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SCENE 1 - INT. ANKOMST TIL HYTTEN - DAG
Klassen ankommer til lejrskolen. De myldrer ind i hytten med
jakker, tasker og andet oppakning, som de smider rundt
omkring. Kamille og Cassandra står sammen kigger på
drengene, som står lidt væk og taler med hinanden.
KAMILLE
Ej, her ser da ret nice ud, det
skal da nok blive hyggeligt.
CASSANDRA
Det bliver det. Tjek lige hvor
mange søde drenge, der er med.
Hun puffer til Kamille og nikker over mod gruppen af drenge
KAMILLE
Ja, jeg håber lidt, at det sker
noget i mellem mig og Markus på
turen.
Cassandra og Kamille ser op mod MARKUS, som står sammen med
Lukas og NIKOLINE oppe på afsatsen og fjoller.
CASSANDRA
Er du stadig vild med ham?
KAMILLE
Jada, sådan et crush stopper ikke
bare sådan lige efter 2 år
CASSANDRA
Ja okay, men nu må vi jo se.
Cassandra kigger længselsfuldt på Markus. Men ændrer sit
blik til neutralt når hun kigger hen på Kamille igen.
Drengene (2-3 stk)kommer hen til pigerne.
LUKAS
Hey piger, får I også svært ved at
sove i nat?
CASSANDRA
Nej da, hvorfor?
MARKUS
Nårh, ved i det ikk’? Ligemeget så
KATRINE
Det’ skuda ikke ligemeget, sig det!
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LUKAS
Okay! Okay, det er bare fordi, at
vi har fået at vide at det spøger
her i hytten.
De andre drenge griner
KAMILLE
Hvad mener du?
MARKUS
Ja altså, der er jo historier..
CASSANDRA
Hvilke historier?
LUKAS
Der er jo nogle, der siger, at der
et år var en pige, som hang sig
selv inde i fællesrummet, og at hun
nu vandrer rundt på gangene.
KAMILLE
Er det rigtigt?
Lukas nikker.
CASSANDRA
Fuck hvor skræmmende
MARKUS
I skal ikke høre på Lukas, han er
fuld af løgn. Lad være med at
skræmme pigerne.
Markus smiler ned til pigerne, de smiler igen.
Lukas griner.
LUKAS
Ja, ja, men det passer altså.
Markus lader som om han giver Lukas en dummeflad.
Pigerne ryster på hovedet. Cassandra ser Kamillas blik på
Markus og hiver hende væk.
CASSANDRA
Kom, lad os finde vores senge

3.

