Løgnen
af
Nyborg Friskole

SC. 1. EXT. PÅ BADEVÆRELSET - SOMMER - DAG
Mie (17) er på badeværelset. Mie har taget en
gravidtetstest. Vi ser Mie vente. Efter at have nølet i lang
tid. Man ser nærbillede af testen. - Mie kigger ned og ser
at den er positiv.
MIE
Pis
I mens hun kigger sig selv i spejlet og tørrer øjnene
Frederik ringer
Man ser Mie smide testen ud i skraldespanden
MIE
Hey Frederik har ikke lige tid, vi
kan snakke senere. Ses skat. Jeg er
også vild med dig.
MOREN
Så der morgenmad! Er du klar over
hvad klokken er?
SC. 2. EXT. VED MORGENBORDET - SOMMER - MORGEN
Mie sætter sig sammen med sin mor ved morgenbordet
MOREN
Godmorgen Mie, du ser sørme frisk
ud.
Et par sekunder senere.
MOREN
Kenned kommer du ned? Vi skal køre
nu!
Mie har det virkelig dårligt. Nærbillede af mie der har det
dårligt
MOREN
Har du fået svar på din
fysikrapport?
Mie sidder i sin egen verden og hører ikke hvad moren siger.
MOREN
Du ser dårlig ud, er der noget i
vejen?
Mie løber hen til vasken og brækker sig.
(FORTSÆTTELSE)

FORTSÆTTELSE:

2.

MOREN
Hva søren Mie, er du blevet syg?
Har du lyst til at blive hjemme i
dag?
MIE
Nej, det har jeg ikke. Jeg har fået
det bedre nu.
MOREN
Okay, du bestemmer.
Mor går hen og tager Mie på skulderen.
MIE
Kan du ikke bare lade mig være?
Kenned kommer ned med den positive test.
KENNED
Hvad fanden er det her?
Moren tager testen og ser den er positiv. De kigger rundt på
hinanden.
Moren spørger chokkeret
MOREN
Er det din den her?
Mie nikker
Moren går i chok.
Mie går ud af døren
MOREN
Mie vi skal lige snakke om det her.
SC. 3. EXT. SCENE PÅ GANGEN - EFTER SOMMERFERIEN - MORGEN
Mie står med to veninder på gangen. Torben kommer hen til
dem.
TORBEN
Hey, Mie hva’ så. Hvordan var din
sommerferie?
Siger Torben genert.

(FORTSÆTTELSE)

FORTSÆTTELSE:

3.

MIE
Den var fed nok, hvad med din?
TORBEN
Fedt - det var min også...
Kejket pause.
TORBEN
Jeg skal lige spørge dig om noget.
Så går veninderne.
Mie der er noget jeg har tænkt
på... Du ved der til festen ikk?
Skete der... Altså... Var vi
sammen?
Mie afbryder
MIE
Der skete ikke noget, vi ses.
TORBEN
Mie?
Mie vender sig om
TORBEN
Jeg vil gerne snakke når du har
tid.
Mie smiler og nikker.
Mie hen til hendes fnisende veninder
VENINDE 1
Tror han I har været sammen?
Mie nikker
VENINDE 1
Skete der overhovedet mere end det
kys?
MIE
Nej, vi var også alt for fulde.
VENINDE 2
Schh, Frederik kommer.
Mie går hen til Frederik.

(FORTSÆTTELSE)

FORTSÆTTELSE:

4.

MIE
Frederik kan vi ikke lige snakke
senere?
FREDERIK
Jo, det kan vi da. Kommer du bare
hjem til mig?
MIE
Ja vi ses.
SC. 4. EXT. HOS FREDERIK - SOMMER - MIDDAG
Mie står inde på Frederiks værelse og løber hen til ham,
krammer ham. Frederik sidder og spiller computer.
FREDERIK
Hej skat, jeg kunne godt tænke mig
en cola, vil du ha’ noget med?
MIE
Nej tak.
Frederik lukker spillet. Drikker af colaen. Mie kigger på et
billede af dem, hvor de er glade.
FREDERIK
Synes du ikke bare det har været en
super dope sommerferie. Næste år
rejser vi fandeme syd på, er du med
på den?
Lille pause, hvor de kigger på hinanden
FREDERIK
Hvorfor så trist, baby?
MIE
Der er noget vi skal snakke om.
Men Mie kan ikke få ordene ud.
FREDERIK
Såååå... Hva’ er det så?
MIE
Ja, sagen er den at.. Ehm.. Jeg
ved ikke rigtig, hvordan jeg skal
få det sagt.

