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INT. MEKANIKERVÆRKSTED. EFTERMIDDAG1 1

ALEXANDRA, 14, er klædt i løsthængende hiphop tøj med 
malerpletter, hun har en beskyttelsesmaske på og håret er sat 
op i en hue, hun ser androgyn ud. Alex og hendes ven 
FREDERIK, 14, er ved at sprøjtelakere en bildør.

Mekanikerværkstedet er gammelt og beskidt, det har en lang 
midtergang med små åbne rum ud til siderne, hvor der står 
biler. De fleste biler er gamle og et par stykker er blevet 
rippet for reservedele og står tilbage som vrag. Der bliver 
spillet højt hiphop musik med et tungt beat. 

Alex’ andre drengevenner MEMET, 15, JONAS, 13, og RASMUS, 14, 
hænger ud på en gammel slidt sofa i midtergangen. Der står en 
halvanden liter Cola og et par skårede kopper på et gammelt 
slidt sofabord. Der ligger også en graffitiskitse, blyanter 
og tusser mellem værktøj, gamle klude og en lille 
bundsenbrænder på bordet.

Memet og Rasmus har en konkurrence kørende om at holde hånden 
indover flammen på bundsenbrænderen, mens Jonas sidder og 
borer et hul i sofabordet med en saks. Memet tager en slurk 
Cola fra flasken, mens han kigger på Alex og Frederik. Rasmus 
begynder at brænde ting af, som han finder på bordet. 

Alex og Frederik står stadigvæk og maler bilen dybt 
koncentreret. Memet kigger ned ad gangen, hvor der hænger 
forskellige typer nøgenkalendere, nogen virkelig flotte og 
eksklusive, andre mere sølle med usikre modeller og dårlige 
fotos. 

Memet kigger på en ny dominatrix kalender, billedet 
forestiller en kvinde i et læder corsage, hvor der er huller 
til hendes meget store kunstige bryster. Hun står med pisk og 
har en gammel militær kasket på, der giver associationer til 
nazismen. 

MEMET
Hva’ fanden den er sku da ny! 

Memet rejser sig og går hen til kalenderen.

MEMET (CONT’D)
Fuck en hitlertøs. Hold da kæft 
nogen kasser.  

Rasmus kigger op. Jonas fortsætter koncentreret med at brænde 
tyggegummipapir af.

RASMUS
De er sgu da ikke ægte.

Alex skuler over på drengene.

MEMET
Og hvad så?



Alex kigger på Memet.

ALEX
De er da for klamme de der 
kneppedukker.

MEMET
Men lækre kasser...

Alex tager lidt sort maling på pegefingeren og sniger sig om 
bag Memet. Frederik går over mod toilettet.

JONAS
Ja, for satan.

Alex holder på Memets hoved med den ene hånd og tegner med 
malingen på sin anden pegefinger et lille hitleragtigt 
overskæg på ham.

MEMET
Hvad har du gang i?

Memet farer op.

ALEX
Nu kan du score hende.

MEMET
Du er jo sindsyg!

Memet løber efter Alex, han kan ikke lade være med at grine. 

INT. MEKANIKERVÆRKSTED. TOILET. EFTERMIDDAG2 2

Memet og Alex kommer løbende ud på toilettet, hvor Frederik 
står og tisser. Det gir et lille gib i Frederik, da Alex 
stiller sig op af væggen lige ved siden af ham. Alex opfører 
sig som om det er det mest naturlige i verden. Hun kigger på 
Frederik.

ALEX
Memet vil score en 
hitlerkneppedukke...

Memet står ved håndvasken og prøver at skrubbe malingen af. 

MEMET
Hva’ fanden har du tænkt dig, det 
vil sgu ik’ af. 

Alex griner. Frederik drejer sig lidt væk fra Alex og skynder 
sig at gøre sig færdig. 

MEMET (CONT’D)
Okay, fuck det.
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Memet tjatter til Alex, som griner til Frederik, der er ved 
at gå ud. Alex strækker sin hånd og sine fingre.

ALEX
Hey Frede, gider du ik’ male 
færdig.

FREDERIK
Sure!

