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BETTYS HÆVN

1.

Int.

Klasselokale

Dag

WILLIAM(14) sidder i klasselokalet og tegner. Tre
drenge(FRODE(15), MAX(14) og CARL(14))kommer løbende ind med
BETTY(14)s briller, med Betty rendende efter.

FRODE:
>> Hey drenge, hvis vi beholder Bettys briller, kan hun ikke
se hvor hun går, og så kan hun ikke komme i skole!

CARL:
>> Så slipper vi for hende!!!

FRODE:
>> Ja, det er jo det der er pointen...

CARL:
>>Nårhhh... genialt...

FRODE:
>> Hey William, grib!

Frode kaster brillerne til William, og William griber dem. Han
kigger på Betty (som kigger bedrøvet, nærmest trist på ham),
og kaster dem videre til Carl som kaster dem tilbage til
Frode, som smider dem på gulvet og tramper på dem så de
knækker.

Frode:
>> ups...

Alle drengene griner, undtagen William.
Klokken ringer ud og alle forlader deres pladser.
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2.

Int.

Skolegangen

Dag

Betty sidder ude på gangen og læser. Så kommer William forbi
og stopper op.

WILLIAM:
>> Hej Betty, hvad læser du?

Betty svarer ikke, men vender sig mod bogen igen, med en
reserveret mine.

WILLIAM:
>> ej kom nu, hvad læser du?

Betty skuler bare til ham, uden at sige et ord.

WILLIAM:
>> Nå jaer ok, så lader jeg dig være

William skal til at gå men så kommer Frode, Max og Carl gående
ned ad gangen. Carl og Max går ind foran William, og Frode
står lige foran Betty. Frode vælter Bettys taske ned på
gulvet.

FRODE:
>> Ej undskyld Betty, skal jeg rejse den op igen?

BETTY:
>> Nej...
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Frode afbryder Betty.

FRODE:
>> Jo jo jo jo... Nu skal jeg hjælpe dig...

Frode tager tasken op, hvorefter han tager nogle tegninger op
og kigger på dem.

Frode:
>>Hold nu kæft hvor er de her grimme, dem kunne min fucking
lillesøster ha’ tegnet bedre!

Så tager han en stor dåse makrel guf frem og tømmer den ned i
Bettys taske.

WILLIAM:
>> ej come on drenge, nu det sgu lidt for meget, lad mig lige
hjælpe dig Betty.

Frode og de andre går.

FRODE:
>>Kom drenge, vi daffer...

Betty fisker en gennemvædet tegning op fra sin taske og kigger
ulykkeligt på den, hvorefter hun skuler ondt efter Frode.

William begynder at samle ting op fra tasken, prøver at redde
de bøger og tegninger han kan. En af de ting han fisker op, er
en notesblok hvor der står Carl, William, Frode og Max på. På
gulvet ligger der også patroner, men Betty samler dem hurtigt
op og tager dem i lommen. William når ikke at se dem.
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WILLIAM
>> Hvad er det her Betty?

Betty river den ud af hans hånd, før han når at se mere.

BETTY:
>> Ikk’ noget.

Betty tager sin taske, rejser sig og går.

3.

Int.

Kantine

Dag

Næste dag sidder Betty ved et bord og tegner. William kommer
ind og sætter sig ned ved siden af Betty.

WILLIAM:
>> Hej Betty, jeg vidste ikk' du tegnede?

Han siger ‘jeg vidste ikke du tegnede’ med overraskelse i
stemmen.
BETTY:
>> Hvad vil du?

Betty siger det irriteret og opgivende. William studerer
Bettys tegning lidt nærmere.

WILLIAM:
>> Den er da vildt flot, Betty.

William kigger forventningsfuldt på Betty, og hun smiler et
stille smil til ham.
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BETTY:
>> Synes du?

William lægger hånden på hendes tegning for at få hende til at
kigge op. Det lykkes.

WILLIAM:
>> Jeg er vild med din tegnestil. Den eeer......... meget
dyster, men også virkelig realistisk.

Betty smiler.

WILLIAM:
>>… Er det det du bruger den der blok til?

Bettys smil forsvinder som dug for solen.

Betty:
>> Nej.

Hun pakker sine ting sammen og rejser sig.

WILLIAM:
>> Hvor skal du hen?

BETTY:
>> Ingen steder

Hun svinger tasken over skulderen

WILLIAM:
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>> Ej fortæl nu. Hvad sker der med dig?

BETTY:
>> Ikke noget, det rager ikke dig, lad mig være.

Hun tramper væk.

