Den store hemmelighed
(Final)
af
Hold 5 Gribskov Skole

Emil (ny titel)
SCENE 1: INT. DAG. KLASSEVÆRELSET.
Jeppe og Emil ga˚r ind i klassen sammen og sætter sig pa˚
deres pladser.
JEPPE
Fed fest i lørdags, var du sammen
med nogle damer? Jeg sa˚ ikke meget
til dig.
EMIL
Jeg synes det var lidt kedeligt,
sa˚ jeg tog tidligt hjem. Blev du
der længe?
JEPPE
Jaah... det blev lidt halv-sent, du
ved...
Jeppe smiler skævt
EMIL
Scorede du?
JEPPE
Narj, slet ikke. Piger er sgu sa˚
besværlige. De gir kun problemer.
Og du ved: bros before hoes.
(kartoffelha˚nd)
Mathias og Nikolaj kommer hen til Emil og Jeppe.
MATHIAS
Hva’ sa˚ tøser? Hva’ sidder i og
snakker om?
NIKOLAJ
Du havde ellers godt gang i Line
hva. Din fuckboy
Emil kigger undrende pa˚ Jeppe.
Jeppe kigger hurtigt pa˚ Emil
JEPPE
A˚rh ja, hva med dig selv, mand.
Jeg sa˚ du kyssede med Anna ude i
køkkenet og Sofie ude pa˚
terrassen.
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NIKOLAJ (GRINER)
Jeg ka sgu ikke gøre for det - de
kaster sig bare over mig.

Nikolaj sla˚r ud med armene
MATHIAS
Anna blev godt nok ogsa˚ rimelig
pist, da hun opdagede det.
Skoleklokken ringet til time. Mathias og Nikolaj ga˚r hen
til deres pladser. Emil ser skuffet ud.
JEPPE
Hey mand, sorry. Det var ikke for
at lyve overfor dig, men hun var
skide sød.
Jeppe smiler og klapper Emil opmuntrende pa˚ skulderen.
SCENE2: EXT. BASKETBANEN - FRIKVARTER
Emil, Jeppe, Mathias og Nicolaj spiller tyr. Emil og Mathias
spiller som de sidste. Mathias misser sit skud og Emil
vinder.
MATHIAS
Fuck noget lort!
Emil ga˚r hen og tager vand, mens der bliver lagt an til nyt
spil. Emil sætter sig pa˚ sidelinjen. Han kigger pa˚ Jeppe
mens Jeppe og de andre kaster lidt rundt med bolden. Alberte
kommer hen til Emil og sætter sig ved siden af ham.
ALBERTE
Hej Emil, hvorfor spiller du ik? Du
imponerer ikke pigerne pa˚ den
ma˚de, Du skulle ma˚ske se at komme
i lidt bedre form, og bruge lidt
mindre tid pa˚ sofaen.
Alberte smiler drillende til Emil
EMIL
Luk røven!
ALBERTE
Kan du ga˚ med hunden i dag?
EMIL
Helt ærligt, det er din tur. Jeg
gik ogsa˚ med hunden iga˚r.
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ALBERTE
Mor har bedt mig om at købe ind til
aftensmad. Hun kommer sent hjem
EMIL Okay, sa˚...
JEPPE
Kom nu Emil! Er du klar igen?
(Ra˚ber til Emil)

