Screenplay

SCENE 1 - KEMI - 6. UDKAST
Ella og hendes bedste veninde sidder på Ellas værelse. De
laver lektier.
ELLA
Okay, virkelig, fuck kemi!
CECILIE
Jeg kan heller ikke lide det, men
jeg vil gerne have lavet det her.
ELLA
Kom nu... skal vi ikke bare snakke
lidt? Og få taget en pause?
Cecilie svarer ikke, hun fortsætter bare med lektierne.
ELLA
Så... skal du med til festen på
fredag? Jeg tænkte, du kunne komme
med herover før, så vi kan gøre os
klar samCECILIE
Nej, hallo, lad os lige lave det
her færdigt.
Ella stønner og kigger ned på sit papir. Cecilies mobil
bipper efter et stykke tid. Hun kigger ned på den og smiler.
CECILIE
Endelig!
ELLA
Hvem er det?
Cecilie lægger lektierne fra sig og begynder at sms’e. Ella
kigger med over skulderen.
ELLA
Kender jeg ham?
CECILIE
Nej, jeg mødte ham til en fest i
sidste uge.
Ella kigger skeptisk på Cecilie.
CECILIE
Han er bare sød, du ved? Og så er
han ret pæn, og han har en slange,
som hedder Peter.
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ELLA (SARKASTISK)
En slange? Han lyder som the real
deal.
Ella tager et glas vand, imens hun kigger på Cecilie, der
fortsat sms’er.
ELLA
Hey, du sagde, at vi skulle lave
det her og ikke tage en pause!
CECILIE
Ja, ja, vent lige...
Ella rækker lidt voldsomt ud efter Cecilies mobil, så hun
kommer til at spilde vand udover Cecilie.
CECILIE
Ah, pis!
Cecilie tager sin trøje af, og Ella stirrer på hende.
CECILIE
Kan jeg ikke låne en af dine
trøjer?
Ella stirrer fortsat på Cecilie og hører slet ikke efter.
CECILIE
Hallo... hvad laver du?
ELLA
Åh, ikke noget. Undskyld.
Ella rejser sig og henter en trøje. Cecilie rejser sig også
og tager imod den.
CECILIE
Tak... er der noget galt?
Cecilie tager et skridt hen mod Ella og rører hende på armen
- stadig i bar overkrop. Ella tager overrasket et skridt
tilbage og siger hurtigt:
ELLA
Ja, ja... jeg er bare træt efter
skole.
CECILIE (TAGER TRØJEN PÅ)
Okay... men altså, lyder han ikke
bare dejlig?
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ELLA
Jo, han lyder da fin nok... slange
lyder i hvert fald cool.
CECILIE
"Fin nok"? Han er ikke bare "fin
nok", han er fantastisk!
ELLA
Okay, hvis du da siger det...
CECILIE
Helt seriøst, hvad er der med dig?
Du har været så underlig her på det
sidste!
ELLA
Jeg synes bare ikke, at han virker
speciel interessant. Er det
vigtigste da, at han er pæn? Hvad
med hans personlighed? Får han dig
til at grine?
CECILIE
Altså ELLA
Griner I måske sammen, som vi gør?
CECILIE
"Som vi gør"?
ELLA
Han virker bare ikke god nok til
dig.
CECILIE
Du kender ham jo slet ikke!
ELLA
Jeg ved præcis, hvem han er! Han
vil kysse dig et par gange og så
skride, når du bliver uinteressant
for ham!
CECILIE
Hvad sker der for dig?! Du har
aldrig opført dig sådan her før!
Ikke med alle de andre fyre, så
hvorfor så nu? Hvad er dit
problem?!
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ELLA
Mit problem er, at du er så fucking
åndssvag! Du kan slet ikke vælge de
rigtige personer at date, og du har
ingen fornemmelse af, hvad der
foregår i dine fucking omgivelser!
Cecilie svarer ikke. Ella er rigtig oprevet, indtil hun
pludselig bryder ud i gråd. Cecilie kan mærke med det samme,
at der ligger mere bag skænderiet, end hvad hun først
troede. Hun går hen og aer Ella på ryggen.
CECILIE
Hvad er der galt? Er det sket
noget?
Ella ryster på hovedet. Cecilie får Ella til at sætte sig
sammen med hende.
CECILIE
Kom nu...
ELLA
Du må ikke blive sur, okay? Please
lov mig, at du ikke bliver sur.
Cecilie nikker.
ELLA
Okay... altså... jeg er sådan lidt
lesbisk, du ved... bare en smule.
Der er stille.
CECILIE
Åh...
Der er stille igen.
ELLA
Er du så sur nu?
CECILIE
Nej da... nej, hvorfor skulle jeg
være det?
ELLA
Fordi du fik mig til at indse
det...
CECILIE
Indse hvad?
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ELLA (LAVER FAGTER)
Du ved...
Der er stille i et stykke tid, indtil Cecilie forstår.
CECILIE
Åh... åh, wow, okay. Det er lidt
mærkeligt.
Ella nikker og prøver at holde gråden tilbage.
CECILIE
Men det er ikke noget, jeg ikke kan
se bort fra. For mig vil det ikke
påvirke vores venskab. Vil det for
dig?
Cecilie kigger hen på lektierne.
CECILIE
Kom, vi kan lave videre på arbejdet
her. Det behøver ikke betyde noget.
Cecilie går hen til lektierne.
ELLA
Jeg tror ikke, jeg vil kunne se
bort fra det... i hvert fald ikke
lige nu.
CECILIE
Vil du have, at jeg går?
Ella nikker. Cecilie går hen og tager sine ting. Ella kigger
ikke på hende. Cecilie vender sig om i dørkarmen.
CECILIE (GRÅDKVALT)
Men vi ses vel i skolen?
Ella svarer ikke, mens hun prøver at holde gråden inde.
Cecilie har tårer i øjnene, de holder øjenkontakten i et
stykke tid, indtil Ella kigger væk. Cecilie går ud, og
scenen slutter.

