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1. DEL UNGDOMSKLUBBEN. EFTERMIDDAG

Tænk det som et terrarie med menneskelige krybdyr, der slås 
for power og parring. Det ender utrøsteligt. 

Solen skinner fra en skyfri himmel. Temperaturen er over 30 
grader. Gårdspladsen bag ungdomsklubben. Der er skodder for 
vinduerne. Stablede udendørsstole og borde på højkant. Her er 
lukket. 

Opad husets gavl står mange kaninbure med kaniner. NICK, 15 
år, slank med urolig frisure, fodrer dyrene. Han sveder. 

NICK går hen til en vandhane, der stikker ud fra huset. NICK 
åbner og drikker af vandstrålen. 

CARLO, 16 år, kommer til syne, som et chok, og griber fat om 
nakken på NICK og holder ham fast under vandstrålen. 

NICK
Nej! Hold op! 

(han skriger)

CARLO
VASKER! 

NICK vrider sig fri af grebet.

NICK
FUCK! 

(ser CARLO)
CARLO!? 

CARLO
Hey Nick, osse godt at se dig! 

NICK
Hva’ faen har du gang i? 

NICK sætter sit hår.

CARLO
Du stinker sgu da af kaninlort! 
Hahaha! 

NICK:
Luk røven! Fucking røvhul! 

NICK og CARLO tumler rundt.

CARLO:
Uhhh, hvor er jeg bange. Vask dig, 
Nick! Husk – også bag forhuden! 

NICK:
Fuck dig!
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CARLO
(med piget stemme)

”Hjælp! Hjælp! Jeg bli’r våd”! 

CARLO smider en karton Camel cigaretter til NICK. 

CARLO (CONT’D)
(med film accent)

Here, my friend. Camels for you.

NICK
Det er fame da det mest latterlige. 
Er du seriøs? 

NICK kaster smøgerne tilbage til CARLO. 

CARLO
Tag dem nu. 

CARLO kaster dem tilbage. 

NICK
Jeg ryger sguda ikke. 

CARLO
Det aldrig for sent at starte. 

NICK
Som om! 

CARLO
Du ryger sguda den fede - når du 
ikke selv skal betale.

NICK skubber cigaretterne tilbage i favnen på CARLO.

NICK
Hvad faen mener du med det?  

CARLO
Hva? Blir du rigtigt sur?

NICK
Fuck dig.

CARLO tager en flaske Grappa frem og byder flasken til NICK.

CARLO
Please? Venner forever? 

NICK tager flasken og lugter. 

NICK
Fuck! 

CARLO
Smag det!
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NICK
Det lugter jo af lort. 

CARLO
Det lugter af sure tæer! 

NICK
Flydende lort?

CARLO
Italiensk brændevin! Hovedet 
tilbage. Svagpisser! 

CARLO nøder ham. 

NICK
Svagpisser! 

(drikker, hoster)
For helvede! Det smager sguda værre 
end det stinker.

CARLO tager flasken fra NICK og tager en slurk. 

CARLO
Som at kysse en luder på kussen  
efter en lang dag på jobbet.

NICK
ØV! Hvor faen får du det fra? 

CARLO
Talent. Kan det bare, du. 

NICK
Det sgu klamt.

CARLO
Gu det da ej. Fisse er fisse! 

NICK
Du snakker og røven går.

CARLO
Hold nu kæft. Du sguda pissesur 
mand. Lad nu være. Sorry, det var 
ikke meningen du sku blive sur. 

NICK
Giv mig den der.

Tager flasken. Det er en fredsgestus. 

CARLO
Det 45 procent. Slår hårdere end et 
baseballbat i nakken og et knæ i 
bollerne.

NICK kommer til at grine. 
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NICK
Fuck ja.

CARLO
Her. Tag nu de smøger. Det en gave. 

NICK
Det lissom total mafia fetish 
agtigt.  

Tager imod kartonen med smøger. Lægger dem på et bur. 

CARLO
Det fame godt at se dig. 

NICK
I lige måde. 

CARLO
Fucking long time. 

NICK begynder at fodre kaniner. 

NICK
Fucking så. Hvad så? 

CARLO
Hva så hvad?

NICK
Hva så der? Er du så kommet hjem 
eller hva’?

CARLO
Ja, fame. Vi landede for et par 
timer siden eller sådan. Så jeg kom 
lige over. Jeg tager en, ikke? 

CARLO tager en pakke fra NICKs gave, og flår den op. NICK ser 
det. CARLO tænder en smøg. 

NICK
Nej for fanden. 

CARLO
Hvad? 

