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SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG
Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik.
Laura kommer trækkende med sin cykel, og parkere den ved
siden af Annas. De krammer og Laura prøver at kysse Anna men
Anna trækker sig væk.
ANNA:
Hej Laura
LAURA:
Hey
Stine og Pernille kommer gående.
STINE:
Ej, vil i høre noget sjovt?
PERNILLE:
Ja, kom med det!
STINE:
Min kusine er lige sprunget ud som
lebbe.
PERNILLE:
Sjovt? Huh, nærmere klamt!
STINE:
Ja, det er lige præcis det!
Stine og Pernile griner i kor.
Anna griner nervøst med og Laura vender øjne af hende.
klokken ringer ind. Stine og Pernille begynder at gå.
STINE:
Hvad sa˚? Kommer i?
ANNA:
Bare ga˚ i forvejen.
Stine og Pernille ga˚r ind til time.
ANNA:
Glæder du dig til festen i aften?
LAURA:
Tror ikke at jeg tager med
alligevel.
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ANNA:
Men... Vi havde jo aftalt at
følges?
LAURA:
Men altsa˚.. Jeg har bare ikke
lyst.
kort pause.
ANNA:
Hvad er der galt?
LAURA:
Jeg er bare træt af at vi ikke kan
være kærester og kysse når andre
ser det.
ANNA:
Kan vi ikke tale om noget andet?
Anna rækker ud efter Lauras hånd, men Laura trækker hånden
til sig, og klør sig i nakken.
LAURA (SURT):
Det er da pa˚ tide at sige det?
ANNA:
Jamen... Hvad vil mine venner sige
hvis jeg fortæller at jeg er til
piger?
LAURA:
Hvis de ikke kan respektere det, er
de ikke dine rigtige venner.
ANNA:
Du forsta˚r mig ikke.
LAURA:
Bare... Tænk over det.
Anna kigger ned i jorden og Laura ga˚r sa˚. Rasmus kommer
ga˚ende imod Anna.
RASMUS:
Hey Anna, hvor skulle Laura hen?
ANNA (IRRITERET):
Til time vel?
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RASMUS:
Nå okay.. Glæder du dig til festen
i aften?
ANNA:
Nej, ikke rigtig.

Anna og Rasmus begynder at gå hen imod skolen.
RASMUS:
Hvad er der galt?
ANNA:
Det er lige meget.
RASMUS:
Er det noget med Laura?
ANNA:
På en måde.
RASMUS:
Er i blevet uvenner?
Anna kigger ned i jorden.
RASMUS:
Kom nu. Du kan godt fortælle det
til mig.
Anna tøver.
ANNA:
Jeg skulle følges med Laura, men vi
er blevet uvenner.
RASMUS:
Over hvad?
ANNA:
Det er lige meget. Skal vi ikke
følges til festen?
RASMUS:
Jo det kan vi godt. Lad os mødes
ude foran dit hus klokken otte.
ANNA:
Ja. Skal vi ikke gå til time?
RASMUS:
Jo.
Rasmus og Anna følges ind til time.
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SCENE 2 EXT UDENFOR ANNAS HUS DAG
Rasmus ankommer til Annas hus. Han
banker pa˚ og Anna a˚bner.
RASMUS:
Hej Anna.
ANNA:
Hej.
RASMUS:
Er du klar?
ANNA:
Øhh
Anna kigger ned ad sig selv.
RASMUS (SMILER):
Dumt spørgsma˚l.
Kort pause.
RASMUS:
Hvorfor var det, at dig og Laura
blev uvenner?
ANNA:
Det er lige meget.
RASMUS:
Nej, det er det ikke.
Anna tøver.
ANNA:
Hvorfor vil du sa˚ gerne vide det?
RASMUS:
Jeg synes, det er underligt. I er jo så gode venner.
ANNA:
Ja, det er vi vel.
RASMUS:
Du ved, at du kan fortælle mig alt,
Anna.
ANNA:
Sa˚ kom ind.
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SCENE 3 INT ANNAS HUS DAG
Anna og Rasmus ga˚r ud i Annas
køkken, og Rasmus sætter sig pa˚ en
stol. Anna finder 2 glas, en flaske
Vodka og en flaske sprite frem.
RASMUS:
Skal vi drikke?
ANNA:
Ja, det regnede jeg med.
RASMUS:
Men Anna.. Jeg ved ikke rigtig om
jeg vil.
Anna øser op i glassene og giver Rasmus det ene. Hun tager
en tår.
ANNA (SMILER):
Kom nu! Bund eller bøsse.
ANNA:
Rasmus.. Jeg fortæller dig det kun
fordi at du er min bedsteven, og du
må ikke sige det til nogen.
Rasmus nikker langsomt.
ANNA:
Jeg er... Jeg er til piger. Jeg
turde ikke fortælle det.
Anna kigger pa˚ sit glas og tager en ta˚r mere.
RASMUS:
Sa˚ dig og Laura er altsa˚ sammen?
ANNA:
Jeg ved ikke om vi er det mere.
Anna kigger igen pa˚ sit glas og bælder det..
