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EXT. UNGDOMSKLUB. AFTEN.

Der er fest i ungdomsklubben. Mange af de unge står 
udenfor og drikker, griner og snakker. ALEX, 14, en 
drengepige med håret sat stramt tilbage i en hestehale og 
baggy tøj, FREDERIK, 14, MEMET, 15, RASMUS, 14, og JONAS, 
15, også klædt i baggy hiphop tøj, står og hænger på et 
hjørne udenfor klubben. De har hver et meget stort 
plastikglas med appelsinvand. Memet stiller sig overfor 
vennerne i gruppen med ryggen mod de andre unge.

MEMET
Der er jo ikke nogen der siger, det 
skal være en kedelig fest.

Memet åbner jakken og viser de andre en flaske vodka 
han har smulet med til festen. Alex griner og klasker 
ham på ryggen.

ALEX
Du er for syg!

Alle i gruppen griner og skubber lidt til Memet. Memet 
hælder vodka op til Alex, så til Frederik.

FREDERIK
Hva’ har du et fucking vodkatræ 
derhjemme? Det er sgu’ derfor du kun kan 
male vodkaflasker.

MEMET
Jeg kan da osse male patter.

Alle i gruppen griner. Memet hælder vodka op til Rasmus 
og Jonas.

ALEX
Nogen ka’ feste, nogen ka’ male, jeg 
ka’ det hele.

Alex og Frederik gir’ low five. 

En hjemløs mand krydser gaden og går forbi gruppen, 
Rasmus og Jonas kigger på ham så kigger de på hinanden.

JONAS
Hvad fanden er det, der lugter af, Ras?

RASMUS
Her lugter af det sygeste kolort.

Alex vender sig om mod drengene, der begynder at gå 
truende hen mod den hjemløse.



ALEX
Hva’ drenge, det er da totalt taberagtigt 
at køre på en hjemløs, han er sgu’ da 
mere cool med sin tophue, end de der 
fucking pædagoger.

Frederik kigger beundrende på Alex. Memet kigger 
anerkendende på Alex, hælder noget mere vodka i sit glas 
og tager en ordentlig tår. Rasmus og Jonas kommer hen til 
gruppen igen.

RASMUS
Vi sku’ jo bare ha’ det lidt sjovt.

ALEX
Så find dog på noget sjovt.

Rasmus og Jonas bæller deres drink. De kigger på et par 
pædagoger, der kommer ud fra klubben, de har t-shirts på, 
hvor der står VAGT på ryggen.

JONAS
Uhuuu de er blevet ninja vagter. 

Memet laver Ninja bevægelser og lader som om han har et 
sværd i hånden. Alle griner. De laver den klassiske 
diagonale hiphop low fives hilsen, der ender med at 
skuldrene mødes og hænderne holdes sammen i et 
tommelfingergreb, næsten som et halvt knus.

Tre piger kommer ud fra klubben, de er godt majet ud. De 
stiller sig et lille stykke fra Alex’ gruppe og begynder 
at flirte med drengene i gruppen. Drengene griner fjoget 
til hinanden. En af pigerne har en meget udringet bluse 
på. Alex kigger lidt frem og tilbage på pigerne, der 
flirter og på drengene, der griner. Alex bliver mere og 
mere pissed off.     

Pludselig går hun med hurtige skridt over til pigerne 
og står truende foran dem. Hun kigger intenst på pigen 
med den meget udringede bluse. 

ALEX
Ved du hvad? Jeg gider ikke glo på 
dig, der står og flasher patter.

Pigen er bange. Ingen omkring dem gør eller siger 
noget. Så tager Alex sit plastikglas med appelsinvand 
og vodka og hælder ned i pigens kavalergang. Alex går 
tilbage til sin gruppe. Pigen er helt ude af sig selv. 
Memet er flad af grin. De andre griner også lidt og 
gir’ low fives. 

