Screenplay

SCENE 1 INT. SKOLE DAG
LOUISE går ind i klassen. Hun sætter sig ned bagerst i
klassen og kigger længselsfuld/forelsket over mod SARA og
KRISTOFFER. LOUISE sidder og tegner i sin notes bog. Louise
er i sin egen drømme verden da SARA lige pludselig afbryder
hende.
SARA
Hej søde.
SARA sætter sig ved siden af LOUISE.
LOUISE
Hej Sara.
SARA
Kunne det lade sig gøre imorgen?
KRISTOIFFER kommer over.
LOUISE
Jeg har stadigvæk ikke fået lov.
KRISTOFFER
Hvorfor ikke?
LOUISE
altså mine forældre er ikke hjemme
i weekenden.
SARA
Jamen så finder de jo aldrig ud af
det.
LOUISE
Nej, men hvis de gør, slår de mig
ihjel!
KHRISTOFFER
Ej kom nu, det skal nok blive
sjovt, de opdager det aldrig.
Klokken ringer.
LOUISE
Jamen...
SARA ligger hånden på LOUISES.
SARA
Ja, kom nu søde, jeg invitere kun
dem fra klassen!
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LOUISE kigger på SARAS hånd.
LOUISE
Okay så gør vi det.
Læren kommer ind og timen begynder.
SCENE 2 INT. HJEMME BADEVÆRELSET LØRDAG EFTERMIDDAG
LOUISE og SARA står på badeværelset og gør sig klar til
festen. SARA sidder på en stol mens LOUISE børster SARAS
hår. LOUISE er optaget af SARA og hører derfor ikke efter.
KRISTOFFER kommer ind.
KRISTOFFER
Louise, Hvor ligger shotsglassende,
kommer du og hjælper mig?
LOUISE
Ja, Vent lige, jeg kommer ud om
lidt.
KRISTOFFER går.
SARA
Ej Kristoffer han er virkelig sød!
LOUISE svare ikke.
SARA
Tror du han kan lide mig?
Der er stille.
SARA
LOUISE! Hallo høre du efter?!
LOUISE
(Forvirret) øhh jaja!
SARA
Ej, du hører slet ikke efter! Er
der noget i vejen?
LOUISE
Nej nej, slet ikke.
SARA
Louise jeg er ikke dum, hvad sker
der?
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LOUISE
Jeg er bare bange for at min
forældre opdager noget.
SARA
Tro mig det gør de ikke vi når at
ryde op før de kommer hjem!
SARA rejser sig op og tager LOUISE i hænderne.
SARA
det skal nok gå det hele.
De krammer. De holder i hånden.
LOUISE
Det håber jeg!
SARA
Vi drikker shots sammen ikke?
LOUISE
Jo jo(tøvende) det kan vi godt.
KRISTOFFER
Louise kommer du ud og hjælper
eller hvad?
LOUISE
ja, jeg kommer nu.
KRISTOFFER går ud, LOUISE tager fat i SARAS Hånd og trækker
hende med ud i stuen.
SCENE 3 INT. STUEN LØRDAG AFTEN
LOUISE sidder i et hjørne med en sodavand. Hun kigger over
mod SARA som står med nogen fra klassen og danser. SARA
kigger på LOUISE og går over til hende. Hun har en flaske
med alkohol med.
SARA
Kom med over og dans Louise!
LOUISE
Nej, ikke lige nu.
LOUISE tager fat om sit glas med sodavand og svinger det
rundt i små bevægelser.

(CONTINUED)

CONTINUED:

4.