NICK 
Der går ild i lortet… hø og sådan. 
Det pisse tørt.  

CARLO
Åh! Ups!  

CARLO mimer, at han taber cigaretten i høet.  
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NICK
Det sgu ikke en gang sjovt! Stop. 
Please. 

NICK begynder at rense burene. 

CARLO
Vidste du, der en nøgen dame på 
pakken?

NICK
Yeah right! Som om.

CARLO
Det rigtigt! Se, hun er lissom 
tegnet ind i kamelens venstre 
forben. Kan du se?

NICK ser nærmere på cigaretpakken. 

NICK
Ikke en skid… Årh hvad!? Er det 
brysterne det der?

CARLO
Yes. Hovedet der og … Der dusk og 
det hele!

NICK
Årh, hvor det vildt!

CARLO stikker pakken i lommen på NICK, og slukker cigaretten 
i pytten under hanen.  

CARLO
Gu det så. Hva så? Skal vi på 
stranden, eller hva?

NICK
Ja for fanden.  

CARLO
Sommer, sol, sild! Hvad er ikke ok?  

NICK
Nothing, man, gotta go! Smid et par 
ind i hvert bur. Og så det byebye.

NICK skubber sækken med gulerødder over til CARLO og går i 
gang med at rense de sidste bure.

CARLO
Hvad får du for det her lort?

NICK
Femethalvt kilo. Det ok. Det mere 
end jeg ku tjene ved at være i 
Mega. Flaskedreng. 

WOOF        dansk_uddrag       5.

(c) Howalt Productions aps               



CARLO
Det stinker fame værre end 
lokummerne i drengenes.

NICK
Nårh, hvad. Man vænner sig til det.

CARLO
Der sguda ingen der vænner sig til 
den stank. For hel… Hey! Prøv og se 
dem her! Addd! De boller fame. Se. 
Den fucker hende for vildt, mand.

NICK
Årh ja! 

(glor)
De plejer ikke at bolle her midt i 
varmen.

CARLO
Ad, du får stådreng! 

NICK
Gu gør jeg da ej.

CARLO
Gu gør du da det.  

NICK
Nu stopper du! Gu gør jeg da ej, 
når jeg siger det, for helvede da. 

CARLO
Okay-okay-okay. 

NICK
Det sguda bare kaniner. 

NICK passer kaninerne. 

CARLO
Jeg var sammen med en.

NICK
En kanin?!

CARLO
Nej, for helvede. Ah, skide sjovt, 
hva? Næ. Fisse du. Rigtig fisse. 

NICK
Ja, som om.

CARLO
Det rigtigt.

NICK
I Rom?
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CARLO
I Barbara!

CARLO får NICK til at grine igen. 

NICK
Hårh!

CARLO
Jeg fik så meget Lasagne-fisse, at 
min kuglesæk var lisså stor og tung 
som en bowlingtaske.

NICK
Også kaldet en “affaldssæk”?

CARLO
Ved du hva? Min diller var fandme 
rødglødende og der stadig spor af 
slid.

NICK
Gå væk, grimme billede!

CARLO
Du kan selv se!

NICK
Nej! Jeg vil fame ikke se din 
diller!

CARLO
Jeg mener. Jeg kan vise dig det. 

Tager sin mobil. 

NICK
Hvad? Har du filmet det? 

CARLO
Nej nej. Men lige før. Se. Hun er  
flot, ikke?  

De glor på CARLOs mobil. 

NICK
Hende der? 

CARLO
Og rigtig store madder.  

NICK
For vildt. 

CARLO
Det var så vildt.
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NICK
Nice.

CARLO
Yes. Fucking nice. 

NICK
Hvem er alle de andre? 

CARLO
Bare nogen vi mødte. Har du? 

NICK
Hvad?  

CARLO
Har du været sammen med med nogen?  

NICK
Nå. Næ.

CARLO
Hva’? Fjorten dage og ingenting? 
Hva’ faen har du lavet, mand? 

NICK
Jeg har sguda kraftedme haft travlt 
og mit arbejde og sådan.

CARLO
Whaaat?! ”Arbejde”?! 

NICK
Jeg tjener femethalvt…

CARLO
Ja, for at skovle lort! Kaninlort!  

NICK
Pengene lugter fucking nice. 

CARLO
Det sguda fordi du har mistet 
lugtesansen, mand! Det sguda sådan 
en tragedie. Pisse klamt. Så sidder 
du der, dig og din diller, helt 
overladt til jer selv og glor på 
lidt kaninfisse at gokke til… 

NICK
Hold nu kæft. Der er sgu da ikke 
noget, der hedder kaninfisse.

