Untitled

skrevet af
Forfatter

Adresse
Telefon
E-mail

Hald Ege Efterskole
Filmlinjen 2019
ESTHER & SIMONE FILMMANUSKRIPT - HALD EGE EFTERSKOLE
SCENE 1. GANG, SKOLE. DAG.
Det er
Esther
og hun
Tobias

frikvarter. Esther står ude i gangen med sin mobil.
lægger mærke til Tobias og smiler, han smiler tilbage
skynder sig at kigge ned i sin mobil og se travl ud.
kommer hen til hende.
TOBIAS
Hej Esther.
ESTHER
(Kigger op fra sin mobil
og smiler)
Hej Tobias. Har du haft en god
ferie?
TOBIAS
Ja, den har været ret god, hvad med
din?
ESTHER
Jo, det var fint nok.

Han sætter sig ned ved siden af hende.
TOBIAS
Skal du med til festen på fredag?
ESTHER
Nej, det havde jeg ikke tænkt at
jeg ville, hvorfor?
TOBIAS
Det kunne være dejligt, hvis du
kom.
Tobias rør ved Esthers skulder og de har øjenkontakt.
ESTHER
(smiler)
Jeg tænker over det.
Esther går ind i klasselokalet.

2.
SCENE 2. OPPE I SKOLEN. DAG
Esther går ind i klassen smilende, men når hun lægger mærke
til at Simone og Karoline ser nedtrykte ud.
ESTHER
Hvad sker der?
SIMONE
Tobias slog op med mig i ferien.
ESTHER
Hvad? Er det rigtigt?
KAROLINE
Ja det er! Han er en fucking nar.
ESTHER
Ej det er jeg ked af at høre, er du
okay?
De kigger ud af døren og ser Tobias snakker med nogen venner.
KAROLINE
Se der er han den store idiot.
Tobias og hans venner begynder at grine.
KAROLINE (CONT’D)
Hvordan kan han have det så godt
efter at have gjort sådan noget
imod dig.
SIMONE
Det er fordi han er vild med en
anden.
ESTHER
Ej.. er du sikker på det?
SIMONE
Jeg er helt sikker. Han er vild med
en anden.
KAROLINE
Fuck ham! Og hvis jeg finder ud af
hvem den bitch er, så smasker jeg
hende en.
SIMONE
Det er fandme en god ide, det
fortjener hun også.
Esther ser usikker ud.

3.
SCENE 3. HJEMME HOS SIMONE. DAG
Simone og Esther sidder inde på Simones værelse og ser
kattevideoer. Simone begynder at græde.
ESTHER
Er du meget ked af det med Tobias?
SIMONE
Ja.. jeg tror det gjorde mere ondt
end jeg havde regnet med.
Esther krammer Simone.
SIMONE (CONT’D)
Og så er der også den der fucking
fest på fredag. Og han kommer 100%
til at være sammen med hende den
anden, og det gider jeg bare ikke
se på.
ESTHER
Så lad være med at tage til den
fest.
SIMONE
Nej det kan jeg jo ikke, jeg bliver
nødt til at vise at jeg ikke er
blevet påvirket af det Esther.
ESTHER
Men simone det vil jo ikke være
godt for dig.
SIMONE
Jeg bliver jo også nødt til at
finde ud af hvem hun er.
Esther bliver stille, og skal lige tænker over simones svar.
ESTHER
(Esther siger sukkende)
Jaer okay...
SIMONE
Og Esther jeg bliver altså nødt til
at have dig med. Jeg har virkelig
brug for din støtte
ESTHER
Okay, jeg tager med for din skyld
så.

4.
SIMONE
Du er seriøst den bedste veninde
Esther!
Simone omfavner Esther.
Esther ser tvivlende ud.
SCENE 4. FESTEN. AFTEN
Esther kommer ind til festen og Tobias går hen til hende.
TOBIAS
Hej Esther, dejligt du kunne komme.
ja...

