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SCENE 1

KLASSEVÆRELSE - DAG - VINTER

Janus (14) og resten af klassen sidder til dansk time. Janus
stirrer på Laura. (nogle snakker om festen)
LÆRER:
I dag skal vi arbejde videre med at
analysere teksten fra i går. gå
sammen med jeres sidemakker, Max gå
ned til Janus
Alle fordeler sig ud i deres grupper to og to. Max går ned
til Janus.
MAX (15):
Janus… JANUS… Vågn nu op din
stalker
Janus kigger op som om han lige er vågnet
hvad?

JANUS:

MAX:
vi er i gruppe sammen
Pis
kom i gang

JANUS:
MAX:

Max sætter sig og læner sig tilbage og laver ingenting mens
Janus klarer opgaven.
MAX: (Fortsat)
du er godt klar over at du er for
kikset til hende
hvem?

JANUS:

MAX:
Laura... hun er sgu da for pæn til
dig
JANUS:
Hvad du snakker om
MAX:
at du kan lide hende… Det kan alle
da se. Det lyser ud af dig

2.
JANUS:
hvad ved du om det
MAX:
alt, du er sku da ikke en skid cool
JANUS:
klart (ironisk)
Klokken ringer til frikvarter og alle pakker hurtigt sine
ting sammen og skynder sig ud af klassen.
SCENE 2: SKOLEGANGEN - SENERE - FRIKVARTER
Janus løber ud af klassen, han støder ind i Laura, som taber
sine bøger.
undskyld

JANUS OG LAURA:

LAURA:
jeg så mig ikke for
JANUS:
nej nej, det var mig, som ikke så
mig for
De hjælper hinanden med at samle bøgerne op.
tak

LAURA:

JANUS:
det var så lidt
De stirrer på hinanden
LAURA:
hvorfor havde du så travlt
JANUS:
ikke noget…
okay
jaaa
når

LAURA:
JANUS:
LAURA

3.
JANUS:
øøø du ved festen på lørdag, vil du
følges?
LAURA:
beklager jeg skal følges med en
anden
JANUS:
nåår ja okay
de kigger akavet rundt
LAURA:
jeg må også videre
JANUS:
ja okay så god dag
tak ses
ja

LAURA:
JANUS:

Laura går. Max, Daniel og Liam kommer over.
MAX:
hvad sagde jeg Janus? troede du
virkelig at du kunne score hende
Janus kigger ned i jorden, han kigger op da han svarer
jo måske

JANUS:

DANIEL (14):
det er da så skide dumt at du
troede at du var sej nok
LIAM:
ja hende kommer du aldrig til at
score
MAX:
du kunne jo hænge lidt ud med os og
lære nogle tricks
Janus kigger på Laura og så tilbage på Max
JANUS
aaarh ellers tak

4.
LIAM:
nå men så scorer du bare ikke Laura
JANUS
ok så bare nogle få tips
MAX:
så mødes vi hjemme hos dig
JANUS:
det kan vi ikke
MAX:
og hvorfor så ikke det
JANUS:
det har jeg ikke plads til, kan det
ikke være hjemme hos en af jer
MAX:
nej det skal være hos dig
JANUS:
øøøøø… så kunne vi være i min
garage
DANIEL:
det passer fint ik?
MAX:
jo det er da fedt
hvad tid?
kl 21.00

JANUS:
MAX:

SCENE 3: GARAGE - AFTEN
Janus står og venter alene i garagen han kigger rundt, da der
høres bank på døren. Han åbner og Max, Liam og Daniel kommer
ind.
Hej drenge

JANUS

MAX:
ja så kan vi jo næsten gå i gang
JANUS:
hvad mener du??

