ligeglad. Han har ikke lyst til at danse med
hende.
DANNI
Vi får se.
REGITZE går over til SANDRA. Hun kigger nedladende på hende
REGITZE
Ej, det er jeg virkelig ked af. Der
er desværre ikke nogen invitation
til dig. Det var da ærgeligt.
SANDRA prøver at svare igen, men hun kan ikke rigtig finde
ud af det.
SANDRA
Nå.
JOHNNY (30), deres musiklærer, kommer ind i klassen. Som den
eneste har SANDRA sat sig ned. De andre elever larmer og
snakker.
JOHNNY
Ja, så har det ringet. Gider I
sætte jer ned!
Eleverne sætter sig ned.
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2.

JOHNNY
Jeg synes, vi skal spille coldplay.
Hvad siger I til det?
PIGE1
Ej, Johnny vi vil meget hellere
spille One Direction.
DRENG 1
Ta’ jer da sammen. Coldplay er sgu
da mega nice!
JOHNNY
Okay, det bliver vildt sprødt. Vi
skal have en til at spille klaver.
Hvad siger du SANDRA?
SANDRA sidder og kigger på DANNI.
JOHNNY
SANDRA! SANDRA, er du vågen!
SANDRA
Hva?
JOHNNY
Har du ikke lyst til at spille
klaver?
SADRA
Nej, det vil jeg ikke!
REGITZE
Kom nu SANDRA, det kan du da godt.
Hvad siger I andre? Skal SANDRA
ikke spille klaver.
DRENG 2
Jo, SANDRA, det kan du altså godt.
SANDRA, som sidder ovre i hjørnet af musiklokalet, prøver at
gemme sig bag til musikmappe.
SANDRA
Nej!
DANNI
Helt ærgeligt,I skal da ikke presse
hende til det, hvis hun ikke gider.
REGITZE
Jo, vi "har jo brug for dig". Kom
nu SANDRA. Tør du ikke eller hva’.
(MORE)
(CONTINUED)
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REGITZE (cont’d)
Hvorfor skal du være sådan en
taber. Du sidder altid ovre i
hjørnet. Du kan sgu da godt bidrage
med lidt!
SADRA
Jeg har jo sagt, jeg ikke har lyst.
SANDRA løber ud af døren.
REGITZE
Hva’ sker der lige for tudefjæset.
3. INT. SKOLEN PIGETOILET FORMIDDAG
SANDRA sidder i en toiletbås og græder. REGITZE og 2 andre
piger fra klassen kommer ind på toilettet.
REGITZE
Hold kæft, SANDRA er en
tudeprinsesse. Godt hun ikke skal
med til min fest.
PIGE 1
Ja, det ville jo blive en total
katastrofe.
REGITZE
Ja, og hvad sker der lige for
hendes tøj.
PIGE 2
Hun har sikkert aldrig hørt om mode
REGITZE
Nej, eller make-up.
SANDRA sidder musestille på toilettet. Hun vil ikke have, de
opdager, at hun er der. REGITZE og hende veninder går ud fra
toilettet. SANDRA går ud til håndvasken, og vasker hænder.
FREDERIKKE (15) kommer ind på toilettet.
FREDERIKKE
Hej SANDRA
SANDRA
Hej
FREDERIKKE stiller sig over til vasken ved siden af SANDRA.
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FREDERIKKE
Skal du med til festen i aften?
SANDRA
Nej, jeg er ikke inviteret
FREDERIKKE
Du kan da bare komme alligevel. Du
må gerne følges med mig, så kan vi
gøre os klar sammen.
SANDRA
Jeg ved ikke rigtig...
FREDERIKKE
Kom nu, så kan vi prøve kjoler, og
lægge noget flot make-up. Det kunne
være mega hyggeligt.
SANDRA
Nej, tak. Jeg har ikke lyst
SANDRA går ud fra toilettet
4. EXT. FORAN SKOLEN MIDDAG
SANDRA går fra toilettet ud i skolegården og videre ud til
cykelstativerne. Hun går hen til sin cykel, som er blevet
piftet. DANNI er der også. Han er alene.
DANNI
Hej. Er du okay?
SANDRA kigger overrasket på DANNI.
SANDRA
Ja, det går. Men min cykel er
piftet. Igen!
DANNI
Skal jeg hjælpe dig?
SANDRA
Nej, det behøves du ikke. Min far
ordner det.
DANNI
Okay, men skal du med til festen i
aften?
SANDRA
Det ved jeg ikke..
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DANNI
Det kunne være rigtig hyggeligt.
Jeg tror, det bliver en fed fest.
SANDRA
Måske
DANNI
Jeg håber vi ses.