Emil ga˚r ind pa˚ banen igen, men stopper op, da han ser
Line, som er pa˚ vej hen mod Jeppe.
Jeppe smider bolden til de andre og ga˚r hen til Line. De
smiler til hinanden.
Emil kigger længselsfuldt efter dem. Emil kigger over pa˚
Alberte. Han ser at hun kigger pa˚ ham undrende.
Emil reagerer som om han er blevet taget i at gøre noget
forbudt.
SCENE 3: INT. EMILS VÆRELSE
Emil sidder pa˚ sin seng med sin iPad, og kigger pa˚ Jeppes
Facebook profil. Alberte a˚bner døren og stikker hovedet
ind. ALBERTE Hejsa Emil skynder sig at lukke coveret pa˚
iPaden.
ALBERTE
Hvad er det, der er sa˚ hemmeligt?
EMIL
Ikke noget.
ALBERTE
Sidder du og kigger pa˚ piger? Er
det hende Fra basketbanen?
EMIL
Hvad? nej...
ALBERTE
Arh, come on. Lad mig lige se.
EMIL
Fuck nu af!
ALBERTE lægger an til at ga˚, men vender om og snupper
iPaden ud af Emils hænder. Hun griner drilsk. Emil na˚r ikke
at reagere. Alberte vender ryggen til Emil og a˚bner iPadens
cover. Emil flyver op og forsøger at fa˚ iPaden tilbage, men
uden held.
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EMIL
Hey! Gi mig den!
ALBERTE
Nix, jeg skal lige undersøge noget.
Emil forsøger stadig at tage iPaden fra Alberte, men hun
holder ham pa˚ afstand ved at vende ryggen til.
EMIL
Hit med den! Kom nu! Det er min!
Aflever! Nu!
Alberte ser, at det er Jeppes profil, som Emil har kigget
pa˚.
ALBERTE
Na˚, er det bare Jeppe du kigger
pa˚....
Emil fa˚r fat i iPaden, lukker coveret og sætter sig
opgivende pa˚ sengen. Alberte vender sig langsomt om og
kigger pa˚ Emil.
ALBERTE
Det er Jeppe... det er jo Jeppe du
er vild med! Ej, hvor sindsygt!
(Siger det det med entusiasme i
stemmen)
EMIL
HVAD! Det er da nok det dummeste
jeg har hørt. (Siger han usikkert)
ALBERTE
Hvor er det fedt! Jeppe er ogsa˚
bare SA˚ søde!
Emil rejser sig op. Han er oprevet.
EMIL
Ej, stop nu! Jeppe og jeg har været
bedste venner siden 1. Klasse. Det
er jo helt a˚ndssvagt...
ALBERTE
Tag det roligt, Emil. Det er helt
okay.
EMIL
Det er sgu da ik okay! Du sta˚r og
pa˚sta˚r at jeg er homo?
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ALBERTE
Nej, men det er vigtigt, at du er
ærlig overfor dig selv.

Emil sætter sig pa˚ sengen igen og kigger ud i luften.
EMIL
Jamen.. Jeg er ikke homo...
Alberte sætter sig pa˚ sengen ved siden af Emil.
ALBERTE
Det er jo ikke vigtigt, om man er
det ene eller det andet. det er
vigtigt, at man ikke lyver for sig
selv.
Emil kigger pa˚ Alberte.
EMIL
Men jeg er jo ikke homo...
Emil kigger ned i gulvet. Alberte rejser sig op og ga˚r hen
til døren. Hun vender sig mod Emil.
ALBERTE
Emil, du ma˚ selv mærke efter
hvordan du har det. Jeg synes, du
skal snakke med Jeppe om det, det
er vigtigt i er ærlige overfor
hinanden.
ALBERTE ga˚r ud.
SCENE 4: INT. KLASSEVÆRELSET NY DAG
Timen er ved at slut, folk begynder at ga˚. Emil og Jeppe
sidder pa˚ bordet. De kigger pa˚ hver deres telefon. Jeppe
viser noget til Emil. Han griner og skubber venskabeligt til
Emil. Emil skubber igen. De skubber lidt frem og tilbage.
Jeppe tager tager brydergreb pa˚ Emil. De griner begge. Emil
ser, at Mathias og Nikolaj er pa˚ vej hen til dem. Han gør
sig fri af Jeppes greb.
MATHIAS
Hey, kommer I til Sofies fest i
aften?
JEPPE
Naa, der kommer jo Matador pa˚
1’eren. Hvad tror du selv?
Selvfølgelig, mand!
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NIKOLAJ
Jeg sa˚ det klammeste i bussen i
morges. Der sad to dudes og
ra˚-snavede. Det var SA˚ klamt!
MATHIAS
Fy for helvede! Hvis de bare kunne
holde det for sig selv.
JEPPE
Du ka sgu da bare kigge den anden
vej.
MATHIAS
Man bliver sgu da nødt til at holde
øje med dem. ellers kommer de bare
og smitter e´n.
NIKOLAJ
Ja Jeppe, hvordan vil du have det,
hvis der kom en bøssekarl og lagde
an pa˚ dig?
JEPPE
Det ved jeg ikke. De sta˚r nok ikke
pa˚ lur rundt om hjørnet og
overfalder e´n, na˚r man ga˚r
forbi.
Alberte kommer ind ad døren. De sidste ga˚r ud af døren
ALBERTE
Skal du med hjem?
Emil nikker og begynder at pakke sin ting sammen.
ALBERTE
Har du snakket med Jeppe?
EMIL
Der er hele tiden nogen. Jeg ved
ikke hvordan jeg skal fa˚ det sagt.
ALBERTE
Har du tænkt dig at sige at du har
følelser for ham?
EMIL
Men jeg er jo ikke homo.
ALBERTE
Nej nej, hvis du siger det.
(sarkasme)

7.