SCENE 2 - INT - HYGGERUMMET - DAG
Klassen spiller rundt om bordet. Cassandra og Kamille holder
skarpt øje med Markus og sørger for at være i nærheden af
ham hele tiden og kommenterer hans gode slag.
MARKUS
Du server Lukas. (Kaster bolden til
ham)
LUKAS
Ja, okay.
Markus returnere Lukas’ bold
KAMILLE
Ej, et godt slag.
MARKUS
Jo tak. (svare lidt ligegyldigt)
CASSANDRA
Ej, du er altsÃ¥ virkelig god. Har
du gÃ¥et til bordtennis?
LUKAS
Er du klar Markus?
Markus slår et stærkt slag
Cassandra klapper, Kamille ser på hende med irritation i
blikket.
BRAM en kraftig lyd, får pigerne til at fare sammen.
KAMILLE
Ej, hvad var det?
Alle stopper og lytter, der er kun lyden af vinden og
trævrket der giver sig.
LUKAS
Det var nok den hængte pige.
CASSANDRA
Hold nu op Lukas, det er uhyggeligt
nok i forvejen.
MARKUS
Ja Lukas klap nu i.
LÆREREN træder ind i salen.
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LÆRER
Godt, så mødes vi udenfor og tager
på tur.
Lukas og Markus udveksler blikke. De snakker lidt indbyrdes
sammen med Nikoline. Nikoline ser over mod dem. Hun trækker
på skuldrene.
Markus lægger battet og går hen til pigerne.
MARKUS
Vi så nogle øl nede i køkkenet. Er
I med på at drikke dem, når de
andre tager på tur?
KAMILLE
Det kan vi da ikke. Vi bliver
opdaget.
MARKUS
Nej, nej, det skal nok gå.
LÆRER
Kom så chop chop, vi har ikke hele
dagen.
CASSANDRA
Okay, jeg vil gerne.
KAMILLE
Ok, det vil jeg også så.
LUKAS
Fedt.
MARKUS
Godt, så nu lader vi lige
allesammen som om vi tager afsted
på turen, og så mødes vi nede i
køkkenet om 10 minutter. Deal?
Pigerne nikker. Drengene går. Piger trækker ind i det
tilstødende rum.
INT. BILLARDRUM
Pigersne står i skjul bag karmen ind til hyggerummet, hvor
de sidste elever er på vej ud. Læreren spejder rundt.
Pigerne hvisker til hinanden.
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KAMILLE
Hvad har du gang i?
CASSANDRA
Hvad mener du?
KAMILLE
Du ved godt, at jeg er vild med
Markus, Så hvad fanden bilder ud
dig ind at hænge sådan på ham.
CASSANDRA
Du kan da ikke bestemme, hvad jeg
skal gøre?
KAMILLE
Du er min bedste veninde, og så
flirter man sgu da ikke med
hinandens flirt!
CASSANDRA
Det er da ikke min skyld, at han
bedre kan lide mig end dig. Og jeg
flirter ikke med ham. Vi er bare
venner!
Læreren beslutter sig for at der ikke er flere, hun går ud
af lokalet.
SCENE 3 - INT - KØKKEN
Ud af vinduet kan hele klassen ses vandr ned af skovstien
med læreren i front.
Markus, Lukas og pigerne spejder ud af vinduet, beslutter
sig for at kysten er klar.
MARKUS
Fedt
Markus hiver en ramme øl ud af køleren.
MARKUS
Så ’der øl!
Lukas deler alkoholen ud. Markus tager en stor tår. Lukas
det samme.
Kamille ser ned i sin åbne øl.
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KAMILLE
Er i sikre på det er en god ide?
CASSANDRA
Ej come on, der sker jo ikke noget.
Cassandra tager demonstrativt en tår af sin øl. Det får
Kamille til at gøre det samme. Markus smiler.
Lukas RÆBER højt, og griner af sig selv.
CASSANDRA
Ad Lukas.
MARKUS
Ja altså helt ærlig Luk. Der er
damer til stede.
KAMILLE
Puhh og den lugter.
LUKAS
Så skulle du bare prøve hvordan den
smager.
LYDEN af LØBENDE FØDDER, hen over lofett får dem til at tie
stille.
MARKUS
Hallo!
Intet svar. De lytter i tavshed.
MARKUS
Hallo er der nogen?
Cassandra klynger sig ind til Markus.
CASSANDRA
Hvor er det godt at du er her.
Kamille ser med dræberblik på Cassandras hænder om Markus.
LUKAS
BØH!
Pigerne skriger. Lukas griner.
LUKAS
Det er den hængte pige som er vendt
tilbage.
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MARKUS
Ej nu stopper du fandme Lukas, dig
og dine åndssavge historier.
LUKAS
Det er rigtigt nok, det var lige
derinde hun hængte sig.
Han peger ind i fællesrummet hvor et klaver står.
KAMILLE
Der er altså ikke nogen der tror
dig.
Kamille trykker sig også ind til Markus. Han smiler.
BRAWWWG Klaveret runger, og klappen ryger ned.
Cassandra putter sig ind til Markus
LUKAS
Skal vi ikke gå ind på et værelse i
stedet for?
MARKUS
Jo, kom
De andre følger med.
INT. TRAPPERUM
De er på vej op af trappe, Kammille holder Cassandra
tilbage.
KAMILLE
Hvis du ikke er interesseret i
Markus, gider du så godt stoppe det
der?
CASSANSDRA
Hvad mener du? (Hiver sin arm til
sig og ser fornærmet ud?
KAMILLE
Du kaster dig praktisk talt over
ham. (ForvrÃ¦nger sin stemme).
Ã...h Markus, godt du er her. Ã...h
Markus hvor er du god til
bordtennis. Helt ærligt??
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CASSANSDRA
Ej, stop dig selv. Jeg har jo sagt,
at vi bare er venner. Vi klikker
bare helt vildt godt. Jeg flirter
overhovedet ikke med ham.
Cassandra hiver sig løs og skynder sig op af trappen.
Kamilla ser sig lidt skræmt rundt og følger efter.
SCENE 4 - INT - VÆRELSE. AFTEN
De sidder alle fire på gulvet og drikker øl og (laver et
eller andet) De hører musik.
Cassandra læner sig overdrevet ind mod Markus, for at vise
sine kort til ham.
ET knirk får dem alle til at stoppe. Døren står åben, den
bevæger sig lidt.
LUKAS
Vent lige, var den ikke lukket lige
før?
De sidder alle fire og ser anspændt mod døren!
MED ET SKRALD, ryger døren pludselig i. Pigerne skriger
højt.
LUKAS
Ej nu er det fandme nok.
Han resjer sig og løber med fægtende arme ud af døren.
LUKAS
Kan du så sride væk åndssvage
spøgelse. wu-wu wu wu...
Hujende forsvinder han ud. De tre sidder og ser efter ham.
Pludslig forsvinder hans lyd.
MARKUS
Lukas?
Intet svar.
MARKUS
Jeg tjekker lige om han er ok.
CASSANDRA
Det spøger af helvede til!! Du skal
ikke gå der ud.
(CONTINUED)
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Markus rejser sig og går ud.
KAMILLE
Jeg skal i hvert fald ingen steder.
Det er sådan de dør i gyserfilm!!
Pigerne rykker tættere på hinanden. De ser mod døren.
pludselig hører de Markus stemme.
MARKUS(OS)
Lukas! Lukas! SKYND JER AT KOMME!
Pigerne løber ud af døren.
SCENE 5 - INT - HYGGERUMMET - AFTEN
Pigerne kommer stormende ind i hyggerummet. Markus sidder på
gulvet. Bøjet over Lukas, som ligger livløst på gyulvet med
blod i ansigtet. Markus ryster Lukas, som er totalt livløs.
KAMILLE
Er han okay?
MARKUS
Hvad ser det ud til? Få fat på
noget hjælp! LUKAS LUKAS!!
CASSANDRA
Ok.... jeg gør det.
Cassandra løber ud. Markus slipper Lukas. Han smiler til
Kamille.
MARKUS
Smiler til Kamille) Utroligt så
svært det er at få lidt tid alene
med dig.
KAMILLE
Hvad mener du?
MARKUS
Ja, nu har jeg forsøgt at få din
opmærksomhed siden vi kørte fra
skolen. Har du ikke lagt mærke til
det?
KAMILLE
Min opmærksomhed? Du har da kun
været interesseret i Cassandra,
mens vi har været her.