ESTHER

TOBIAS
Du ser godt ud.
ESTHER
Mhh tak.. det gør du også..
Simone og Karoline kommer ind af døren, og Esther skynder sig
at skubbe Tobias væk.
ESTHER (CONT’D)
Tobias? Kan du ikke lige hente en
drink til os?
Tobias går op i baren efter drinks
Simone og Karoline går hen til Esther. De opdagede ikke at
Esther snakkede med Tobias.
SIMONE
Hej Esther!
ESTHER
Hej piger, er det okay at være her
Simone?
SIMONE
Ja det er fint nok, men jeg er
virkelig glad tak fordi i er her
piger!
KAROLINE
Jeg har hørt at hende Tobias kan
lide, er her idag. Vi bliver nødt
til at finde ud af hvem hun er.

5.
Simone kigger på baren, hvor Tobias står og snakker med en
lyshåret pige ALMA. Alma smiler af noget han har sagt.
SIMONE
Det er helt sikkert hende han står
og snakker med i baren.
ESTHER
Ej piger det er da ikke sikkert, at
det er hende.
Jo det er!

SIMONE

KAROLINE
Det er jeg altså også sikker på det
er.
De ser ondt på pigen.
KAROLINE (CONT’D)
Jeg tror vist hun har brug for at
ryge en smøg med mig udenfor.
Karoline går op mod pige og laver smøgtegn, pigen nikker.
SCENE 5. TIL FESTEN. UDENFOR. NAT.
Karoline kommer udenfor med Alma. Simone lukker døren bag
dem.
SIMONE
Hvad så Alma!?
Alma når ikke at svare, før Karoline tager fat i hende og
skubber hende op af vægen og holder fast. Esther stiller sig
automatisk lidt i baggrunden.
KAROLINE
Du ved vel godt godt hvad vi vil
snakke med dig om?
ALMA
Nej hvad, Slip mig lige!
SIMONE
Jeg ved jo godt du har noget
kørende med Tobias, vi så jo alle
sammen godt hvordan i sad og
snakkede sammen.

6.
ALMA
Jeg aner ikke hvad du snakker om,
slip mig nu.
KAROLINE
Lad fucking vær at lyv. Vi så selv
hvordan du stod og flirtede med
ham.
SIMONE
Din make-up ser forresten godt ud,
kan Tobias lide den?
ALMA
Piger stop nu!
Simone skal til at spytte i sin hånd, men Esther stopper
hende.
Stop!
Hvorfor?

ESTHER
KAROLINE

ESTHER
Fordi...Fordi det er mig han kan
lide.
Hvad?

KAROLINE & SIMONE

ESTHER
Det er mig Tobias kan lide, ikke
Alma.
Esther?

SIMONE

ESTHER
Jeg ved godt jeg måske skulle have
sagt noget, men jeg blev vildt
bange for jer. Undskyld Simone.
SIMONE
Esther vi er jo bedste veninder, du
kan ikke gøre sådan noget imod mig.
Imens Esther er igang med at svare Simone, kommer Tobias
gående ud af døren.

7.
ESTHER
Simone! Jeg kan jo ikke styre hvem
jeg kan lide, jeg ved godt vi er
bedste veninder, men du må også
kunne se det fra side af.
SIMONE
Esther jeg troede du var min
veninde.
ESTHER
Men Simone...
SIMONE
Hvordan kan du gøre det Esther?
ESTHER
Jeg kan jo ikke bestemme hvem jeg
bliver forelsket i...
TOBIAS
Og det kan du heller ikke Simone,
vi to er ikke kærester mere. Så jeg
må være sammen med hvem jeg vil, og
det må hun også.
Simone løber og Karoline følger med, Tobias tager Esther i
hånden.
TOBIAS (CONT’D)
Jeg har faktisk kunnet lide dig i
et stykke tid.
Esther smiler og kigger på ham
ESTHER
I lige måde Tobias.
De giver hinanden en stor krammer
Slut

