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SC 1. EXT. SKOLENS TAG - SOMMER - DAG 

En ensom and vandrer rundt på taget. Ved en af tagets 

skorstene, sidder Anders(13). Han har strikhue og for stort 

tøj på. Over strikhuen har han hovedtelefoner. Foran ham 

danser en pige(13). Hun ser kun på Anders. Døren op til 

taget smækker. Magien brydes! Pigen, der dansede foran 

Anders, bliver på et sekund til pigen på en krøllet brochure 

fra et danseinstitut, brochuren hænger på skorstenen. Pigen 

er fotograferet sammen med en veludviklet dreng. Sara 

Krogsholdt og Thomas Nielsen - danmarksmestre står der 

nedenunder dem. Rasmus (9) kommer løbende henover taget med 

en madpakke i den ene hånd. I tøjet er han en tro kopi af 

Anders. 

RASMUS 

Hvorfor sidder du altid heroppe helt alene? 

Anders tager madpakken ud af Rasmus' hånd. 

ANDERS 

Det rager ikke dig. 

Skrid nu. 

RASMUS 

Skal vi lege efter skole? Vi kan lave, det du 

mest har lyst til? 

ANDERS 

Som om jeg gider, snotunge. 
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Rasmus snupper billedet af Sara og begynder at løbe. Han 

smider billedet og løber væk. Anders indhenter ham, tager 

billedet fra Rasmus og skubber til ham. Rasmus løber væk. 

 

SC 2. INT. KLASSEVÆRELSE - DAG 

Klasselæreren er ved at sætte en plakat op på væggen: Salsa 

- undervisning – i dag kl. 15.00 – HUSK DET NU!!! Anders 

kommer ind. Alle elever er samlet foran plakaten. Anders 

skubber hårdt til Sara(pigen fra brochuren)for at komme frem 

og se plakaten. 

SARA 

Anders din idiot! Du er altid så skide klodset. 

Thomas har alle de andre drenge bag sig, som en rigtig 

bandeleder. Thomas skubber til Anders, og griner af Anders 

der nærmest falder ind i plakaten. 

THOMAS 

Anders? Hvem skal du danse med? Sara er taget! 

Klokken ringer til frikvarter. 

THOMAS (FORTSAT) 

(råber til de andre drenge) 

Vi mødes på plænen. 7.V skal bankes! 

Alle løber ud af klassen. Anders flår plakaten ned fra 

væggen og river den i små stykker. 
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SC 3. EXT. SKOLENS TAG - SOMMER - DAG 

Anders sidder på taget. Han har sat billedet af Sara op på 

skorstenen. 

ANDERS 

Hvorfor kan du lide sådan en som Thomas? Han er 

sgu da bare en stor nar! 

Rasmus kommer brasende, helt forpustet. 

RASMUS 

Anders.. du bliver nødt til at komme ned. Jeg har 

væddet med Thomas, om at du kan danse salsa. 

Anders ser ikke på Rasmus. 

RASMUS 

Hvis du ikke kommer ned, så sladrer jeg til Sara. 

ANDERS 

Det tør du ikke, snotunge. 

Anders ser alvorligt på Rasmus. Rasmus holder øjenkontakt 

med Anders. 

 

SC 4. INT. SKOLEGANG FORAN GYMNASTIKSAL - DAG 

Rasmus lukker døren op til gymnastiksalen. Den er fyldt med 

Anders' klassekammerater og en salsadame i spraglet tøj. 

Alle ser på Anders. Rasmus lukker døren bag ham. 

 

 



 4 / 5 

SC 5. INT. GYMNASTIKSAL - DAG - LIDT SENERE 

Alle pigerne er blevet stillet op på en række, og drengene 

står bagved. Aller bagerst står Anders, helt stiv af skræk, 

og ser ned i gulvet. Salsadamen starter salsamusikken. 

Salsadamen stiller sig foran dem og begynder at lære dem 

nogle trin. Thomas og Sara fanger det hurtigt. Anders 

begynder at bevæge sig, helt forsigtigt. 

 

SC 6. INT. GYMNASTIKSAL - DAG - LIDT SENERE 

Anders kan følge med og smiler. Han sveder, så han smider 

sin hue og sin store sweatshirt og står nu i undertrøje. Han 

danser, uden at gøre det bevidst, længere frem. Salsadamen 

stopper musikken. 

SALSADAME 

Dig i anden række? 

SARA 

Anders, det er dig hun mener. 

SALSADAME 

Anders? Kan du ikke vise os alle sammen, hvad vi 

har lært? Anders går forsigtigt frem. 

Han ser de andre, der nu står i rundkreds omkring ham. Han 

ser deres ansigter, ligesom i et mareridt. De står alle 

sammen helt stille og stirrer bare på ham. Thomas står med 

armen om Sara og smiler hån-ligt til Anders. 

SALSADAME 

Er du klar? 
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Salsadamen starter musikken. Anders lukker øjnene og trækker 

vejret dybt. Han begynder at danse. Først stille og så mere 

og mere. Der bliver skruet op for musikken. Anders åbner 

øjnene forsigtigt. Rundt om ham smiler alle til ham. Anders 

ser sig selv i det store spejl for enden af gymnastiksalen. 

Han danser for fuldt tryk, og det ser godt ud. Alle begynder 

at danse. Anders ser over på Sara. Hun smiler til ham. 

 

SC 7. EXT. GRÆSPLÆNE FORAN SKOLEN - DAG 

Anders løber ud fra skolen og videre ud på græsplænen. 

 

SC 8. EXT. GRÆSPLÆNE FORAN SKOLEN - DAG 

Anders holder én i begge hænder og drejer rundt. Anders 

læner hovedet tilbage. Vi ser, at han drejer rundt sammen 

med sin lillebror Rasmus. De lader sig falde om på 

græsplænen. En cykelklokke høres. Anders og Rasmus vender 

sig og ser Sara, der kører over græsplænen på sin cykel. 

Sara vinker smilende til Anders. Han vinker tilbage til 

hende. 

 

SC 9. EXT. HIMLEN OVER GRÆSPLÆNEN - DAG 

En flok svaner flyver henover græsplænen, hvor Anders og 

Rasmus ligger og ser op. 