FREDERIK
Vi må nok hellere smutte.

Frederik kigger på pigen og de festvagter, der er på 
vej hen til hende. Alex hopper op på Frederiks ryg.
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ALEX
Lad os skride ned og male.

MEMET
Helt sikkert.

Frederik begynder at småløbe med Alex på ryggen. Memet 
prøver at hoppe op på Alex og Frederik. Frederik løber 
hurtigere, så Memet ikke kan hoppe op. Gruppen 
forsvinder ind i natten.

EXT. ØDE GADE. NAT.

Alex og drengene går ved siden af hinanden i et raskt 
tempo. De ser glade ud.

ALEX
De der fucking tøser til festen, de er så 
slutty med deres patter, som de står og 
maser op i fjæset på folk.

Drengene kigger på Alex.

FREDERIK (BRUMMER)
Huuuuummmm.

MEMET
Hendes patter var da meget lækre.

Memet skubber til Frederik og Rasmus.

ALEX
Det er fandme ligesom min mor. Nu vil hun 
ha’ kunstige patter, som om de ikke er 
store nok i forvejen.

FREDERIK (GRINER)
Hvor sygt.

MEMET
Det behøver hun sgu’ da ikke, hun har da 
kærester nok.

FREDERIK
Slap af, man skal da ikke ha’ store 
patter for at få en kæreste. Jeg skal 
fandme ha’ nogen små faste.

Memet kigger fuldstændig uforstående på Frederik.

RASMUS
Jeg skal fandme heller ikke ha’ sådan 
nogle store dinglende nogen.

Rasmus kigger anerkendende på Frederik.
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MEMET
Hvad snakker I om? De skal være store og 
faste.

JONAS (SYNGENDE)
Go Memet, go Memet.

Alex går i sine egne tanker. Hun nynner Gasolins 
Blaffersang. Hun nynner højere og højere. Der kommer en 
bil kørende forbi, Alex løber efter og synger højt.

ALEX (SYNGER)
Kære bilist, ta’ mig op, ta’ mig op...

MEMET
Hvad fanden er det for en bøssesang?

ALEX
Bøssesang hva’ snakker du om, den rykker 
for vildt! Det er sgu’ det eneste min mor 
kan finde ud af, at høre Gasolin så gamle 
fru Nissen klager.

FREDERIK
Klart. Den er cool...

MEMET
Hva’ har I slået hovedet?

Memet kigger rundt på de andre, Rasmus trækker på 
skuldrene.

ALEX
Det lyder ligsom lidt bedre end dit 
araberpis!

Memet griner han tager fat i Alex, men hun river sig løs 
og løber. Memet løber efter. De andre drenge begynder 
også at løbe.

EXT. KAJEN SYDHAVN. NAT. 

Det er blevet helt mørkt. Alex, Frederik, Memet, Jonas 
og Rasmus kommer løbende nede ved vandet i Sydhavnen. 
De er på vagt. De løber hen til en mur med et stort 
flot maleri på. Det er tagget med Dios. Memet spytter 
på tagget. Alle gir’ hinanden low fives. Alex kigger 
intenst på tagget, så tager hun resolut bukserne ned og 
sætter den ene fod op på muren. Hendes hiphop t-shirt 
hænger ned over hendes nøgne underkrop. Alex tisser på 
tagget. Gruppen hujer lavmeldt. De gir’ hinanden low 
fives og fortsætter med den klassiske hiphop skulder 
hilsen.

De tager hurtigt og lydløst 15 spraydåser op af deres 
rygsække. 

4.



Alex og Frederik laver sammen en stor skitse hen over 
det andet maleri, og de andre begynder at male felterne 
i skitsen. De maler et provokerende maleri af en dreng, 
der mooner stående på en motorcykel. Memet maler et par 
kæmpe bryster i det ene hjørne udenfor skitsen. Alex 
griner. Alex sætter sig op på Frederiks skuldre, så hun 
kan nå det øverste område af maleriet. Frederik maler 
nedenunder. Alex vrider sig lidt og Frederik ømmer sig.