De går ind til de andre drenge. Alex' telefon ringer. Hun 
kigger på displayet, der står mor. Hun afviser rutinemæssigt 
og køligt opkaldet. 

ALEX
Hva’, skal vi ryge?

Alex går hen imod døren ud til gården, Memet, Jonas og Rasmus 
følger efter. 

EXT. FORAN MEKANIKERVÆRKSTEDET. EFTERMIDDAG3 3

Alex tænder en joint og tager et hvæs. Hun hopper op på en 
skraldespand og videre op på en høj mur, hvor hun står og 
balancerer på et par løse mursten. Jonas klatrer op på 
skraldespanden og strækker sig for at få fat i jointen. Alex 
driller ham ved at række jointen frem mod ham, og så trække 
den tilbage når han er lige ved at få fat i den.

ALEX
Hold kæft du ligner jo en dværg.

Alle griner.

MEMET
Hey guys... Dværgen kommer ind i 
Fakta og siger; Jeg vil gerne blive 
lidt længere... 

Memet nynner jinglen til faktareklamen, mens han griner. De 
andre er færdige af grin og puffer til Jonas, som også selv 
synes det er sjovt.

Frederik kommer ud. Han kigger rundt og får øje på Alex oppe 
på muren.

FREDERIK
Så er jeg done. Skal vi skride?

ALEX
Sure.

Alex hopper ned mellem drengene. Frederik kigger fascineret 
på hende. 
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EXT. PERRON. NØRREBRO STATION. AFTEN4 4

Perronen ligger øde hen. Alex og Frederik sidder på en bænk 
og kigger på Frederiks nye høretelefoner. Perronen er 
højtliggende og har udkig ned af Frederikssundsvej og Lygten. 
Gadebelysningen og butiksvinduerne lyser punktvist op i 
mørket. Gaderne er våde og forholdsvis øde, der er kun et par 
enkelte biler, og folk der lufter deres hunde. 

Memet, Rasmus og Jonas står lidt væk og skyder med småmønter 
efter fire graffittidåser, de har stillet på perronskiltet. 
Da et gennemkørende tog suser forbi, konkurrerer de om at stå 
tættest på toget. 

Alex studerer mønsteret på høretelefonerne. 

ALEX
Cool. Det der mønster ligner noget 
du ku’ ha’ tegnet.

FREDERIK
Mit ville være federe.

ALEX
Nå men, så ta’r jeg de her.

Alex tager høretelefonerne på og sætter stikket i sin iPhone,  
hun skruer højt op for musikken. Uden at se på Frederik går 
hun henimod de andre.

FREDERIK
Hvad fanden laver du?

Frederik hopper op på ryggen af Alex for at hive 
høretelefoner af. De kæmper lidt for sjov, og Frederik kommer 
til at røre Alex’ ene bryst. Han bliver helt tæt på hende et 
kort øjeblik, hvor de intenst holder hinandens blikke. Så 
skynder Alex sig at rive sig løs, hiver sit skateboard fri af 
rygsækken og skater hen imod de andre, som stadig står og 
skyder efter dåserne og er total overstadige. Alex kaster en 
femmer i lige linie mod dåserne, den stryger tæt forbi Memets 
øre. 

ALEX
Hva’ så perkerrøve, skal jeg lære 
jer noget...

Memet vender sig mod hende.

MEMET
You wish!

Memet griner til de andre. Jonas og Rasmus kigger efter 
femmeren. Femmeren rammer to dåser som vælter ned på 
skinnerne. Alex sigter efter en ny dåse.

JONAS & RASMUS
Go Alex, Go Alex...
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INT. MEKANIKERVÆRKSTED. DAG5 5

Alex spiser en fedtet burger, mens hun står og assisterer 
mekanikeren, MADSEN, 55 år, der arbejder på motoren af en 
ramponeret Toyota Corolla. Hun rækker ham værktøj og kigger 
meget koncentreret på, hvad han laver med motoren. 

Frederik sidder i sofaen og tegner en grafitti-skitse, han er 
helt i sin egen verden.

Madsen kigger op.

MADSEN
Hva’, jeg troede din far var blevet 
bedre til at lave mad?

Alex svarer ikke, men ser bare på ham. Hun tager en bid af 
burgeren og kigger ned i motoren igen, Madsen fortsætter.

