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"SPRING UD" MANUS INTRO:
INT/EXT. UDENFOR SKOLEN+GANG DAG
Kameraet filmer op på himlen hvorefter den kører ned og
filmer ned på vejen hvor Oscar kommer gående. Da OSCAR (15)
går ind ad døren til skolen filmer man ned på en masse
fødder musikken dæmper langsomt ned og efter alle fødder er
forsvundet står der henover skærmen "Spring ud" med hvid
skrift.
1. INT KLASSEN DAG
Inde på den anden side af den lukkede dør sidder en gruppe
unge i et klasseværelse. Der er mange mennesker omkring
OSCAR. Døren står åben og ANGELO (16) kommer gående forbi,
OSCAR iagttager ANGELO og de får øjenkontakt et sekund.
PETER
Hey! Er det ikke ham der bøssen fra
9’ende.
KURT
Jo det er!
(PETER (RÅBER)
Han er bare pisse fimset, jeg kan
ikke klare ham!)
KURT (NERVØS)
Ja har I set det tøj han har på,
kan det blive mere bøsset?!
PETER (RÅBER)
Han vil sikkert ogs’ være stylist
eller frisør.
KURT (RÅBER)
Ja det plejer bøsserøve jo at være.
OSCAR står urørt og kigger efter ANGELO.
PETER (PUFFER TIL OSCAR)
Ik’ ogs’ Oscar?
OSCAR (FORVIRRET)
Hvad?-Jo sikkert.
KURT og PETER går hen til deres pladser og sætter sig. OSCAR
står tilbage og kigger over på RIKKE der sidder i et hjørne
ikke vil deltage i samtalen. OSCAR blinker til RIKKE (14)
som med det samme liver op. RIKKE finder en blyant og et
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stykke papir og skriver på det, kryller det sammen og kaster
det over til OSCAR. Det lander på hans bord, han folder det
ud. Der står "Ses vi hos mig efter skole? <3 RIKKE" OSCAR
kigger tilbage på RIKKE der smiler, OSCAR smiler tilbage og
nikker.
2. INT PIGEVÆRELSE DAG
RIKKE og OSCAR sidder på en seng på et pigeværelse. RIKKE
ser flirtende på OSCAR. OSCAR kigger lidt nervøst ned i
gulvet og op i loftet.
RIKKE
Det var da en meget fed fest i
weekenden hva’?
OSCAR
Ja..
RIKKE
Du styrede dansegulvet for vildt!
OSCAR
Øøøhm, tak ..tror jeg.
RIKKE
Den trøje du havde på var ogs’ ret
flot!
OSCAR (UINTERESSERET)
Ja.. Tak Rikke.
Pinlig tavshed. OSCAR og RIKKE kigger lidt nervøst ned i
gulvet.
RIKKE (PÅTRÆNGENDE)
Jeg mener det Oscar.
OSCAR (BLANK)
Hvad mener du?
RIKKE (DESPERAT)
At du er er sød, lytter du ikke?
OSCAR (KOLD)
Jo jo, du er også meget sød Rikke.
RIKKE (RYKKER TÆTTERE PÅ)
Mener du det?
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OSCAR
Ja Rikke, du er en rigtig god ven.
RIKKE
Kun ven?
OSCAR rykker lidt væk.
RIKKE
Er jeg for tyk?
OSCAR
Nej Rikke, det er ikke det!
RIKKE (DESPERAT, RÅBENDE)
Er det min næse? Eller er mine
store fødder!?
OSCAR (REJSER SIG)
Nej lad nu vær Rikke! Jeg har for
fanden en kæreste!
RIKKE (CHOKERET)
Hvad!? Hvem?
OSCAR tager sig til hovedet og sætter sig tungt på sengen
med hovedet i hænderne og sukker.
OSCAR (HVISKER)
Fuck...
RIKKE (KOLD)
Svar mig.
OSCAR
Han hedder Angelo.
RIKKE (CHOKKET)
Han?! Er det ham der fra 9.?
OSCAR
Ja, det har jeg længe gerne ville
sige til dig. Jeg er bøsse, men du
må altså ikke sige det til nogen!
RIKKE (SÅRET)
Det skal jeg nok lade være med...
Det er nok bedst hvis du går nu.
OSCAR nikker og rejser sig. Han går ud af døren, mens han
kigger tilbage mod RIKKE, som sidder tilbage med et
tristudtryk og kigger ned.
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3. INT GANGEN DAG
Næste dag. OSCAR går ned ad gangen. Han stopper op og
lytter, da han hører pigestemmer inde fra toilettet.
Kameraet der indtil videre har vist OSCAR, filmer nu RIKKE,
LAURA(15) og FIE(14).
LAURA
Ej hvor var det en fed fest i
lørdags! Syns’ I ikk’?
FIE
Jo! Og Rikke du hyggede dig da
rigtigt med Oscar hva’?
RIKKE (UNDVIGENDE)
Joo det, men hvad med dig og Peter.
FIE (NYSGERRIG, PRESSENDE)
Næ, der er ikke noget der. Men er
der noget mellem dig og Oscar?
RIKKE
Nej Fie, lad det nu ligge!
LAURA (PÅTRÆNGENDE)
I sidste uge sagde du da at du var
helt skudt i ham.
FIE (IVRIG)
Ja, og I passer da vildt godt
sammen!