5.
DANIEL:
jaer du skal jo ligesom være lige
så sej som os
MAX:
klap i Daniel
kigger strengt på Daniel
MAX: (Fortsat)
Janus det er bare noget helt
simpelt
LIAM:
jar let som ingenting
Alle ler undtagen Janus som ser nervøst rundt
DANIEL:
når Janus er du klar
JANUS:
hvad skal jeg egentlig?
MAX:
du skal (pause) stjæle en øl fra et
hus vi vælger og du skal komme
indenfor uden at der er nogen der
opdager dig
Janus glor på de andre, som griner.
JANUS:
HVAD! det kan I da ikke mene!!
LIAM:
det er da easy
MAX:
ja og jeg har et let hus i tankerne
Drengene griner
LIAM:
tør du eller hvad?
JANUS:
jeg ved ikke
DANIEL:
kom nu din tøsedreng
JANUS:
fint hvilket hus?

6.
SCENE 4: FORAN HUSET - NAT
Drengene lister sig hen til huset.
JANUS:
Hvem bor her
MAX:
Det lige meget.
JANUS:
er det her nu også en god ide?
MAX:
selvfølgelig er det det!!
JANUS:
jeg ved ikke rigtig
MAX:
vil du score Laura eller hvad?
LIAM:
ja kom nu Janus
JANUS:
er i sikre på at der ikke sker
noget?
DANIEL:
kun hvis du bliver opdaget
JANUS:
jeg ved stadig ikke
MAX:
hør Janus vi har ikke tid til det
her, og hvis du ikke gør det nu, så
går vi, og så har du ikke nogen
chance hos Laura
drengene vender sig om for at gå
JANUS:
VENT! okay jeg gør det
Janus begynder at gå hen langs siden og leder efter et åbent
vindue han kan kravle ind af. Han finder det og kravler ind.

7.
SCENE 5: I HUSET- KØKKENET- SENERE AFTEN
Janus kommer ind i et køkken, han vælter en kop. han kigger
sig omkring og ser et køleskabet, han går hen og åbner det og
scanner hylderne for øl. Han tager øllen fra nederste hylde
og opdager at lyset tændes. Da han vender sig om ser han
Laura stå i døren.
LAURA:
Janus hvad fanden laver du her og
hvordan kom du overhoved ind?
øøøø...

JANUS:

LAURA:
"øøøø" hvad kan jeg bruge det til.
JANUS:
okay, jeg kom ind gennem vinduet
LAURA:
ja, men hvorfor fanden gjorde du
det?
øhhm

JANUS:

Janus kigger hurtigt hen på vinduet, hvorefter Laura gør det
samme og ser Max, Daniel og Liam
LAURA:
var det Max der fik dig til det?
Ja
Hvorfor?

JANUS:
LAURA

JANUS:
jamen jeg ville gerne bevise at jeg
er sej. så ville du måske følges
til festen
LAURA:
Din idiot, det var jo fordi jeg
ikke må tage med.
Janus ser fortabt ud og skælder sig selv ud.

8.
JANUS
Jeg prøvede jo bare at få dig til
at lide mig, ligesom jeg kan lide
dig
Laura går frem mod Janus, og krammer ham, Janus mumler
videre. Hun kysser hun på kinden. Janus er mundlam.
LAURA:
Jeg kan jo også godt lide dig,
skynd dig ud inden min far kommer
Janus ligger øllen tilbage og kravler ud af vinduet.
SCENE 6: UDEN FOR HUSET - NAT
Janus kravler ud af vinduet med noget under hans hoodie,
drengene griner til hinanden
LIAM:
når fik du fat i øllen?
Liam peger på hoodien og griner. Janus trækker en fuck finger
ud under hoodien
JANUS:
I er fandeme latterlige
MAX:
Ved du godt hvem der bor der.
Ja

JANUS:

MAX:
Så du så Laura?
Ja

JANUS:

MAX:
klart men så kan du godt sige
farvel til hende
ses taber

LIAM:

JANUS:
Ja vi ses taberer
Drengene går og efterlader Janus ved huset mens de snakker.
Janus vender sig om og kigger op mod vinduet hvor Laura står
og vinker

9.
Skrevet af : Nikolaj, Malou og Silja