CARLO
Det er der da. Hør selv: KA-NIN-FIS-
SE! KANINFISSE!
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NICK
Hva? Jeg hørte ikke rigtig… Sig det 
igen…

CARLO
(brøler)

KANINFISSE!

NICK
(brøler)

KANINFISSE! 

De ler. Og tager en tår. 

CARLO
Svagpisser! 

NICK
Svagpisser!

CARLO
Ahh. 

NICK
Var der varmt? 

CARLO
Pissevarmt. Ligesom her.

NICK
Folk dør af varme. Det crazy.

CARLO
Der var fame osse varmt i Rom. 

NICK
Jeg troede ikke du kom før august. 

CARLO
De skiftede mening. Det er federe 
sådan her. Jamen. Hvad faen er det 
der? Nice. 

CARLO går hen til knallerten. Sætter sig op på den. 

NICK
Den virker ikke. 

CARLO
Shit. Ku ellers være sjovt ikke? 

NICK
Hvad?

CARLO
Køre til stranden. Vinden i håret. 
Skjorten der blafrer. Mrmmm! 
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NICK
Insekterne på tænderne… 

CARLO træder kick starteren. 

CARLO
Fuck. Gamle møglort. 

NICK
Den har stået der siden de lukkede. 

CARLO
Hva med din cykel? Kan vi køre to?

NICK
Den er totalt konk. Jeg gået. 

CARLO
Hvaaad?

NICK
Gearet er megafucked.

CARLO
Du skal sguda bare stramme det der 
kabel.

NICK
Det ved du sguda ikke en skid om! 
Du kan dårligt nok snøre dine sko!   

CARLO stiger af knallerten, så NICK kan prøve. 

CARLO
Jeg køber den fucking fedeste 
kværn. 

NICK
Yeah, svedigt mand. 

De skåler igen.

CARLO
Svagpisser!

NICK
Svagpisser!

CARLO
Sku vi på stranden eller hva’?

NICK
Ja, for helvede!

CARLO
Det bliver for fedt. Først i den 
kolde og så op og bore huller i 
sandet, mens vi glor på kørvel.
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NICK
Bore huller i sandet? HA!

CARLO
Ja. Se det for dig, mand. Der 
ligger vi på stranden, der myldrer 
med de smukkeste damer du kan 
forestille dig. Be-diiing! 

CARLO viser øjnene der springer ud af hovedet. 

NICK
Wow. Sig noget mere.

CARLO
(hvisker)

Fis-se!

NICK
Sagde du fise?

CARLO
Nej, jeg sagde: Fisse!

NICK
Fisse?

CARLO
Højere! 

NICK
FISSE?

CARLO
KANINFISSE! 

LINDA, 14 år, ind med sin cykel.

NICK & CARLO
(brøler)

KANINFISSE! (ad lib)

NICK og CARLO hopper rundt som kaniner.

LINDA
Hej. 

CARLO og NICK får et chok. Stilhed. 

NICK
Hej. 

LINDA
Er her nogen?

NICK
Hvad?
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LINDA
Er her nogen? 

CARLO
Ja, seføli. Vi er her. 

LINDA
Jeg mener klubben.

NICK
Nårh. Nej, der lukket. Sommerferie.

LINDA
Hmm. Hvad laver I så?

NICK
Vi laver ikke noget.

LINDA
OK. Whatever. 

LINDA går. 

CARLO
Han passer dem. Kaninerne. 

NICK
Ja, mens der lukket.

LINDA
Ved at råbe af dem?

NICK
Vi råbte ikke. 

LINDA
Right. Man ku altså høre jer helt 
ud på vejen. 

NICK
Det var bare for sjov. 

LINDA
Kaninfisse?

CARLO
Det er sguda sjovt. Kaninfisse?

LINDA
Sjovt?

CARLO
Ja, det er rigtig sjovt - det 
fitten på en hunkanin.

NICK
(dybt pinlig)

Hold kæft… ”På en hunkanin”?!

WOOF        dansk_uddrag       12.

(c) Howalt Productions aps               



CARLO
Det jo ikke fitten på en hankanin, 
vel?

NICK
Han er ekstremt ensporet…

CARLO
Har jeg ret eller har jeg ret? 

NICK
Hold nu kæft.

CARLO tager smøgerne ud af NICKs lomme. 

CARLO
Og tak til box et, vi går til box 
to. 

(Byder LINDA en cigaret)
Hej, velkommen, jeg hedder Carlo, 
ryger du? 

...
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