Manus “Tankemylder”
1 EXT. På den gamle tennisbane- DAG
OLIVER (14) sidder på en bænk og har hørebøffer, han kan
se nogle drenge og piger der spiller bold, en af børnene
kommer til at kaste bolden over hegnet og lander foran
Oliver. Bolden standser lige foran Olivers fødder og han
stirrer ned på den.
EN AF BØRNENE
Hey, kast lige
RONJA (14) popper op foran ham. Oliver kigger langsomt op
på hende.
RONJA
Oliver du samler ikke den bold
op, du kan ikke kaste, de griner
bare af dig.
Oliver kigger lidt væk fra Ronja, ned på bolden.
Ronja tager Oliver på skuldrene.
RONJA
Oliver, lyt til hvad jeg siger,
de griner bare af dig hvis du
kaster den.
Oliver
Der er ikke så langt.
RONJA
Oliver det er for din egen
skyld.
(Ronja kan ikke ses fra Børnenes
perspektiv)
OLIVER
Men de bliver bare sure hvis jeg
ikke kaster den.
RONJA
Men det er da bedre end at de
griner af dig, ik?
EN AF BØRNENE
Hallååååå! Kast!
Oliver rejser sig og går væk fra bolden.
EN AF DE ANDRE BØRN råber
Idiot!
En af børnene går hen og tager bolden.

2 INT. SLETTET
3 EXT. GÅRDEN - DAG
Oliver går igennem gården med hørebøffer på, på vej hjem.
En pige (SOFIE, 14) som står med sin ødelagte cykel,
standser dem, og Ronja popper frem.
SOFIE
Hey! Ved du hvordan man fikser
en punkteret cykel?
Ronja prøver at få Oliver væk fra situationen,ved at tage
ham om håndledet.
SOFIE
Du siger godt nok ikke særlig meget.
Sofie står lidt stille og kigger på Oliver.
RONJA
Oliver lad nu være med at svare hende, gå nu
bare videre.
SOFIE
Jeg kan altså godt bruge lidt
hjælp, ved du noget om at lappe
cykler?
RONJA
(Vredt)
Du skal ikke svare, hun er kun
ude på at få dig til at se dum
ud. Og du kommer bare til at
sige noget dumt og så griner hun
af dig.
SOFIE
Okay, men vil du så ikke lige
hjælpe mig med at vende cyklen
om?
Sofie tager fat i den ene ende af cyklen,
men Oliver bliver stående.
RONJA
Oliver, hvis den cykel vælter,
så griner hun.
SOFIE
Kan du ikke godt lige hjælpe
her, der tager to sekunder.
Sofie står med den ene ende af cyklen i
hånden.

SOFIE
Bare tag fat der.
Kom nu.
Oliver tager forsigtigt fat i cyklen og
hjælper med at vende den om. Han vender
den langsomt og meget forsigtigt om og
slipper den ikke før den står helt fast og
sikkert på jorden.
RONJA (overrasket)
Oliver!!!
Ronja hiver ham i armen. Oliver begynder at gå, da han
ikke kan stoppe Ronja, hun er for stærk. Sofie kigger
efter ham, ryster på hovedet, råber “Tak” og sætter sig
ned og begynder at pille ved cyklen.
4 INT. OLIVERS VÆRELSE - DAG
Oliver og Ronja kommer ind på værelset.
De sidder overfor hinanden på Olivers seng og kigger
hinanden i øjnene.
RONJA
Hvad fanden havde du gang i?
OLIVER
Men der skete jo ikke noget.
RONJA
Men det kunne have tabt cyklen
og have gjort os totalt til
grin.
Oliver bliver lidt ked af det og fortryder lidt. Han
kigger ned i gulvet.
RONJA (trøstende og beskyttende)
Det var jo ikke for sjov at jeg
sagde vi skulle gå.
Ronja tager et barberblad frem fra en æske og rækker det
til Oliver.
RONJA
Vi får det bedre.
Oliver tager imod barberbladet, han ryster på hånden,
hånden er helt rød og hvid, fordi at han spænder i den så
meget. Oliver snitter sig i underarmen og Ronja ånder
lettet op og smiler.
Oliver trykker en t-shirt mod såret, så det ikke bliver
ved med at bløde. Han bider tænderne sammen.
5 INT BADEVÆRELSET- tidlig aften

Oliver står ude på badeværelset og vasker blod af lagnet
alene.
OLIVER
(lavt imens at han kigger ned i jorden)
Jeg gider altså ikke det her
mere.
Ronja popper frem.
RONJA
Hvad mener du?
OLIVER
De her … sår.
RONJA
Oliver, når du gør noget
forkert, så kan du ikke bare
slippe for en straf.
Hvad nu hvis du var kommet til
at sige eller gøre noget dumt?
OLIVER
Med hvad nu hvis jeg ikke kom
til at sige noget dumt? Eller
hvis hun ikke grinte af mig? Hun
virkede altså meget sød.
RONJA
Det kan da godt være, men man
kan jo aldrig vide.
Lad os nu hellere være på den
sikre side, okay?
Oliver tager vasketøjet i hænderne og går ud af
badeværelset uden at svare.
6 EXT GÅRDEN - aften
Oliver går ned i gården og han har hørebøffer på.
RONJA
Hvis der nu er nogen?
OLIVER
Bare rolig det er aften.
RONJA
Okay.
Oliver begynder at hænge vasketøj op på en tørresnor. I
mens han står og hænger vasketøj op kommer Sofie gående
ned i gården evt. med lappegrej i hånden.
SOFIE

