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INT. KARLAS VÆRELSE - DAY
KARLA (16) sidder på sit værelse med sin veninde AMALIE (15).De to
piger sidder og snakker.
KARLA
Men tog i så nogensinde ned på cafeen?
AMALIE
Nej, faktisk ikke! Vi kunne ikke nå det.
KARLA
Nå okay. Men var filmen så god?
AMALIE
Ja, mega god! Du skal så meget se den.
KARLA
Fedt. Var du der med hende der Sofie?
AMALIE
Ja, hun er faktisk meget sød.
Samtalen går lidt i stå og Karla finder sin telefon frem.
KARLA
Jeg skal også fortælle dig noget andet. Det er meget hemmeligt.
Amalie smiler og bliver nysgerrig.
AMALIE
Du skal have din bøjle af!
KARLA
Nej det er ikke det. Du skal virkelig love, at du ikke siger det
til nogen. Du er den første der får det at vide.
Amalie nikker og tager sin hånd frem.
AMALIE

Øhh, okay, det lover jeg.
De to piger giver hånd.
KARLA
Okay…
Karla trækker vejret dybt og tænker sig godt om. Hun begynder at
små grine.
AMALIE
Hvad er det?
Karla tager en dyp indånding.
AMALIE
Sig det nu bare.
KARLA
Du kender godt Lasse fra 1g. ikke?
AMALIE
Hmm… Det tror jeg ikke, hvorfor?
Karla har svært ved

at fortsætte, og hun smiler.

AMALIE
Har du ikke et billede af ham?
Karla nikker og viser hende et billede af ham. Amalie tager
handerne op for munden.
AMALIE
(imens hun sætter sig op)
Ej Karla, er det ham!
Karla griner. Amalies øjne bliver kæmpe store.

AMALIE
Ham?!
Karla nikker og begynder at grine igen. Amalie rejser sig.
AMALIE
Ej, laver du sjov med mig?
Karla rejser sig og ryster på hovedet. Amalie ved slet ikke hvor
hun skal starte.
AMALIE
(imens hun sætter sig på stolen)
What, hvad siger dine forældre til det?
Karla sætter sig på sengen.
KARLA
Jamen de ved det selvfølgelig ikke!
AMALIE
Ej Karla, han ruger, drikker og fester! Jeg tror altså ikke, at
han er noget for dig.
Karla bliver en smule overrasket over Amalies reaktion.
KARLA
Sådan er han altså ikke.
Et øjeblik synes Amalie, at Karla er åndssvag.
KARLA
Men han er helt anderledes, når vi er alene…
AMALIE
Hvad har du gang i, ham kan du da ikke ses med?
Karla ved ikke hvad hun skal svare.

AMALIE
Synes du slet ikke selv det er dumt?
KARLA
Jo, måske lidt. Men… Han er jo så sød.
Amalie betragter Karla. Hun tager en pude og kaster den efter
hende. Karla kan ikke lade være med at synes, at det er lidt
sjovt. Pludselig bimler Karlas telefon. Hun kigger ned på den.
KARLA
Ej, det er ham!
AMALIE
Hvad skriver han?
Karlas øjenbryn hæver sig.
KARLA
Han spørger, om vi skal mødes lige nu…
Amalie venter på, at Karla skal fortsætte med, at snakke, men hun
siger ikke noget. Amalie fortsætter;
AMALIE
Men det kan du jo ikke, hvad vil du sige til dine forældre? De
sidder lige nede i køkkenet?
Karla sukker, og hun er meget i tvivl.
KARLA
Måske… Måske kan jeg snige mig ud af vinduet eller… Vi kan sige,
at vi tager hjem til dig?
Amalie afbryder og de begynder næsten at råbe.
AMALIE
Jeg synes altså stadig ikke, at du skal ses med ham!

KARLA
Men det har jeg lyst til.
AMALIE
Hvorfor! Han er jo slet ikke noget for dig?
KARLA
Hvordan kan du vide det?
AMALIE
Det kan jeg jo se!
KARLA
Hvordan?
AMALIE
Hvad folk siger om ham, og billedet!
KARLA
Er det ikke vigtigst, hvad jeg synes om ham?
Der bliver stilhed og Amalie sidder og overvejer situationen. Hun
rejser sig og sætter sig over ved siden af Karla.
AMALIE
Okay… Jeg vil vel også bare have, at du er glad
KARLA
Og det er jeg, når jeg er sammen med ham.
Amalie er stadig ikke glad for hun ser ham, men overgiver sig.

AMALIE
Så kom. Vi siger bare at vi sover hos mig.
Karla begynder at smile, fordi hun har fået Amalie på hendes side.
SLUT

