DEN NYE PIGE
4. Gennemskrivning
SCENE 1 - KLASSEVÆRELSE
7. klasse er samlet i deres klasse. Jasmin (13) og hendes
gruppe sidder ved bagerste bord. Jasmin ser over mod Hasan
(13), der står sammen med 2-3 andre drenge og taler sammen.
JASMIN
Hey, Hasan. Holder du fest på fredag?

HASAN
Ja

JASMIN
Skal vi ikke komme?

Jasmin kigger rundt på sin gruppe.

HASAN
Jo, det kunne være hyggeligt.

Jasmin ser overlegent på sin gruppe. Mathildte giver Jasmin
high five. Så kommer læreren ind ad døren. Med sig har han
SARA (13). Hun ser godt ud i jeans og hættetrøje. De stiller
sig ved katederet. SARA vinker til klassen og kigger rundt på
de andre.
SARA
Hej...
LÆREN
Det er så Sara, der skal starte i klassen.
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Sara, du kan sætte dig ved siden af Hasan.

Sara går ned og sætter sig ved siden af Hasan.
Hasan visker
HASAN
Vil du med til festen hos mig på fredag?
Sara hvisker tilbage
SARA
Jov det ville jeg meget gerne.
Og smiler genert
HASAN
Fedt så ses vi på fredag
Jasmin stirrer stift på dem.

SCENE 2 - SKOLEGANG
Lige pludselig støder Sara ind i Jasmin og hendes gruppe.
SARA
Hej jeg tænker på om vi ikke godt kunne hænge lidt ud sammen?
JASMIN
haha prøver du på og være sjov?
SARA
Nej ville bare hænge lidt ud med jer
JASMIN
Du skal lige først gå igennem en lille test
SARA
Hvilken test?
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JASMIN
En test alle går igennem før man kan komme ind i vores gruppe

SARA
Hvornår skal jeg igennem testen?
JASMIN
Til festen hos Hasan på fredag
de går så hver sin vej.

SCENE 3 - SARAS VÆRELSE
Sara laver sit hår, høre musik, danser rundt og glæder sig til
festen

SCENE 4 - FESTEN HOS HASAN
Jasmin sidder sammen med Angelina, Matilde, Hasan og hans
venner, hun snakker lidt med hasan. Sara kommer ind af døren
Hasan fik øje på hende så han gik hen til hende
HASAN
Hej Sara
SARA
Hej
Sara får øje på Jasmin og hendes gruppe. Jasmin kigger skævt
på Sara og går hen til hende.

Jasmin
Er du klar til testen
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Mathilde hælder vand på Sara, Jasmin kigger og Angelina tager
video. Alle griner og Sara løber ind på toilettet

SCENE

5- TOILETTET

Sara løber ind på Hasan´s toilet. Hun lukker døren, men der er
stadig en lille smule mellemrum.
Hasan kommer ind af døren og banker på.
HASAN
er du okay?
Sara afviser ham, imens hun kigger på et barberblad,som ligger
på reolen, så han spørger igen.
HASAN
Er du okay?
SARA
Jeg har det fint bare gå ind til festen, nyd det for mig.
HASAN
Efterlader dig ikke her alene,imens du græder
SARA
Vil gerne være lidt alene,er du ikke sød at gå?
HASAN
Okay så går jeg.
Sara kigger på barberbladet igen, tager det op i hånden og
kigger sig selv i spejlet. (Bag barberbladet står en
barberskum).
SCENE 6 - TILBAGE TIL FESTEN
Angelina sender videoen til Jasmin, så hun kan sætte den på
insta. Jasmin poster så videoen, efter et stykke tid kommer
Sara og kan høre pigerne fnise. Sara går hen til Jasmin
Sara går stille og roligt bag Jasmin. Mathilde og Angelina går
tilbage. Sara har barberskum gem bag sig.
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SARA
Jasmin kig lige her
Jasmin vender sig om og kigger på Sara.
Sara sprøjter barberskum på Jasmin og imens tog Angelina video
til sin vlog.
Angelina
Det skal postes på INSTAA!!!
MATHILDE
Hvis mig den nuuuuu!!!! AHAHHAHA
ANGELINA
Du kan se den på insta ahhaha
Sara får skyldfølelse og går hen til Angelina.
SARA
Slet videoen, den skal ikke ud nogle steder og især ikke
instagram.
Jasmin høre det og hun går i chok, hun løber ind på toilettet
for at rense hendes tøj. Sara går efter hende. Jasmin ser Sara
ved døren så hun siger.
JASMIN
Undskyld for det jeg gjorde det var ikke pænt af mig…
SARA
Skulle heller aldrig havde gjort det
Lige pludselig tænder Hasan en tilfældigt sang.
JASMIN
Det er min yndlingssang
Sara
Det er også min
JASMIN
Skal vi gå ind og danse?
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SARA
ja det kan vi godt
Sara og jasmin gik ind til festen sammen.
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