SARA
Hvad drikker du?
LOUISE
Ikke noget specielt.
SARA tager glaset ud af LOUISES hånd og drikker af det. SARA
spytter det ud.
SARA
Pff sodavand er du 10 år gammel?
Her smag det her.
SARA hælder alkohol op i glasset. LOUISE tager fat i glaset
og lugter til alkoholet i glaset og drikker det. LOUISE
laver en grimasse.
SARA
Se så slemt var det ikke, kom med
så kan du smage noget andet.
SARA tager fat i LOUISES arm og trækker hende over til et
bord fyldt alkohol.
SCENE 4 INT. STUEN LØRDAG MIDNAT
SARA og LOUISE står foran bordet. KRISTOFFER står og hælder
shots op i glasene der står på bordet.
KRISTOFFER
Skal i ha´nogle shots piger?
SARA
Ja vi skal, ikke også Louise?
LOUISE
Nej ellers tak.
SARA
Hvad, skulle vi ikke drikke sammen?
LOUISE
Jeg ved ik, har ikke lyst.
SARA
Ej, det kan du ikke være bekendt,
jeg troede at vi skulle gør det
sammen.
LOUISE står og og kigger på shotsne og overvejer. I en
hurtig bevægelse tager hun fat i shotet og drikker det.
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SARA
Det er sådan det skal gøres!

LOUISE og SARA krammer. Efter de har krammet står de helt
tæt sammen og kigger på hinanden. De står og kigger på
hinanden i nogle sekunder mens der er helt stille. LOUISE
bryder stilheden.
LOUISE
Kom vi tager nogle flere shots
sammen!
SARA
Ja vi gør!
Montage: Man ser LOUISE og SARA drikke shots, cocktails
sammen. Det eskalerer og de drikker mere og mere. I
slutningen af montagen hvisker KRISTOFER noget til SARA som
vi ikke hører, SARA skubber ham væk og går. LOUISE kigger
efter hende.
SCENE 5 INT. BADEVÆRELSET LØRDAG LIDT OVER MIDNAT
LOUISE kommer ud på toilettet. (Under scenen hører man
Kristoffer kalde på Sara offscreen)
LOUISE
Sara? Hvad skete der
SARA
Ik noget. jeg fatter bare ikke
drenge.
Stilhed
SARA
De er så klamme
Louise trækker været dybt.
LOUISE lægger en trøstende arm om SARA. pludselig prøver
Louise at kysse Sara. Sara trækker sig
SARA
Hvad laver hun
LOUISE
Sara jeg er forelsket i dig.
Akavet stildhed.
Kristoffer åbner hurtigt døren til badeværelset. med to fine
cocktails.
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KRISTOFFER
Undskyld
Sara går hen tl Kristoffer, kysser ham og de går. Louise
låser døren hun ligger sig på badeværelsesgulvet og græder
sig i søvn.
SCENE 6 INT. SØNDAG TIDLIGT MORGEN BADEVÆRELSET
LOUISE vågner op på badeværelsets gulvet, rejser sig
langsomt op og kigger sig selv i spejlet og pjasker vand i
hovedet. Hun går ud af badeværelset og ind i stuen
SCENE 7 INT. SØNDAG TIDLIGT MORGEN STUEN
Man ser LOUISE komme ud fra badeværelset. Hun går meget
langsomt ind i stuen, hvor hun ser 4 personer ligge rundt
omkring i stuen SARA er en af dem. LOUISE vækker dem.
SARA ligger i sofaen sammen med Kristoffer og sætter sig op.
LOUISE går hen og sætter sig og kigger på dem. Kristoffer
går ud og henter noget at drikkeristoffer går ud og henter
noget at drikke
LOUISE
Hej.
SARA
Hej.
Der er stille.
LOUISE
Der skete en masse ting igår.
SARA
Ja. Det var virkelig en fed fest.
Der er stille. LOUISE trækker været dypt og vænder sig mod
SARA.
LOUISE
virkelig?
Sara viser billeder fra festen på sin mobil
SARA
Hvad sker der for Alexander(impro
og grin)
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LOUISE
Jeg er virkelig ked af det der
skete igår. Det må du un...
SARA
Prøv at hør lige meget hvad der
sker så er du min bedste veninde
De krammer. Da de er færdige kigger de rundt i stuen som er
fyldt med tomme sprut flasker og skral.
SARA
Sikke et rod! Det gik vildt for sig
igår var?
man ser en DRENG der ligger i stuen og snorker, han vender
sig, og de ser at han er blevet tegenet i hovedet. Han
vågner.
DRENG
Hvor er toilettet?!
Pigerne peger.
De griner sammen. fyren stormer forbi
SARA
Jeg hjælper med at ryde op.
LOUISE smiler og nikker til SARA. LOUISE og SARA kigger på
hinaden og griner, mens de begynder at ryde op.