SANDRA kigger lidt genert væk. DANNI smiler til hende, og
cykler væk. SANDRA finder sin mobil frem, og ringer til
Frederikke.
SADRA
Hej FREDERIKKE. Jeg har ombestemt
mig. Jeg vil gerne med til festen.
Kan du komme om til mig kl.17?
Okay, super så ses vi der.
5. INT. HJEMME HOS SANDRA EFTERMIDDAG
SANDRA går rundt på sit værelse. Hun er ved at finde noget
tøj frem til festen.
SANDRAS MOR (OS)
Musse, FREDERIKKE er her.
SANDRA
Okay, mor
FREDERIKKE kommer ind på værelset. Hun er stylet op. Helt
festklar, så de kun mangler at gøre SANDRA klar.
SANDRA
Ej, hvor er du flot
FREDERIKKE
Tak. Så er det jo kun dig vi
mangler. Skal vi starte med at
finde noget tøj til dig?
SANDRA
Hvad er der galt med det jeg har
på?
FREDERIKKE griner
FREDERIKKE
Det er måske ikke lige så
festligt.Skal vi starte med at
lægge noget make-up på dig.
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SANDRA
Okay, men ikke for meget
FREDERIKKE finder sit make-up frem. Først får hun neglelak
på. Derefter øjenmake-up og til sidst får hun sat sit hår.
FREDERIKKE går over og roder i SANDRAS skab.
FREDERIKKE
Nå, men lad os finde noget tøj til
dig.
FREDERIKKE roder SANDRAS tøj igennem. Det meste er sort. Men
til hendes store overraskelse ser hun, at der også er kulørt
tøj. Hun tager noget af det frem.
FREDERIKKE
Prøv at tage det her på.
SANDRA
Jeg ved altså ikke lige om det er
mig.
FREDERIKKE
Selvfølgelig er det det.
FREDERIKKE gør hende færdig.
FREDERIKKE
Hvor er du flot. Er du klar?
SANDRA
Jeg tror ikke jeg vil alligevel.
Hvad hvis de ikke gider se mig?
FREDERIKKE
Selvfølgelig vil de det. Desuden
kommer DANNI. Jeg tror han glæder
sig til at se dig.
SANDRA
Tror du?
FREDERIKKE
Ja selvfølgelig.
SANDRA
okay, jeg vil gerne med.
SANDRA og FREDERIKKE går ud af værelset.
6. INT. FESTEN AFTEN
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SANDRA og FREDERIKKE går ind til festen. Musikken er høj, og
alle fra klassen er der. De kigger alle på SANDRA. Hun har
nogle stramme jeans på, og en vildt flot top på. Hendes hår
er sat flot op. Både drengene og pigerne kigger overrasket
på hende. De pifter og smiler til hende. Også DANNI. REGITZE
kommer hen til SANDRA. Hun er meget sur.
REGITZE
Hvad fanden laver du her. Du har
ikke fået nogen invitation!
DANNI går over til dem.
DANNI
Slap nu af REGITZE. Alle andre er
her jo.
REGITZE
Det er sgu da min fest! Jeg vil
ikke have sådan en tudeprinsesse
her. Du kan da lige så godt skride.
SANDRA
Men...
REGITZE
Ikke noget men. Du tør jo ikke
engang spille klaver. Eller har du
lyst til at give et nummer. Vi har
et klaver. Kom nu taber, så får du
lov at blive.
REGITZE skubber til SANDRA. Hun ved ikke hvad hun skal gøre.
Hun knytter næverne. Hun vil jo gerne vise hvor god hun er.
Men hvad hvis hun fejler.
SANDRA
Okay.
REGITZE
OMG. Hvad?!
SANDRA
Jeg vil gerne spille et nummer.
SANRDA går langsomt hen til klaveret. Hun vil ikke skabe for
meget opmærksomhed. Hun sætter sig ved klaveret, og tager
nogle dybe indåndinger.
REGITZE
Hallo, hør lige efter alle sammen.
Taberen vil gerne spille et nummer.
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SANDRA går i gang med at spille. De andre kigger rundt på
hinanden og visker. De synes hun er vildt god. Da hun
stopper, klapper alle, og drenge pifter. Nogle er pigerne
går hen til SANDRA
PIGE 1
Hvor var du god!
PIGE 2
Og meget flot.
SANDRA
Tak, hvor er I søde.
DANNI går hen til hende.
DANNI
Du var vildt god. Har du lyst til
at danse?
SANDRA
Ja
De går ud på dansegulvet. SANDRA lægger armene om DANNI.
Musikken bliver langsom, og de begynder at danse.