SAMI, 16, og en VEN, 15, kommer trækkende med en knallert ind 
på værkstedet. Alex kigger op. 

SAMI
Hey! 

Alex svarer ikke.

SAMI (CONT’D)
Den er gået helt død. Det er nok 
motoren.

ALEX
Er det din?

SAMI
Min brors.

Alex rejser sig og går over imod Sami.

ALEX
Ham der smadrede ind i politibilen 
med bilen fuld af dope?  

Mekanikeren kigger på Sami og griner. Sami bliver helt 
indebrændt.

ALEX (CONT’D)
Altså han kan jo komme herned og 
øve sig, når han kommer ud...

Sami er ildrød i hovedet, han er lige ved at eksplodere. 
Madsen går over til dem. Han tager knallerten og begynder at 
kigge på motoren. Madsen henvender sig til Alex.

MADSEN
Stik mig lige blokken.
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ALEX
Yes, hvor fanden er den?

Alex kigger rundt efter bestillingsblokken. Hun går længere 
ind i værkstedet. Hendes telefon ringer, det er hendes mor. 
Alex afviser igen rutinemæssigt opkaldet. 

Alex går imod kontoret for enden af den lange gang med de 
mange små åbne rum med biler. 

Sami kigger efter Alex.

SAMI
Jeg fucking smadre hende.

Vennen kigger på Sami. 

INT. MEKANIKERVÆRKSTED. KONTOR. DAG6 6

Hun går hen til skrivebordet og kigger under forskellige 
papirer, fakturaer og værktøj. Hun begynder at kigge i 
skrivebordsskufferne. Alex trækker den nederste skuffe ud. 
Der ligger en antik kniv med metalskaft. Hun tager den op, 
ser en polersvamp på skrivebordet og hakker den midt over. 
Hun kigger fascineret på kniven og mærker på knivsbladet. 
Alex lægger kniven tilbage i skuffen og leder videre efter 
ordreblokken. 

INT. MEKANIKERVÆRKSTED. GANG. DAG7 7

Da hun kommer ud til de andre, har mekanikeren selv fundet 
bestillingsblokken. Han er ved at gi’ Sami en snip fra 
blokken. Sami skuler ondt til Alex, hans ven ved ikke helt, 
hvor han skal gøre af sig selv. Sami vender sig og går med 
vennen i hælene.

ALEX
Hils “bro”.

Alex smiler for sig selv. 

Sami slår hånden ind i væggen på vej ud.

Madsen tørrer sine fingre af. 

MADSEN
Så skrider jeg, smukke.

ALEX
Hold kæft...

Madsen griner og tager sin jakke. På vej mod døren hæver han 
den ene arm og laver en lille farvelbevægelse, uden at kigge 
tilbage.
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Alex kaster sig i sofaen og ta’r et bilmagasin, som hun 
begynder at læse i. 

INT. MEKANIKERVÆRKSTED. GANG. AFTEN8 8

Alex står og arbejder på Toyotaens motor. Frederik sidder og 
tegner graffitiskitser.

Pludselig står Sami og fire af hans venner foran Alex. Sami 
skubber Alex over imod det ene hjørne, hun bliver agressiv og 
skubber igen. Sami holder hende fast.

SAMI
Jeg synes, vi skal filme Alex 
nøgen, hvad siger I drenge?

Frederik rejser sig fra sofaen, Sami opdager ham først nu. 
Sami gør tegn til, at to af vennerne skal holde ham. De tager 
fat i Frederik. Sami griner.

VEN 2
Helt klart.

VEN
Så ka’ hun lære det!

De andre drenge hujer.

SAMI
Nu ka’ du jo kigge med Frede...

Frederik er mundlam og står helt stille. Alex prøver at vride 
sig løs, hun sparker omkring sig. Drengene griner og hujer. 
Sami skubber Alex over i hjørnet og drengene stiller sig 
rundt om hende i en halvcirkel, to af dem holder stadig 
Frederik. Sami tager en springkniv frem og holder den op til 
Frederiks kind, mens han kigger på Alex.

SAMI (CONT’D)
Hva’... få lidt fart på, ellers må 
jeg jo skære lidt i Frede...