LAURA (IVRIG)
Kommer I sammen!?
RIKKE (BESTEMT OG SUR)
Nej, sgu’ da!
LAURA
Hvorfor ikk’? I virkede da som om I
havde det sjovt.
RIKKE
Jeg gider da ikk’ være sammen med
ham!
FIE
Hvorfor ikk’ det?
LAURA (IRRITERET)
Du gi’r ingen mening lige nu Rikke!
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RIKKE (SUR, RÅBENDE)
Lad mig nu være!
FIE (ARRIG)
Sig det nu bare!
LAURA
Stoler du ikke på os?
RIKKE
Jo, jeg gør!
FIE (SÅRET, SUR)
Nå, men det lyder altså ikke
sådan..
RIKKE
Han er jo bøsse!
FIE
Ahva!?
LAURA (CHOKERET)
Hvad er han!
RIKKE
Bøsse! Du hørte jo godt hvad jeg
sagde?!
OSCAR ser forvirret og såret ud. Han går videre ned ad
gangen som om intet var hændt.
4. INT KLASSEN DAG
OSCAR kommer ind i klassen, om morgenen. Han sætter sig på
sin plads. Alle kigger på ham. OSCAR kigger på tavlen hvor
der står OSCAR=HOMOSVIN! OSCAR kigger på RIKKE, da de får
øjenkontakt kigger RIKKE ned i bordet. En gruppe drenge
kommer hen til OSCAR og står rundt om hans bord.
PETER (MED EN PROVOKERENDE TONE)
Er det rigtigt at du er bøsse,
Oscar?
KURT (RÅBER)
Jeg tror sgu’ han er svans!
PETER
Så skal du nok også til at være
frisør, hva?
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KURT
Ja, det skal homosvinet sikkert!
PETER
Kan bøssen ikk’ tale hva’?
OSCAR rejser sig og prøver at komme hen mod døren, men han
bliver stoppet af et slag i maven. Og pludselig er han
omringet af hans kamerater. OSCAR kommer fri af drengene og
styrter mod døren. Alle står og kigger efter ham inden de
går tilbage for at diskutere videre.
PETER
Hold da kæft hvor er OSCAR bare
nederen.
LAURA
Ja, men var vi ikke også lidt hårde
ved ham
PETER
Det fortjener han fandme’ os, han
har løjet for os!
KURT
Ja det rigtigt men måske var vi
lidt for hårde.
Den lille gruppe snakker videre. KURT rejser sig og kigger
rundt i klassen.
KURT (FORUNDRET)
Hey gutter, Oscar er ikke i skole i
dag
LAURA
Det er da mærkligt, det plejer han
ellers altid at være her.
Man ser tydeligt at alle undtagen PETER får dårlig
samvittighed over at de svinede ham så meget til.
PETER
Nå, bøssen tør ik’ komme var?
KURT (NERVØS)
Ja! Frisøren har fået kolde fødder.
FIE
Ja man, den store taber!
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KURT
Jeg troede fjolset stolede på os..
PETER
Hvad havde du forventet af en
bøsserøv?
Døren går op og ANGELO kommer ind. Alle stopper med at
snakke og kigger op på ham.
ANGELO
(USKYLDIG, UVIDENDE OM KLASSENS VIDEN)
Excuse boys, i just came to ask if
i could borrow the broom?
ANGELO
Hey, boys???
Ingen reaktion fra klassen som stirrer på ANDJOLO. ANDJOLO
tager fra sin baglomme en lille ordbog frem og bladrer
hurtigt i den.
ANGELO(SMÅFORVIRRET, MED UDENLANDSK
ACCENT)
Kosten?
Klassen reagerer stadig ikke.
FIE
Du er Angelo ik’?
ANGELO(UDENLANDSK ACCENT)
Yes or i mean, jo
Peter rejser sig.
PETER
Gu’ er det ham, det er Oscars fyr!
ANGELO (FORVIRRET)
I don’t understand that.
PETER (MOBBENDE)
Bøsserøv!
ANDJOLO slår nu igen igen op i sin lille ordbog. Han taber
ordbogen ned på gulvet og kigger op med et tomt blik op på
drengene der står og lægger op til det helt store mobbeshow
i samme sekund kommer OSCAR ind af døren. Alle kigger op på
ham i det han går hen og kysser ANDJOLO og begynder at tale.
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OSCAR
Andjolo er min kæreste og jeg er
bøsse det står jeg fast på. Jeg er
ligeglad hvad i siger!
Klassen står lige og tænker et øjeblik inden PETER udbryder
PETER
Kæft! Hvor er det bare mega klamt
man sådan nogle bøsserøve!!
RIKKE
Lad da vær Peter. Oscar og Andjolo
tør i det mindste være sig selv
PETER
Jamen så du det ikke de kyssede!
Haha
FIE
Peter hold nu bare kæft
PETER
Hvad sker der for jer?
Hele klassen står nu om Peter i stedet for omkring ANDJOLO
og OSCAR.
KURT
Ja Peter, ti nu bare stille og bliv
voksen.
PETER
Kom nu det er da så klamt at være
bøsse!
RIKKE
Peter, nej luk nu bare.
PETER bliver nu nærmest jaget ud af klassen og alle står
tilbage og kigger på OSCAR og ANDJOLO. Man filmer først
deres smilende ansigter og bagefter filmer man ned på deres
hænder hånd i hånd.