RASMUS:
Jeg forstår dig.
ANNA:
Nej, det tror jeg altså ikke at du
gør.
RASMUS (NERVØST):
Øhhh..
Rasmus klør sig i nakken.
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RASMUS:
Jo. Det tror jeg faktisk at jeg
gør.
ANNA:
Mener du det?
Anna begynder at grine.
ANNA:
Ej, hvorfor har du ikke sagt det
noget før?
RASMUS:
Fordi jeg var bange for din
reaktion..
ANNA:
Jeg er glad for at du er ærlig.
Anna kigger pa˚ Rasmus. Hun fylder sprite flasken op med
vodka.
RASMUS:
I er heldige at i har hinanden.
Altså dig og Laura.
ANNA:
Skal vi ikke ga˚?
Anna og rasmus rejser sig og de ga˚r hen til festen.
SCENE 4 INT FESTEN TIDLIG AFTEN
Rasmus og Anna kommer ind til festen. De ga˚r ind og kigger
sig lidt omkring. Anna kan se at Laura sta˚r ovre i hjørnet
og danser med de andre piger. Hun ser ud til at have det
sjovt. Laura ser Anna og Laura skynder sig at kigge væk.
RASMUS:
Er du okay? Du ser ked ud af det?
ANNA:
Det er bare det med Laura..
RASMUS:
Jeg synes, at du skal ga˚ hen og
snakke med hende!
ANNA:
hmmm...
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RASMUS:
Kom nu! Gør det nu bare!
ANNA:
Okay. Sa˚ hold den her.
Anna rækker Rasmus flasken med sprut. Anna smiler bekymret
til Rasmus og ga˚r sa˚ hen imod Laura. Laura ser Anna komme
hen imod hende, og hun holder op med at danse. Anna sta˚r
foran Laura, og Laura kigger med store øjne pa˚ Anna.
ANNA:
Du ma˚ meget undskylde det hele.
Jeg er virkelig ked af det...
LAURA (RA˚BER):
Jeg kan ikke høre dig! Der er alt
for meget larm.
ANNA (RA˚BER):
Vi er ikke de eneste. Rasmus er
bøsse..
LAURA (RA˚BER):
HVAAD?
Musikken bliver dæmpet i det Anna ra˚ber.
ANNA (RA˚BER):
Jeg er klar til at offentligt gøre
vores forhold. Desuden er Rasmus
bøsse!
Det ga˚r op for Anna at musikken er roligere, og at alle har
hørt det.
ANNA:
Det ma˚tte jeg ikke sige..
Anna ser, at Rasmus løber ud af døren.
ANNA:
Nej, Rasmus. Vent!
Anna løber efter ham.
SCENE 5 EXT UDENFOR FESTEN AFTEN
De standser op udenfor huset.
ANNA:
Rasmus, du ma˚ undskylde...
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RASMUS:
Undskylde hvad?
ANNA (TØVENDE):
At jeg sagde det.. Jeg vidste ikke,
at alle ville høre det.
RASMUS:
Hvorfor sagde du det overhovedet?
ANNA:
Jeg ved det ikke.. Jeg tænkte bare
at Laura nemmere ville tilgive mig,
hvis vi ikke var de eneste..

Kort pause.
RASMUS:
Men du skulle absolut bruge mig som
et eksempel?
Anna kigger ned.
ANNA:
Folk finder jo alligevel ud af det
pa˚ et eller andet tidspunkt.
RASMUS:
Men det skulle ikke ske pa˚ den
ma˚de!
ANNA:
I det mindste blev du røbet pa˚
samme tid som os
Rasmus kigger ned i jorden.
ANNA:
Undskyld Rasmus.. Det var virkelig
ikke min mening. Det fløj bare ud
af min mund, og det har aldrig
været min mening at sa˚re dig.
Rasmus nikker og går ind til festen igen. Anna følger efter.
SCENE 6 INT FESTEN AFTEN
Festen er stadig i gang, og folk lader som om der ikke er
sket noget. Dog kigger de lidt pa˚ Anna og Rasmus, da de
kommer ind. Anna ga˚r bevidst hen til Laura, der sta˚r i
midten af dansegulvet og snakker med nogle piger. Anna tager
Lauras ha˚nd.
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ANNA:
Jeg har tænkt over det nu.
LAURA:
Er du sikker?
ANNA:
Jeg vil gerne offenligtgøre vores
forhold nu, hvis du altsa˚ stadig
gerne vil?
Laura smiler.
LAURA:
Selvfølgelig vil jeg det. Jeg er jo
vildt forelsket i dig.
Anna kigger Laura dybt i øjnene, og kysser hende sa˚ alle
kan se det.
STINE (RA˚BER):
LEBBESVIN!
STEMME FRA BAGGRUNDEN:
LUK RØVEN STINE!
Anna kommer hen til Rasmus.
RASMUS:
Godt gået.
Anna smiler.
ANNA:
Er vi stadig venner?
RASMUS:
Ja, selvfølgelig.
Rasmus og Anna krammer og de fester alle sammen videre.