Sami kører kniven nedover Frederiks ansigt. Frederik kan 
stadig ikke sige noget.

ALEX
Din sindsyge psykopat.

Sami kigger arrogant på Alex.

SAMI (NONCHALANT)
Du har jo selv bedt om det. 

Sami bliver hård i øjnene.

SAMI (CONT’D)
Kom så bitch, tag så det tøj af.
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Alex stopper med at gøre modstand, og hun gør apatisk, som 
Sami siger. Drengene hujer, mens Alex tager tøjet af, hun 
stopper, da hun kun har trusser på. Sami griner overlegent.

SAMI (CONT’D)
Også trusserne, honey, vi skal jo 
se din kusse!

Han tager sin mobiltelefon frem. Alex bider ydmygelsen i sig, 
selvom hun er ved at bryde sammen. Frederik kigger 
paralyseret. Alex tager trusserne af. De andre drenge griner.

SAMI (CONT’D)
Du skal dreje rundt, bitch.

Efter Alex har drejet rundt og Sami har filmet det hele, 
kaster han hendes tøj over til hende. 

SAMI (CONT’D)
Du er så færdig!

Sami smiler. Alex kigger væk. Drengene griner. Alex begynder 
hurtigt at tage tøjet på. Frederik kommer over til hende for 
at hjælpe, han samler det sidste tøj op fra gulvet. Alex 
hiver det fra ham og løber ud af døren. Frederik bliver 
stående.

INT. LEJLIGHED. ENTRE. AFTEN9 9

Alex låser sig ind. Der er mørkt i entreen. Hun lader sig 
glide ned på gulvet. Hun tager telefonen frem, finder sin 
fars nummer og ringer op. 

ALEX
Hvornår kommer du hjem?

ALLAN
Jeg kører lige med en kunde...

Alex afbryder.

ALEX
Hvornår kommer du hjem?

ALLAN
Sent. Er der noget galt? 

ALEX
Nej.

Alex lægger på. Hun sidder lidt og stirrer ud i luften. Så 
skriver hun en SMS til Frederik.

SMS FRA ALEX
Ik noget til de andre

Hurtig efter skriver Frederik.

8.



SMS FRA FREDERIK
De ved det vi smadrer ham

Alex bliver urolig. Hun skriver til Frederik. 

SMS FRA ALEX
Fuck dig

INT. LEJLIGHED. ALEX’ VÆRELSE. NAT10 10

Alex sidder med benene trukket op under sig i vindueskarmen 
og stirrer ud af vinduet. Der er mørkt udenfor, gaden og 
bygningerne kan kun delvist skimtes i lyset fra de sløve 
gadelamper og fra en kiosk længere oppe af gaden. Alex sidder 
forstenet og piller i en neglerod ved tommelfingeren, som 
begynder at bløde. Hun kigger på blodet. 

INT. LEJLIGHED. KØKKEN. DAG11 11

Alex står ved køkkenbordet med ryggen til døren, hun er iført 
en lang løsthængende t-shirt og joggingbukser. Alex’ far, 
ALLAN, 38, dukker op i døren. Alex bliver stående med ryggen 
til. Hun hælder mælk op i en skål med cornflakes.

ALLAN
Skal du ik’ i skole.

ALEX
Nej.

Alex bliver stående med ryggen til, mens hun bliver ved med 
at hælde. Allan står afventende et øjeblik i sine egne 
tanker.

ALLAN
Nå, jeg må løbe...

Allan går ud, hoveddøren smækker. Alex kyler kartonen med 
mælk mod væggen.

INT. LEJLIGHED. ALEX’ VÆRELSE. AFTEN12 12

Alex tager sine høretelefoner på. Hun lægger sig i sengen og 
skruer højere og højere op for musikken. Alex ligger længe  
helt stille, hendes ansigt er udtryksløst. 

Alex hiver pludselig høretelefonerne af, rejser sig og går 
hurtigt ud af værelset.