De ga˚r ud af klassen, Mathias har overhørt samtalen og
smiler grumt.
SCENE 5: INT. KØKKEN
Jeppe snakker med Line. Emil sta˚r For sig selv og kigger
pa˚ Dem. Mathias og Nikolaj kommer hen til Emil.
MATHIAS
Hva sa˚ Emil? Hygger du dig? Det
ser da ud til at Jeppe hygger sig.
EMIL
Jaah, det er da meget hyggeligt.
NIKOLAJ
Na˚ Emil, der er gode damer i
aften, hva? (Lægger armen om Emils
skulder)
EMIL
Jah.. det er der vidst.
MATHIAS
Men du interesserer dig ma˚ske ikke
sa˚ meget for piger?
Emil ser forbløffet pa˚ Mathias.
EMIL
Hvad snakker du om? (Siger han
nervøst)
NIKOLAJ
Ja, for du er nok mere interesseret
i Jeppe, ikk Emil?
EMIL
Hva fanden mener du!
Emil skubber til Nikolaj
Jeppe hører Emils ophidsede stemme og kigger i retning af
drengene. Den lille bøssekarl.
MATHIAS
Slap af, homo-Emil. Jeg hørte hvad
du snakkede med din søster.
Emil kigger chokeret pa˚ Mathias. Jeppe er i mellemtiden
kommet hen til drengene.
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JEPPE
Hva sa˚ drenge?
MATHIAS
Emil har vist noget han gerne vil
fortælle dig.
Mathias, Nikolaj, og Jeppe kigger pa˚ Emil. Emil vender sig,
tager sin jakke og ga˚ hen mod døren. Mathias ra˚ber efter
ham.
MATHIAS
Hvor skal du hen Emil? I har jo
slet ikke danset endnu.
Mathias og Nikolaj griner i baggrunden. Emil ga˚r ud i
ga˚rdhaven.
SCENE 6: EXT. GA˚RDHAVEN
Emil ga˚r ud i ga˚rdhaven, og stiller sig væk fra de andre.
Der ding’er en besked ind pa˚ hans telefon. Han tager den op
af lommen og kigger pa˚ den.
MATHIAS SKRIVER:
Det bliver sa˚ fedt i skolen pa˚
mandag, na˚r alle ved det.
Bøssesvin.
Emil ser vredt pa˚ telefonen. Jeppe kommer ud i ga˚rdhaven,
og ga˚r hen til Emil.
JEPPE
Hey hvad sker der? Hvad er det
Mathias snakker om?
EMIL
Det er ikke noget...
JEPPE
Hey mand, du er min bedste ven. Vi
ka sgu da snakke om alting.
Emil tøver og kigger skamfuldt ned i jorden.
JEPPE
Kom nu, hvad er der galt?
Emil kigger rundt og prøver at finde en udvej.
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EMIL
Jeg har bare nogle følelser, jeg
ikke kan forklare....Det handler om
dig...
Emil kigger op pa˚ Jeppe
JEPPE
Wow, hvad snakker du om? Hvilke
følelser?
EMIL
Ej, undskyld. Bare glem det Det er
ogsa˚ min a˚ndsvage søster. Og
Mathias, den idiot. Nu fortæller
han det til hele klassen.
Emil begraver ansigtet i hænderne. Jeppe lægger armen om
Emils skulder
JEPPE
Tag den med ro, Emil. Jeg laver
bare gas med dig. Jeg ved godt det
er min flotte overkrop.
De griner.
JEPPE
og det er helt cool med mig, hvis
bare ikke det ødelægger vores
venskab. (smiler opmuntrende til
Emil)
Emil kigger langsomt op pa˚ Jeppe.
EMIL
Sa˚ vi er stadig venner?
JEPPE
Hallo! Det er sku da mega sejt at
have en bøsseven.
Jeppe skubber venskabligt til Emil. Emil bliver sta˚ende,
mens Jeppe ga˚r, men vender sig og kigger pa˚ Emil.
JEPPE
Tjekkede du lige min røv ud
(Griner)
Jeppe ga˚r ind i stuen. Gennem døren til stuen ser Emil at
Jeppe og Line hooke up.

