(...)
Et manuskript af
Hold 5, Gribskov skole
André, Jasmina, Ottilia, Sissel

7. Gennemskrivning, august 2013

SC 1. INT. KØKKEN - DAG
Alt foregår i et overklasse hus, så køkkenet er pænt og stilfuld.
August (16) og Anna(15) laver frokost sammen.
ANNA
hvilken dressing skal du have?
AUGUST
Jeg skal bare have remulade
Anna går til køleskabet

ANNA
Okay
ANNA
Vil du høre en vits.
AUGUST
.. sandwich
Anna griner
ANNA
Ej, okay... Alle børnene
kiggede ned i fryseren pånær
Bob, han kiggede op
August griner griner falskt
Anna kigger underligt.
AUGUST
Ha ha ha, DÅÅÅRLIG
ANNA
Kan du da gøre det bedre
AUGUST
Jaer, Hvad siger en blondine
der går ind i en bus....
ANNA
Øh, de ved jeg ikke
August slår sig selv i hovedet

AUGUST
...Av
Anna griner

ANNA
Ej, den var ikke sjov
AUGUST
Bare fordi du selv er blondine?
ANNA
jeg er sgu da ikke blondine?
AUGUST
Det er ikke din hårfarve, men
din hjerne.

Anna kaster en pølle-dreng i hovedet på August, de starter en
nedtonet mad-krig. August holder lidt for længe på Anna, hun
vrister sig fri. Anna går.
AUGUST
Hvornår skal vi egentlig ud og
købe gaven til mormor?
ANNA
kan vi ikke gøre det nu?
AUGUST
skal vi gå, efter vi har spist?
ANNA
Jo det kan vi godt, det var den
bodum kande ikk?
ANNA, får en SMS fra Jonathan. August ser SMS'en
AUGUST
jo, hun kan bedst lide den i
rød eller sort. Hvilken farve
synes du?

ANNA
Arg, August, jeg kan sgu ikke
alligevel? Det er jeg virkelig
ked af. Det passer bare ikke
undskyld
AUGUST
Hvorfor? Farmor skal jo have
den gave??
ANNA
August, Du mener Mormor ikke?

SC 2. INT - BADEEVÆRELSE - DAG/AFTEN
Anna er i bad, og August kommer ind ved et "uheld". Han prøver at
gå ud, men lukker døren lidt, han lure på Anna.
August bliver paf.
August kommer til at hive håndtaget ud, eller noget andet?
ANNA
Hvad laver du her? Hvor længe
har du stået her?
August bliver, næsten lammet
AUGUST
Øh, Jeg så ikke du var der?
ANNA
Du så ikke jeg var her?
August går hen til døren
ANNA
Men næste gang ikk, så husk
lige at bank lige på?
August går ud.

SC 3. INT - PIGEVÆRELSET - DAG

Anna har to af sine gode veninder på besøg, Caroline(Sissel) og
Sophia(rigmor). De snakker om kærester.
SOPHIA
vær lige helt ærlig? Kig mig
dybt ind i øjnene, og sig i
ikke kyssede?
Bror, August, lytter ved døren, hans ansigt er spændt og arrigt.
Anna bryder sammen af grin.
ANNA
Hehe
CAROLINE
SERIØST?
Anna trækker på skulderen
ANNA
Okay..det gjorde vi
CAROLINE
Jeg vil så gerne møde ham!
SOPHiA
Det ville jeg, faktisk også
gerne
Du burde virkelig holde en
fest, hvor vi kunne møde ham
CAROLINE
JAA! det kunne være mega fedt.
Sådan en kom og mød min kæreste
fest!
Så kunne August også komme med?
ANNA
det lyder faktisk ret fedt, min
far er heller ikke hjemme i
weekenden?
August står ved døren, døren står på klem.
CAROLINE
August? Hvad laver du der?
August bliver forskrækket og kommer klumpet
ind.
AUGUST
Øh, jeg skulle bare hente,

Han kigger i rummet, og tager den nærmeste
film.
AUGUST
Øh, en film?
SOPHIA
Barbie?
AUGUST
Øh, ja da, det er til skolen?
CAROLINE
Når, men øh skal du med til
Annas Kæreste fest?
AUGUST
Vent? Hvad? Kæreste fest?
ANNA
ja
AUGUST
Har du en kæreste Anna?
ANNA
Ja, Det også ret nyt
AUGUST
Det er du da lidt for ung til?
August går og lukker døren bag sig.
SC 4. INT. DØR TIL PIGENS VÆRELSE- DAG
August går amok. Hvæser og pruster. Derefter sætter han tager sig
til hovedet, dirre af raseri, slår, smider filmen han lige har
lånt på gulvet.

