Lille frøken himmelblå.
3. GENNEMSKRIVNING
FREDENSBORG SKOLE.

SCENE 1. EXT. NATUR. SOLNEDGANG.
Naturbilleder med uhyggelig musik/lyd.
SC. 2. EXT. GÅRDRUM. SOMMER. SOLNEDGANG.
De tre piger SOFIE (16), ANJA (16) KRISTINE (15) ankommer til Sofie’s
mormors hus som ligger i det sidste dagslys. Sofie er den eneste, der
ikke går rundt og beundrer stedet. Anja kigger på sin mobil.
ANJA:
Aj, der er jo ikke noget signal..
KRISTINE:
Vær nu lidt taknemmelig, det er trods-alt Sofie’s mormor der har lånt os
huset.
Sofie leder efter nøglen under en vase, hun kigger forvirret rundt.
SOFIE:
Hvor er nøglen? den plejer sgu da at ligge her.
De tre piger leder alle efter nøglen, Kristine tager i døren som går op.
KRISTINE:
Men den er jo ikke låst.
SOFIE:
Det plejer den altid at være.
ANJA:
Ej, hvor klamt tænk hvis der er nogen derinde?
KRISTINE:
Selfølgelig er der ikke nogen, gå nu bare ind.
Kristine skubber til Sofie, som går bange ind i mørket.
KRISTINE:
Psst! Anja!
Kristine vinker Anja hen til en bænk udenfor, hvor de sætter sig ned.
KRISTINE:
Har du tænkt dig at fortælle Sofie...du ved.
Kristine nikker til siden og fremhæver hemmelighedsfuldt “du ved”. Anja
krydser armene og aer sig selv på armen. Hun kigger ned.
ANJA:
Æh, nej, altså...Måske?
Kristines ansigt falder, idet Anjas usikkerhed kommer frem.

KRISTINE:
Du havde vel ikke tænkt dig ikke at sige det?
Anja kigger op med et tvært udtryk.
ANJA:
Selfølgelig har jeg det! Hun skal have det at vide!
Sofie kommer frem i døren imens Anja taler.
Kristine giver Anja et strengt blik og nikker mod døren, hvor Sofie står
med et spørgende udtryk.
SOFIE:
Have hvad at vide?
Kristine åbner munden for at sige noget, men Anja cutter hende af med et
stramt smil.
ANJA:
Ikke noget, Sofie.
Anja rejser sig, og Kristine gør det samme. Sofie ser stadig spørgende
ud, men ryster det af.
SOFIE:
Ej hvor er det mærkeligt radioen er tændt selvom mormor er på ferie tror
i der har været nogen?
KRISTINE:
Hold nu op!
De tre piger går ind i huset.
SC.3. INT. KØKKEN. SOMMER.
De tre piger står ved køkkenbordet. Sofie hælder champagne i tre glas.
Pigerne skåler.
SOFIE:
For sommerferien!
ANJA OG KRISTINE
For sommerferien!
Der opstår tavshed. Kristine giver tegn med øjne til Anja. Anja ryster på
hovedet. Pigerne hælder chips op i en skål.
KRISTINE:
Hvordan går det med Benjamin?
SOFIE:
Fint…
KRISTINE:
Øhh....okay, det lyder ikke overbevisende?
SOFIE:
Jo, det går fint.
Sofie kigger irriteret på Kristine.
Kristine ryster på hovedet og sætter noget musik på. Vi hører sangen
“Lille frøken himmelblå”. Anja synger med.

ANJA:
Lille frøken himmel blå spring nu ud med blomster på.
Sofie kigger målløs på Anja.
SOFIE:
Kender DU den sang? Det er den Benjamin altid plejer at at høre.
ANJA:
Så har han vel spillet den for mig…
SOFIE:
Har han det?
Anja kigger rundet i stuen for at undgå øjenkontakt med sofie og får
øjenkontakt med Kristine der gør tegn til at Anja skal sige sandheden.
ANJA:
Ej, det kan jeg ikke huske...det kan også være, det var en anden.
Kristine bliver irriteret på Anja.
SC. 4. INT. STUEN - NAT
Vi ser timelap af solen der når ned og mørket falder på med musik.
SC. 5. INT. STUEN - NAT
Der er gået tid. Det er blevet mørkt. Alle er i nattøj. Kristine trækker
et bræt og et glas frem under bordet og får et smil frem
på læben af glæde.
ANJA:
Hvorfor har du taget det med?
Anja kigger mærkeligt over på Kristine.
KRISTINE:
Du tør måske ikke?
ANJA:
Jo jo men det er da klamt!
Kristine lægger brættet ud på bordet, og Anja tager en god slurk af
champagnen. Bunder glasset. Sofie sætter sig i skrædderstilling og kigger
med. Kristine kigger rundt.
KRISTINE:
Hvad vil vi gerne vide..
ANJA:
Ingenting…
SOFIE:
Jeg vil gerne vide alt!