FREDERIK
Aaavvvv for fanden.

ALEX
Sorry, er det ikke vokset sammen endnu?

Frederik kigger op på Alex. Alex’ blik er medfølende. 
Frederik trækker på skuldrene.

ALEX (CONT’D)
Din far er et pikhoved...

Frederik sender Alex et anerkendende blik. Så maler de 
videre i tavshed.

Gruppen arbejder godt sammen, laver sjove grimasser og 
gir’ low fives, når nogen har malet noget fedt. Alt 
foregår lydløst og fokuseret, og de er konstant på 
vagt.

Pludselig hører de politisirener. De pakker lynhurtigt 
sammen. Alex og Frederik løber i en retning, Memet i en 
anden og Rasmus og Jonas i en tredje. Det hele foregår 
på få sekunder, indøvet og præcist.

EXT. OFFENTLIG LEGEPLADS. NAT.

Alex og Frederik kommer løbende fra gaden og ind på 
legepladsen. De løber direkte hen til et legehus og 
kravler ind. De kaster sig ned på hver deres bænk. De 
sidder lidt og får vejret. Deres vejrtrækning er 
hurtig. Frederik tager en joint op af lommen.

FREDERIK
Er du frisk?

ALEX 
Helt sikkert!

FREDERIK
Har du ild?

Alex rækker Frederik en lighter med en stor fuck-finger 
på. Frederik lader sig glide ned på gulvet. Der sidder 
han med ryggen mod bænken og tænder sin joint. Alex 
lader sig glide ned på gulvet overfor ham. 
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Han rækker hende jointen, og hun tager et ordentligt 
hvæs og lægger hovedet tilbage op af bænken. Alex 
kigger op i loftet, mens hun puster røgen ud.

FREDERIK (CONT’D)
Fed skitse.

ALEX
Sure...

FREDERIK
Jeg fatter ikke det med din mor.

ALEX
Hun er for pinlig.

FREDERIK
...og lækker.

Det gir’ et gib i Alex, hun sætter sig op og stirrer på 
Frederik.

ALEX
Hvad fanden snakker du om, er du 
blevet syg i hovedet eller hvad?

FREDERIK
Det er sgu’ da også derfor, du er 
blevet så lækker.

Alex stirrer med store øjne, så begynder hun at grine. 
Hun skubber til Frederik.

ALEX (STADIG GRINENDE)
Du er for syg.

FREDERIK (ALVORLIGT)
Jeg mener det sgu’ da.

Alex bliver utilpas og restløs. Hun begynder at kravle 
ud af legehuset.

ALEX
Jeg tror, panerne er væk nu.

Alex skynder sig ud af legehuset og kigger rundt på 
legepladsen. Hun får øje på et gyngestativ og løber 
over og sætter sig på en gynge. Frederik kommer 
kravlende ud af legehuset, og kigger efter Alex. Da han 
får øje på Alex, skynder han sig over til gyngerne. Han 
gir’ hende jointen og kaster sig ned på jorden ved en 
af stolperne, som han bruger til ryglæn. Alex tager tre 
hvæs og begynder at grine. Alex kigger på jointen.

ALEX (CONT.) (CONT’D)
Fuck, det er noget stærkt shit.

Frederik nikker. 
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FREDERIK
Hvad vil du efter niende? 

Alex stopper gyngen brat. Hun glor på Frederik, mens 
hun gir’ ham jointen.

ALEX
Er du blevet min mor nu, eller hva’? 
Eller vil du bare ta’ på hendes 
patter?

FREDERIK
Jeg vil male graf og tjene kassen.

Alex griner. Frederik begynder også at grine.

FREDERIK (CONT’D)
Det vil jeg sgu’. Det kan man i New 
York.