4.

int.

skolekøkken

dag

De har madkunstskab. William står sammen med Frode, Max og
Carl, men han snakker ikke med dem. Han kigger på Betty.
Hun står og hakker fjernt i en agurk. William kan se hvordan
hun roligt lader den lille køkkenkniv skære gennem agurken.

FRODE:
>>Ej, vidste I godt, at Bettys mor er fed som en flodhest og
af samme grund ikke kan komme på arbejde, da hun ikke kan få
røven ud af sengen. Hun kalder sig selv for førtidspensionist!
Så er det da klart at man kan få sådan en retaderet kælling af
en unge

Drengene griner, og pludselig ser William interesseret ud. han
ser, at Betty lytter med på samtalen.

MAX:
>> jeg kan da godt forstå at hendes far skød sig selv

William trækker lidt på det, og skæver hen mod Betty.

WILLIAM:
>>Hvor ved du egentlig alt det fra, Frode?

Frode kigger, næsten lidt pinlig berørt, på William.
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FRODE:
>>Det har jeg bare hørt...

Frode svarer kort og skifter hurtigt emne.

FRODE:
>> Det var da mærkeligt at Barcalona tabte til Atletico i
weekenden

Frode forsøger at snakke udenom. Carl går hen til William og
hvisker med hånden for munden

CARL (hviskende):
>> Deres mødre kender hinanden.

Frode hører det ikke. Han snakker videre med de andre drenge
og går, mens William kigger over på Betty. Carl og Max går
med. William får kort øjenkontakt med hende, men hun kigger
hurtigt ned igen. William bliver ved med at kigge på Betty,
hun slår den lille køkkenkniv ned i skærebrættet, så den står
op. Hun går sin vej.

5.

Int.

gangen

dag - eftermiddag

William går hen ad gangen for at lede efter Betty. Der sidder
nogle piger på en bænk.

WILLIAM:
>> Hey piger, har I set Betty?

PIGE 1:
>>hvorfor?

WILLIAM:
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>> bare fordi

PIGE 1:
>> Hvor skulle jeg vide det fra. Nej, jeg har ikke set hende.

Pigerne ruller med øjnene.
Han skal til at komme videre for at lede da han ser Betty stå
inde i klassen. Han stopper op i et splitsekund for beg efter
at gå gennem den halvåbne dør.
WILLIAM
>>Ved I hvad det her er?

William holder siden op. Pigerne ryster på hovedet og William
folder den sammen og tager den i lommen. Han går ud af klassen
igen.

6.

Int.

Klasselokale

dag

Betty står med ryggen til lænende op ad et bord. Pistlen
ligger på bordet. William kommer gående ind ad døren til
klassen.

WILLIAM:
>> Hey Betty? Jeg ville bare lige tale med dig.

Da Betty hører William, skynder hun sig at dække for pistolen.

BETTY:
>>Nå.

WILLIAM:
>>uumm...jeg.. Den der seddel med navnene på, jeg fandt i
går.
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Bettys ansigt forandres pludselig i en let bekymret mine.

WILLIAM
>> Betty... hvad i alverden var det?

BETTY:
>>Ik’ noget

WILLIAM:
>>sig nu hvad det handler om!

BETTY:
>>Det har jeg jo sagt, det er ikke noget!!

WILLIAM:
>>Det er da noget...

BETTY:
>> det er lige meget

WILLIAM:
>> Det er ikke lige meget, vil du virkelig dræbe drengene?

Betty svarer ikke, men vender sig så William får frit udsyn
til pistolen
WILLIAM:
>>går du med pistol Betty? Du er jo sindssyg!

William rækker hånden frem.

WILLIAM
>> Giv mig pistolen. Betty. Inden du fortryder
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Betty trækker langsomt pistolen frem. Hun kigger lidt på den
og rækker den frem til William.
Så kommer Frode gående og han ser Betty og William.

FRODE:
>>Heeeeyyyyy fuckhoveder! Hva'så!

Betty trækker pistolen tilbage og rækker den direkte mod
Frode.
BETTY:
>> DIG!
WILLIAM:
>>Betty, giv mig pistolen. Nu.

Han griber ud efter den men Betty giver den ikke til ham.

FRODE:
>>Nå, går du med softgun Betty? Så er man sej hva’? Ikke en
skid du tør bruge den.

BETTY:
>> jeg er så træt af dig. Du har ødelagt mit liv!
Du mobber mig hele tiden!

Betty bliver grebet af spontanitet. Hun holder pistolen op
imod Frode, og William springer ind foran for at afværge
skuddet.

WILLLIAM:
>>Bettyyyyy!!!

Billedet stopper på William som ser forfærdet ud.
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Derefter bliver billedet sort i et par sekunder, og så kommer
rulleteksterne
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