KRISTINE:
Ja, okay.
Kristine placerer sin hånd på glasset. Det samme gør Sofie - Anja lægger
sin hånd på lidt efter de andre. Kristine stiller det første spørgsmål.
KRISTINE:
Får en af os succes?
Glasset bevæger sig over imod JA. Der er helt stille - ingen siger noget.
KRISTINE:
Er der en af os, der vil ødelægge vores venskab?
Anja kigger irriteret over imod Kristine, men Kristine kigger bare mod
glasset og begynder at skubbe til det.
ANJA:
Er det dig, der rykker på det?
Hun kigger mopset over imod Kristine.
KRISTINE:
Nej nej..
Siger hun med et smil på læben.
KRISTINE:
Er der en af os, der vil ødelægge Sofies forhold til Benjamin?
ANJA:
Nu stopper du!
Kristine og Sofie ser forskrækket på Anja.
SOFIE:
Hvad forgår der?
Der er helt stille. Kristine kigger vredt på Anja. Anja kigger væk og
rækker ud efter et glas men det ryger på gulvet og bliver smadret. Anja
samler et skår op med skærer sig.
ANJA
Av jeg skar mig…
Kristine bliver irriteret og går ud i køkkenet. Sofie skynder sig at
hjælpe Anja. Anja smiler. Hun er glad for blive hjulpet.
Pludselig kommer der et brag fra køkkenet. Lyset glimter hurtigt og går
derefter ud. De to piger kigger forskrækket mod køkkenet i mørket. Anja
rejser sig hurtigt fra sofaen for at gå ud i køkkenet, men bliver
indhentet af Sofie, der når derud først.
SC. 6. INT. KØKKEN. AFTEN.
Anja og Sofie kommer ud i køkkenet. Radioen spiller “Lille Frøken
Himmelblå”. De to piger ser bange på hinanden.
ANJA
Kristine? Kristine?

Sofie træder i noget på gulvet.
SOFIE
Ad der er noget der vådt her.. Kan du ikke tænde ikke tænde noget lys?
Anja går hen til stikkontakten og trykker men der sker ikke noget.
ANJA
Det virker ikke..
SOFIE
Hvad fanden sker der?
Vi ser et sort skikkelse gå hurtigt forbi kameraet.
SOFIE
Der er nogen i huset…
Pludselig tænder lyset af sig selv. Sofie opdager at hun står i en stor
blodpøl.
SOFIE:
Hvad skal vi gøre?!
ANJA:
Politiet. Ring til politiet..
Anja går hen mod køkkenbordet, hvor en oplader sidder i en kontakt. Der
er ingen telefon.
ANJA:
Hvor er min..?
Anja begynder at tjekke sine lommer. Sofie gør det samme.
ANJA(råbende):
Hvor fanden er min telefon?!
Der lyder endnu et nyt tordenbrag og lyset går ud igen.
ANJA:
Vi kan ikke blive her! Vi skal væk!
Sofie nikker. De to piger går hen til køkkendøren, de hiver i den - den
giver sig ikke.
ANJA:
Det er simpelthen bare løgn!
Sofie står stille et sekund. Så kigger hun op.
SOFIE:
Garagen! Der er en dør i garagen!
SC. 7. INT. GARAGEN. NAT.
Sofie og Anja er i garagen. Anja prøver døren, som ikke åbner.
SOFIE
Vi kan ikke komme ud!

Anja og sofie prøver at finde noget at blokere døren med. Anja prøver at
tage noget fra en hylde, men ender med at få det hele til at falde ned på
gulvet. Sofie sender hende et dræberblik. De sætter sig op ad væggen,
neden under vinduet.
Der bliver stille der efter.
ANJA (hviskende)
Undskyld.
Sofie:
Bare..shh!
Anja bliver ked af det.
SOFIE:
Er der noget i vejen?
Anja tøver et øjeblik. Men kigger så Sofie i øjnene.
ANJA:
Ja, jeg skal faktisk tale med dig om noget..
Sofie kigger mærkeligt over imod Anja.
Anjas stemme er lav.
ANJA:
Jeg kom til at kysse ham.
SOFIE:
Hvem?
ANJA:
Benjanmin.
Sofie vender sig halvt mod Anja med et chokeret udtryk. Hun skal til at
blive sur, men minder sig selv om at det er ligemeget mentalt. Hun sætter
sig tilbage op ad væggen.
SOFIE:
Det kan vel også være ligemeget nu. Vi er alligevel ikke sammen længere.
ANJA:
Hvad fanden mener du med det?
SOFIE:
Vi..Han slog op for to uger siden..
ANJA:
Jamen…
Sofie afbryder.
SOFIE:
Ærlig talt har vi ikke osse større problemer?
En skygge viser sig uden for vinduet, over pigerne, som ikke ser skyggen
der stopper og ser ned på dem.
der er helt stille. De to piger lytter i stilhed.

SOFIE:
Der er helt stille.
ANJA:
Jeg tror altså ikke der er nogen.
SOFIE:
og vi skal også finde Kristine.
De rejser sig op og går hen til døren, Anja åbner døren lidt. Vi filmer
hen over nakken på Kristine der står udenfor. Anja og Sofie bliver
forskrækkede og hopper tilbage skrigende.
Kristine griner ad de andres reaktion. Anja ser mega fornærmet ud, og
Sofie står med hånden fra munden.
ANJA:
Årh, din fede sæk, Hvad fuck har du gang i?!
Din latterlige smatso!
KRISTINE:
Jaja, okay slap af! Det fik jer jo til at tale ud..
Anja og Sofie kigger på hinanden. Sofie rynker på næsen med et smil.
SOFIE:
Hun har jo ret.
ANJA:
ja, det har hun vel..
Pigerne begynder at gå ind mod huset. Kristine går bag de andre. En sms
tikker ind på hendes mobil. Hun standser og kigger på den.
SMS:
Fik du ordnet det? - B
Kristine smiler.
Slut.