(CONTINUED)

CONTINUED:

10.

MARKUS
Nej da. Overhovedet ikke!
Kamille læner sig ind for at kysse ham. Han trækker sig
tilbage, griner.
MARKUS
Hvad laver du?
KAMILLE
Øh„ men jeg troede.
MARKUS
Jamen det mente jeg sgu da ikke på
den måde.
Han fniser. Lukas gør det samme. Kamile ser ned...
KAMILLE
Lukas jamen....
I det samme kommer Cassandra skrigende gennem døren til
hyggestuen. Efter hende kommer en kutteklædt skikkelse med
et bat. Cassandra smider sig hen imod de andre i frygt.
Begge piger skriger som skikkelsen langsomt kommer nærmere.
Skikkelsen skal til at svinge sit bat, og lige får den skal
til at slå, stopper den op og trækker hætten væk fra
hovedet. Inde under kutten er Nikoline. Bag dem dukker den
blod indsmurte Lukas op, han fælækker af grin.
LUKAS
Ah ha ha.. I skulle ha’ set dig
selv. Det så fandme sjovt ud.
MARKUS
Sådan Nikoline! (Rækker hånden op
til en high five! Pisse godt. Hold
kæft hvor de skreg.
KAMILLE
Var det dig?
Nikoline nikker.
KAMILLE
Hvad så med den hængte pige.
LUKAS
Det var da bare noget vi fandt på.
CASSANDRA
Fuldstændig målløs - og så rasende)
Hvad fanden laver du Lukas. Jeg
(MORE)
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CASSANDRA (cont’d)
troede jeg sku’ dø. Hold kæft hvor
er du bare en kæmpe idiot!
LUKAS
Det var Markus’ ide.
CASSANDRA
Og dig også. Er I 8 år eller hvad?
’Kæft, hvor er det tarveligt!
LUKAS
Det er den bedste prank vi
nogensinde har lavet!
Kamilla rejser sig op, retter på håret og rækker en hånd
over mod Cassandra.
KAMILLE
Kom Cassandra. Lad os gå, de er
ikke værd at samle på.
De tager hinanden i hånden og går ud.