EXT. GADE. NAT13 13

Alex går målrettet og på vagt på en større tom, men oplyst 
gade.
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INT. MEKANIKERVÆRKSTED. KONTOR. NAT14 14

Alex åbner den nederste skrivebordsskuffe, hun finder kniven 
og sætter sig ned og trækker sit ene ærme op. Alex lader 
kniven glide op midt på armen. Hun er koncentreret og holder 
vejret. Alex stopper midt i bevægelsen og presser spidsen mod 
huden, så kniven prikker et lille hul og lidt blod kommer 
tilsyne. Hun presser lidt hårdere så spidsen går længere ind 
i huden. Det bløder. Alex er helt rolig, hun trækker blikket 
ind i sig selv, og sidder et øjeblik. Så fokuserer hun igen 
på det rum hun befinder sig i. Alex tager kniven i lommen og 
går. 

INT. LEJLIGHED. ALEX’ VÆRELSE. DAG15 15

Alex sidder på sin seng og tegner en stor rotte på sin væg, 
den går ind over et selvportræt Alex tidligere har tegnet. 
Hun sidder koncentreret og alvorligt. Hendes ansigt er 
anspændt og hænderne arbejder i stor voldsomme bevægelser.

INT. LEJLIGHED. ALEX’ VÆRELSE. DAG16 16

Alex sidder sunket sammen i vindueskarmen, og ridser monotomt 
med en kuglepen i karmen. Hendes telefon bibber, hun får et 
chock. 

Der er kommet en SMS.

SMS FRA FREDERIK
Videoen er ik sendt ud

SMS FRA ALEX
Fuck off

Telefonen ringer. Det er hendes mor, hun lader den ringe, 
mens hun kigger på den. 

Alex kigger ned på gaden, der er en lille pige, der prøver at 
skræmme et par duer. Alex skal til at rejse sig fra 
vindueskarmen, men stivner da hun ser Sami stå foran hendes 
opgang, han er ved at gå ind, men ombestemmer sig. Alex 
sidder lammet.

EXT. GADEN FORAN FRISØRSALON. DAG17 17

Alex nærmer sig tøvende sin mors frisørsalon. I salonen ser 
Alex moren, PIA, 42, mild, storbarmet og pyntet, ordne hår på 
en ung pige. Alex står et øjeblik og betragter dem.

INT. FRISØRSALON. DAG18 18

Alex træder langsomt ind i frisørsalonen. Det er en meget 
lille salon, med mange nips, holdt i lys romantisk stil. 

10.



Moren vender sig automatisk, da hun hører den lille klokke 
ringe på døren. Moren går helt i stå, da hun ser Alex, hun 
stirrer overvældet. Øjnene bliver våde. Hun går hen imod Alex 
og stopper lidt fra hende. Moren kan ikke få en lyd frem. 
Alex kigger væk.

ALEX
Kan jeg hænge ud her?

Pia nikker og smiler usikkert.

Pia begynder at feje noget hår væk under en stol, og lægger 
et par blade hen på det lille frisørbord. Imens kigger Alex 
rundt i rummet, hun går over imod hjørnet hvor endevæggen og 
vinduet ud til gaden støder sammen. Alex sætter sig i hjørnet 
i vindueskarmen. 

Pia ser at Alex sætter sig i vindueskarmen.

PIA
Nå, men der kan du da osse sidde.

Pia forsvinder ud i baglokalet. Hun kommer tilbage kort tid 
efter med lidt blandet wienerbrød på en tallerken.

PIA (CONT’D)
Kan du stadig li’ snegle?

Hun rækker tallerkenen hen imod Alex, der tager en snegl. Pia 
kigger forventningsfuldt på Alex.

PIA (CONT’D)
Går det godt?

Alex kigger væk og trækker på skuldrene. Pia kan mærke at der 
er noget galt, hun lægger forsigtigt en hånd på Alex overarm 
og nusser den lidt. Alex kigger fortsat væk. Pia tager fat i 
enden af Alex hestehale. 

PIA (CONT’D)
Det er altså blevet langt, hva’? 
Har du slet ikke klippet det?

Pia tager elastikken ud og aer Alex’ hår.

PIA (CONT’D)
Det er altså flot... 

Pia søger øjenkontakt.

PIA (CONT’D)
Hvordan går det?

Pia kigger indtrængende på Alex, mens hun stadig rører ved 
hendes hår. 