(FORTSÆTTELSE)

FORTSÆTTELSE:

5.

FREDERIK
Prøv, hvor slemt kan det være?
Siger Frederik lidt sarkastisk.
MIE
Okay... Men nu må du ikke blive sur
- Sagen er den, at jeg er blevet
gravid.
FREDERIK
HVAD? Er du ikke på p-piller?
Mie ryster på hovedet.
Frederik smider colaen.
FREDERIK
FUCK!
FREDERIK
Det er kraftedme også din egen
skyld.
Mie bliver meget chokeret
FREDERIK
Gå...
Mie bliver siddende.
FREDERIK
SKRID!
Mie rejser sig og går.
SC. 5. EXT. TORBENS GÅRDHAVE
Mie banker dørkammen så Torben ser Mie. Han er overrasket
over at se Mie.
TORBEN
Øøøøøh hej Mie? Hvad laver du her?
MIE
Jeg vidste ikke lige, hvor jeg
skulle gå hen.
TORBEN
Du kan altid komme her.

(FORTSÆTTELSE)

FORTSÆTTELSE:

6.

TORBEN
Der er noget jeg godt ville snakke
med dig om. Det til festen ikk’? Er
vi ok?
MIE
Jeg... Jeg... Er blevet gravid.
Torben bliver chokeret
Lang pause.
Mie tænker; hun får idéen lige der med, at hun "snynder"
Torben.
TORBEN
Er du okay?
Mie ryster på hovedet.
TORBEN
Hva’ gør vi?
Mie ser fortabt ud og Torben smiler.
Torben og Mie hører et brag (det er havelågen der smækker)
Frederik kommer løbende ud i gårdhaven. Torben er vildt
forvirret og forstår ikke, hvad Frederik laver her.
FREDERIK
Mie...
MIE
Hvad laver du her?
FREDERIK
Undskyld, at jeg blev så sur.
Frederik kigger på Torben
FREDERIK
Vi skal lige snakke.
TORBEN
Kan du ikke se, hun ikke gider
snakke lige nu?
MIE
Det er okay. Jeg vil gerne høre
hvad han har at sige.
Mie og Frederik går et stykke væk.

(FORTSÆTTELSE)

FORTSÆTTELSE:

7.

FREDERIK
Mie, jeg vil gerne med dig op på
sygehuset, når du skal ha’ lavet
din abort.
MIE
Det ved jeg ikke...
Mie kigger på Torben og Frederik.
FREDERIK
Jeg kan godt ringe, til lægen, hvis
du ikke kan lide det.
MIE
Jeg ved slet ikke om jeg vil have
den abort.
Frederik bliver sur og tager fat i Mie.
FREDERIK
Er du ude på at ødelægge mit liv?!
MIE
AV!
Torben kommer hen.
TORBEN
Slip hende!
Frederik hiver Mie væk.
FREDERIK
Bland dig uden om Torben!
TORBEN
Er du klar over, at hun er gravid?
FREDERIK
Ja, det er sgu da mig der hænger på
den?
Torben kigger forvirret på Mie.
TORBEN
Hvad snakker han om, Mie?
Mie løber ud.
MIE
Bare lad mig være, begge to!

8.

SC. 6. HJEMME VED MIE
Mie står og laver cornflakes og moren sidder ved spise
bordet og drikker kaffe.
MOREN
Mie, kom lige hen og sæt dig ned.
Det banker på døren. Moren åbner døren.
MOREN
Hej, hvad laver du her Torben?
TORBEN
Hej, jeg vil bare gerne lige snakke
med Mie
MIE
Mor, bare gå. Hva’ så, hva vil du
nu?
TORBEN
Er barnet mit eller ej?
De står lidt og kigger på hinanden.
MIE
Nej, det er Frederik der er den
rigtige far.
TORBEN
Jeg vil meget gerne hjælpe dig
igennem det her.
Lang pause.
Mie og torben krammer.
End