Hvorfor ville du ikke snakke der
før?
Ronja popper op og Oliver kigger væk og
lader som om han ikke kan høre hende.
RONJA
Ik svar Oliver.
Sofie går hen og tager den ene bøf af øret.
SOFIE (på en venlig måde)
Er du stum?
Oliver ryster på hovedet, men siger stadig ikke noget.
SOFIE
Er du okay? (pause) Haloooo.
OLIVER
(siger meget lavt)
Jeg gider ikke sige noget dumt.
RONJA
(siger meget vredt)
Hvad fanden laver du, du skal
sgu da ikke fortælle hende om
vores åndssvage problemer, hun
griner bare af dig!
SOFIE
Okay fair nok. Det kender jeg
godt.
Oliver ånder lettet op.
SOFIE
Hvad lytter du egentlig til?
Sofie tager Oliver hørebøffer og tager dem
på og Oliver bliver meget chokeret.
SOFIE (MEGET højt)
Det er sgu da gang i den. Det er
meget fedt.
Oliver ved ikke om han skal løbe eller græde
SOFIE
Man får helt lyst til at danse
Sofie begynder at danse.
RONJA
Hold kæft hvor ser hun dum ud

SOFIE
Kom, har du ikke lyst til at
være med?
Ronja og Oliver siger nærmest i kor: “Nej!”
Sofie
Kom nu.
Hun rækker ud efter Oliver. Han står helt stiv og stirrer
ned i gulvet.
RONJA
Hvis du gør det bliver du bare
gjort til grin.
Sofie
Kom nu, jeg lover ikke at grine
Sofie putter headsettet på ham. Og danser selv videre
foran ham.
RONJA
Oliver du mener ikke at du rent
faktisk så meget som overvejer
at danse?
Oliver kigger kort på Ronja, og begynder så at begynder
at bevæge sig.
RONJA
Oliver, hun griner bare af dig
hvis du danser! Lad nu være!
Sofie griber fat i Olivers hånd og de danser rundt i
vasketøjet. Oliver og Sofie griner og hygger sig. Ronja
forsvinder nærmest bag lagnerne nu. Oliver har det så
sjovt at han helt glemmer Ronja. Oliver snubler og vælter
ind i i Sofies cykel så cyklen vælter. Det ser sjovt ud
så Sofie begynder at grine, men ikke på en ond eller
hånlig måde. Ronja er pludseligt helt tydelig igen
RONJA
Oliver forhelvede, se nu hvad
jeg sagde. Nu går vi! NUUUU!
Oliver rejser sig og løber.
SOFIE
Ej undskyld, det var ikke sådan
ment.
7 INT. OLIVERS VÆRELSE - DAG

Ronja er skide sur, hun skælder ud på Oliver over at han
havde danset og at det så så skide dumt ud. (Ronja kan
evt. vælte nogle ting eller smadre noget for at vise sin
frustration)
RONJA
For helvede Oliver, det så så
dumt ud, hvad mon hun tænker om
dig nu?
Oliver
Vi dansede bare lidt, der var ikke nogen der så
os.
Ronja
Hun så dig! Hun så dig danse Oliver.
Oliver
Ronja slap af, det er jo ikke verdens
undergang! Desuden havde jeg det faktisk
sjovt.
Ronja
Det kan godt være, men i var fucking dårlige!
Det så så latterligt ud.
Ronja vælter en æske ned fra bordet så den går i stykker
og åbner sig, så man kan se at der ligger et barberblad
inden i.
Ronja
Gør det.
Ronja giver glasskåret til Oliver imens at hun stirrer
ham vredt ind i øjnene. Oliver er også sur nu. Pludselig
banker det på døren. Nogen tager voldsomt og mange gange
i dørhåndtaget. Efter man har hørt det filmer man ud på
døren hvor Sofie står og banker.
Sofie
Undskyld jeg grinte før, det var
ikke ment ondt!
Oliver vender sig mod døren.
Oliver
Det er okay! Det er faktisk helt
okay!
RONJA
Du taler rent faktisk til hende
Oliver, kan du ikke se det? Hun
manipulerer dig jo.
SOFIE

Kom nu ud, du må altså virkelig
virkelig undskylde.
Ronja rækker Oliver glasskåret.
Ronja
Gør det så!
OLIVER
Nej, jeg er færdig med det der.
SOFIE
Jeg kan jo høre at du ikke er
okay. Kom nu ud til mig.
RONJA
Gør det nu Oliver.
Oliver ser hende lige i øjnene
OLIVER
Jeg ud til hende nu. Så hvis det
er så vigtigt for dig med det
glasskår, så kan du bare gøre
det selv.
RONJA
Hvad?
OLIVER
Jeg siger GØR … DET … SELV!
Ronja kigger pludselig Oliver ligeglad i øjnene og uden
tvivl tager hun glasskåret og skærer et stort snit i
hendes hånd. Det bløder meget ned over hendes arm. Hun
ser ham lige i øjnene, skriger og tager hænderne til
hovedet. Blodet er tværet ud i Ronjas ansigt.
Pludselig bliver det stille og Ronja forsvinder.
Oliver står helt alene tilbage. Oliver er meget forbavset
og glemmer helt at han skal ud til Sofie.
Der bliver helt stille i noget tid.
SOFIE
(råber panisk fra døren af)
Er du okay? Svar mig!
Hun banker hårdt på døren imens hun råber.
Oliver vender sig om og går langsomt og lidt fortumlet ud
til døren og låser den op. Sofie ånder lettet op og giver
Oliver et kram.
SOFIE
Hvem snakkede du med?

OLIVER
Ik nogen.
Sofie slipper krammet og rækker høretelefonerne til
Oliver.
SOFIE
Er du okay?
OLIVER
Ja... jeg er okay.
Oliver tager sin jakke ned fra knagen.
OLIVER
Skal vi så få fikset din cykel?
De smiler begge og går ud af døren.