Alex rejser sig. Hun går henimod toilettet.
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INT. TOILET I FRISØRSALON. EFTERMIDDAG19 19

Alex sætter sig på toilettet med tøjet på, hun tager kniven 
op af lommen og hiver sit ærme op. Alex sætter kniven mod 
huden, og prøver at prikke hul, men hun kan ikke. Alex prøver 
igen, men noget i hende holder hende tilbage. Hun sidder et 
øjeblik og kigger på kniven, inden hun lægger den i lommen.

INT. FRISØRSALON. EFTERMIDDAG20 20

Alex kommer ud fra toilettet. Pia har lige sagt farvel til en 
kunde, som er ved at tage overtøj på og forlader salonen. Pia 
kigger forventningsfuldt på Alex.

PIA
Skal jeg studse dig lidt?

Alex kigger på sin mor, hun trækker på skuldrene. Pia går hen 
til hårvaskekummen og gør klar.

PIA (CONT’D)
Kom, så vasker jeg dig lige først.

Alex kigger vægelsindet på Pia og vaskekummen. Så beslutter 
hun sig og går derhen og sætter sig.

Pia tænder for vandet og begynder at vaske Alex’ hår nænsomt 
med meget opmærksomhed. Alex spænder mere og mere i kroppen 
jo blidere og jo mere kærlig hårvasken bliver. Tilsidst 
bliver det for meget for Alex. Hun rejser sig med et sæt og 
går målrettet imod udgangen, mens hun tørrer sit hår, med det 
håndklæde hun havde over skuldrene. Hun tager sin rygsæk og 
jakke på og smider håndklædet fra sig på vej ud af døren. Pia 
skal til at sige noget, men hun skifter mening og tier.

EXT. GADE. EFTERMIDDAG21 21

Alex går hurtigt på fortovet, mens hun samler sit hår i en 
stram hestehale. Hun tager sin hue på, der har ligget i 
lommen. Hun har et målrettet blik i øjnene. 

INT. UNGDOMSKLUBBEN. AFTEN22 22

Alex ankommer til fredagsfest i klubben. Musikken er meget 
høj. Bassen dunker hårdt. Der er allerede kommet mange. Hun 
ser Sami danse tæt med en pige. Alex er helt rolig. Frederik 
er overrasket, han kommer over til hende.

FREDERIK
Hvad fanden, er du her?

Alex løfter det ene øjnbryn i en ja bevægelse, mens hun 
holder øje med Sami.
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FREDERIK (CONT’D)
Jeg henter lige noget coke...

Frederik går over til baren for at hente noget at drikke til 
dem. Alex går hen mod dansegulvet, hun stiller sig imellem 
dansegulvet og udgangen, hun kigger direkte på Sami.  

Sami får øje på Alex. De stirrer hinanden i øjnene. Alex 
tager kniven op af lommen og knuger den i sin hånd. Sami ser 
kniven. Ingen omkring dem lægger mærke til noget. Der er helt 
stille midt i larmen. Alex stirrer på Sami. Sami holder 
blikket, han er i vildrede. Alex går frem imod Sami. Sami 
står afventende. Frederik ser Alex, med kniven i hånden, fra 
baren.

Så hopper Sami op på et bord. Alex stopper og kigger. Uden at 
sige et ord begynder Sami at tage sit tøj af. Jakken, t-
shirten, bukserne, sokkerne... og underbukserne. Der er 
fuldstændig stille i klubben, ingen fatter noget, alle holder 
vejret. 

Sami fanger Alex’ blik, hun holder intenst øjenkontakten, 
mens hun overvejer situationen. Hun kigger fortsat, sænker så 
hånden afvæbnende, og sender ham et indforstået smil, stikker 
kniven i lommen og går imod udgangen.

EXT. FORAN UNGDOMSKLUBBEN. AFTEN23 23

Alex går med hurtige skridt ud af klubhuset. Frederik løber 
efter. Han stiller sig foran hende.

FREDERIK
Er du okay?

Alex nikker, så lægger Frederik sin arm omkring hendes 
skuldre, og hun lader den ligge. De går, uden at sige noget 
til hinanden, ud i natten sammen.

                     S L U T
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