Alex gynger højt. Frederik kigger beundrende på hende.

ALEX
Så vil jeg fandme med!

FREDERIK
Ja, du skal med. Vi bliver rige og 
berømte.

ALEX
Cool. 

Frederik rejser sig og kommer hen til Alex med jointen. 
Alex bremser gyngen lidt med den ene fod og tager 
jointen. Frederik sætter sig oven på hende. Hun 
skriger.

ALEX (SKRIGENDE) 
(CONT’D)

Væk, væk flyt din syge krop fra min 
lækre krop.

FREDERIK (GRINER)
Min krop er fandme også lækker.

De griner og ruller ned fra gyngen. De tager et hvæs 
hver. Alex lægger sig om på ryggen og tager armene og 
benene ud til siden, som en Da Vinci mand, mens hun 
kigger op i himlen.

Frederik ruller hen til hende og kysser hende. Et 
øjeblik kysser hun med. Alex skubber ham væk. Hun 
sætter sig op, er helt anspændt i kroppen. Alex kan 
ikke sige noget. Hun er i chok. Hun tørrer sine læber 
af med sit ærme, mens hun kigger på Frederik. Så løber 
hun alt hvad hun kan ud af legepladsen.
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EXT. GADE VED INDUSTRIOMRÅDE. NAT.

Alex løber. Hun løber ind i et industriområde. 

INT. KLUBHUS. LAGERHAL. NAT.

Alex kommer ind af døren, hun virker urolig. Memet, 
Jonas og Rasmus er allerede kommet. 

MEMET
Hvor fanden har I været?

ALEX
Det er osse fedt at se dig. Og jeg ved 
ikke, hvor Frede er. 

Alex gir’ alle drengene low fives, men hun er distræt. 
Memet holder en stor flaske vodka i strakt arm.

ALEX (CONT’D)
Hva’ laver du copy/paste med de der?

MEMET
Det er jo mit fucking vodkatræ.

ALEX
Skal vi ikke ha’ nogen glas?

Rasmus og Jonas skynder sig at finde glas i en kasse, der 
står i hjørnet af klubhuset. Alex sætter højt musik på, 
så de må småråbe til hinanden, når de vil snakke sammen. 
Alex virker rastløs, hun kigger over mod døren.

ALEX (CONT’D)
Okay guys, nu skal I høre, jeg har set 
det sygeste. Den hedder propellen.

Memet griner og drejer rundt med sit underliv.

ALEX (CONT’D)
Du er så klam. 

Alex fører Rasmus og Jonas hen til hver side af Memet 
og viser dem, hvordan de skal holde Memet i armene. Hun 
hælder vodka op i et glas, helt op til kanten.

ALEX (CONT’D)
Memet du drikker hele glasset.

Alex gir’ ham glasset med vodka. Memet drikker det.

ALEX (RÅBER) (CONT’D)
Og så drej nu, nu. Det er en koldbøtte 
mand.
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Alex skubber Memet rundt i en koldbøtte. Rasmus og 
Jonas holder og støtter hans arme. Memet lander på 
benene. Han er ret rundtosset.

MEMET
Det er for vildt. IGEN!

Memet skænker sig et glas vodka mere. Frederik kommer 
ind af døren. Han kigger på Alex. Alex bliver stiv i 
kroppen, hun mander sig op og prøver at virke naturlig.

ALEX
Skal du være med til at drikke hjernen 
ud?

Frederik hiver sin Xbox op af rygsækken og sætter sig 
hen til fjernsynet.

Alex, Memet, Rasmus og Jonas fortsætter med 
drikkelegen. Nu er det Alex’ tur.

ALEX (CONT’D)
Kom så drenge!

Alex skuler over til Frederik. Memet gir’ Alex et 
ordentligt skub, så hendes koldbøtte får meget fart på.

ALEX (CONT’D)
Fuuuuuck hvor sygt! En gang til.