SC 5. INT - KØKKEN - AFTEN
August står i køkkenet, Anna kommer glad ind.
ANNA
Far har gav mig lov til at
holde festen her i weekenden,
hvor han alligevel ikke her.
AUGUST

DER SKAL IKKE VÆRE NOGEN FEST!
August smider med noget
ANNA
August, er der noget galt?
August, slapper lige af, trækker vejret dybt.
AUGUST
jeg synes bare ikke der skal
være en fest?
ANNA
Det bliver sgu' da fedt at
holde en fest sammen. Vi hænger
jo altid herhjemme
August skuler til Anna.
AUGUST
Er det fordi jeg ikke lige så
cool, som alle dine kærester?
ANNA
Slap da lige af? Hvad hidser du
dig sådan op over? Du er jo
også inviteret?
AUGUST
Jeg synes også at dine venner,
de er altså bare så
overfladiske?
ANNA
hvad, hvorfor skal du snakke
sådan om mine venner?
AUGUST
skal vi ikke bare se en film os
to, det så længe siden.
ANNA
Vi så da film i foregårs?
AUGUST
NEJ DET VAR I UGEN FØR,
FOREGÅENDE UGE!!!!
ANNA
Arg August?
August går fornærmet

ANNA
Hvorfor er det du bliver så
fornærmet?!
SC 6. INT. STUEN - AFTEN
Festen er igang. Festen er fyldt med pop-tøser. Jonathan sidder
sammen og snakker med nogle piger. August prøver på nederdrægtig
vis at charme sig på Annas veninde, Caroline. Anna himler blidt
til August opførelse.
August lægger armen om Caroline, idet han ser at Jonathan lige har
gjort det med Anna.
Sophia, Jonathan og Anna kommer hen til August og Caroline for at
præsentere kæresten!
ANNA
Jonathan, det er August og
Caroline, og det her er
Jonathan.
Peger på Jonathan.
CAROLINE
Jeg har hørt så meget om dig.
JONATHAN
Hvad har du hørt?
ANNA
Skal vi tage noget vand?
Pigerne går.

AUGUST
der er noget jeg synes du skal
vide? Min søster ikk?
JONATHAN
ja?
AUGUST
hun udnytter bare alle fyrer..
JONATHAN

Arg, jeg tror altså, faktisk
at vi har noget specielt.
AUGUST
Du holder dig bare fra hende,
forstår du?
JONATHAN
Hvad sker der?
AUGUST
Okay, hun har klamydia,og hun
har ikke brug for dig!!?
Jonathan går nedtrykt hen til Anna, der sidder med sine veninder.
Han tager hende på skulderen, han er omsorgsfuld.
Anna, flipper ud? går direkte hen til August, hun er vred og meget
frustreret.
ANNA
hvad fanden har du gang i, hvad
er det du vil?
AUGUST
øh? Hvad !?
ANNA
Hvorfor August ?
Hvorfor løj du?
AUGUST
Jeg kan ikke...
Folk begynder at danne en cirkel rundt om dem, og de er straks i
centrum, derfor trækker Anna August ud på badeværelset
SC 7 INT. BADEVÆRELSET - AFTEN
ANNA
Hvad er det du ikke kan?
Forklar mig? Jeg kan virkelig
ikke se det?
AUGUST
Anna, det går bare ikke.
ANNA

vi var så tætte August? Jeg kan
ikke kende dig længere? Hvor er
vi endt henne?
AUGUST
Jeg synes bare ikke du skal
have en kæreste?
ANNA
Hvad?
Hvisker næsten
AUGUST
du har jo mig?
August smiler sødt
ANNA
ja, August du er min bror?
AUGUST
DU SKAL IKKE HAVE EN KÆRESTE,
DU HAR MIG!!!
Råber August
Idet hun prøver at komme ud, starter en svag musik, noget med
klaver og en lys sangstemmens.
Anna, prøver at komme ud af døren da, August står i døren og
skubber Anna så hun falder og falder, og dør.
AUGUST
undskyld, undskyld Anna
Gaven til mormor, skal den være
sort eller rød?
Ja, du har nok ret, rød passer
bedst.

