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SCENE 1 INT - BIBLIOTEK - DAG

1
FADE IN.

SØREN (17) sidder og læser sin bog. SØREN lægger mærke til
ASTRID (17) der står henne ved en montre hvor der står:
"ikke til udlån speciel førstekopi". hun kigger lidt
mistænkeligt rund.
Men SØREN synes at ASTRID er en pæn pige og han sender hende
lange blikke, han lægger dog mærke til at ASTRID holder
meget øje med BIBLIOTIKAREN (40+).
Da BIBLIOTIKAREN forsvinder rundt om et hjørne går ASTRID
straks til værks, hun åbner montren stille og roligt og
tager bogen ud.
ASTRID vender sig og får øjenkontakt med SØREN. SØREN
tvivler lidt men rejser sig resolut op og går hen mod
ASTRID.
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SCENE 2 INT - BIBLIOTEK - DAG
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ASTRID går hurtigt væk fra montren i et temmeligt hurtigt
tempo, med bogen i hånden. SØREN følger efter hende i ca.
samme tempo.
SØREN får rimeligt hurtigt indhentet hende og stopper hende
midt inde i miden af to bogreoler.
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SCENE 3 INT - BIBLIOTEK - DAG
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SØREN tager fat i ASTRIDS skulder og peger på bogen og så
hen imod montren. ASTRID ryster modvilligt på hovedet og
løfter på skulderene som om intet er hændt.
SØREN tager ASTRID ved hånden og prøver at hive hende hen
mod BIBLIOTIKAREN. ASTRID river sig løs. SØREN prøver at
tage fat i bogen som ASTRID gemmer bag rykken og han får fat
i den.
BIBLIOTIKAREN nærmer sig på grund af den høje lyd.
ASTRID prøver at komme forbi SØREN, men han blokerer vejen
for hende. Astrid prøver desperat at komme forbi, men kan
ikke. Bibliotekaren rejser sig. Hun prøver igen.
Bibliotekaren kommer næermere. ASTRID giver ham et kys på
kinden og SØREN trækker armene til sig i forvirring.

(CONTINUED)

CONTINUED:

2.

da BIBLIOTIKAREN drejer rundt om hjørnet står SØREN mudders
alene med bogen i hånden. han skynder sig at gemme den under
sin jakke. Han kigger rundt om hjørnet når at se ASTRID gå
ud af hoveddøren.
BIBLIOTIKAREN sukker over tingene som er faldet på gulvet.
Hun begynder at samle tingene op. Det giver Søren tid til at
tænke lidt og blive glad for kysset. Han ser Astrid
forsvinde ud af døren og beslutter sig for at løbe efter
hende.
SØREN kigger på montren og på døren, han tager en dyb
indånding og beslutter sig for at gå efter hende. Sekundet
SØREN bevæger sig unden for hoveindgangen går alarmen fra
bogen af. og SØREN sætter i løb efter ASTRID
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SCENE 4 EXT - GADEN - DAG
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ASTRID hører lyden af alarmerne, stopper op og kigger hen
mod biblioteket. Hun ser SØREN komme løbene. SØREN stopper
og nu står SØREN og ASTRID over for hindanden.
SØREN rækker bogen til ASTRID. ASTRID smiler og giver ham
denne gang et kys på kinden som ikke er af panik. hun vender
sig og og løber glad går glad videre.
SØREN står nu glad og tilfreds da en arm griber hans skulder
voldsomt og vender ham om. det er BIBLIOTIKREN...
SORT SKÆRM!