RASMUS
Flyt dig, det er min tur nu. Så skal 
jeg sgu’ vise jer hvordan man gør.

MEMET
Okay, okay har du abstinenser.

Rasmus får en tur, så Jonas. De er ret fulde alle fire.

Alex går over til Frederik, hun stiller sig 
provokerende foran fjernsynet, så han ikke kan spille 
sit computerspil. 

ALEX
Hva’ er du blevet homo eller hvorfor 
gider du ikke drikke?

De andre griner. Frederik ignorerer hende. Alex tager 
hans Xbox og smadrer den ned i gulvet. Frederik bliver 
stiktosset. Han rejser sig op.

FREDERIK
Fuck dig, du kan jo fortælle de andre, 
hvor meget homo jeg var ovre på 
legepladsen...
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Frederik står et øjeblik og overvejer situationen. Alex 
er paralyseret. Frederik marcherer så gennem rummet og 
smækker døren bag sig.

Alex er stadig lamslået. Memet, Rasmus og Jonas glor på 
Alex.

MEMET
Hvad fanden mente han med det?

Alex kigger et øjeblik fraværende på Memet. Så stormer 
hun efter Frederik. 

EXT. UDENFOR LAGERHAL. NAT.

Alex indhenter Frederik i den anden ende af 
lagerområdet. Hun er pissed off. 

ALEX (HVÆSER MED DÆMPET 
STEMME)

Hvad fanden har du gang i? Det er mit 
slæng, det er mine venner. Er du syg i 
hovedet eller hvad?

Frederik kigger opgivende på hende.

FREDERIK
Okay du fatter det ikke. 

Alex bliver endnu mere tosset og ved ikke, hvad hun 
skal gøre af sig selv.

ALEX
Fatte hvad? Der er ikke noget at 
fatte.

Frederik sætter sig på et cykelstativ. Alex bliver 
stående fuldstændig anspændt i sin krop. Hun tænder en 
cigaret. Frederik kigger på Alex.

FREDERIK
Er du blind? Jeg er sgu’ da vild med 
dig. 

Alex får tårer i øjnene og er helt ude af den.

ALEX (RÅBER OG SKRIGER)
Hold nu kæft... jeg hader dig... Jeg 
hader dig. Du ødelægger jo det hele. 
Fatter du det, du ødelægger det hele.

Frederik ser lidt usikkert på hende. 

FREDERIK
Du er den sejeste tøs, jeg kender, 
hvad vil du ha, jeg skal gøre. 
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Alex pulser på sin cigaret og roder i jorden med sin 
fod. Frederik kigger ned.

FREDERIK (CONT’D)
Jeg har bare lyst til at se dig hele 
tiden. 

Alex kigger på Frederik.

ALEX
Det gør du jo osse.

Frederik trækker på skuldrene. 

FREDERIK
Det er bare noget andet. 

Frederik søger øjenkontakt.

FREDERIK (CONT’D)
Vil du aldrig ha’ en kæreste eller 
hvad?

Alex trækker lidt på skuldrene. 

FREDERIK (CONT’D)
Hvis du sku’ ha’ en kæreste, hvem 
skulle det så være?

Alex kan ikke lade være med at trække på smilebåndet. 
Hun skubber til ham.

ALEX (IRONISK)
Det sku’ i hvert fald ikke være dig. 

Han puffer til hende, mens han rejser sig. 

FREDERIK (FORVIRRET)
Så må vi jo gå ind og drikke hjernen 
ud.

Alex lurer lidt på Frederik. Hun er mere rolig nu. Hun 
slukker sig cigerat. Alex har et glimt i øjet.

ALEX (KÆKT)
Er det ikke også den måde, man får lov 
at kysse tøserne? Altså ved at drikke 
dem under bordet?

Frederik griner. Alex smiler og hopper op på skuldrene 
af ham. De løber ind i mørket sammen.  

S L U T
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