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Escena 1:interior, dia. L’August està a la seva habitació jugant a videojocs assegut al 
terra.
 
Escena 2:exterior, dia. El pare, la mare i l’August passegen pel carrer agafats de la mà.

Escena 3:interior, dia. L’August camina pel passadís de l’escola, veient com el miren els 
altres nens.

Escena 4: interior, dia. L’August entra a una classe, s’assenta al fons i al seu costat, més 
tard, s’assenta en Jack Wild. 

Escena 5: interior, dia. L’August està assegut al menjador i se li acosta la Summer.
      Summer: Em puc asseure?

                 August: -gest d’indiferència-

Escena 6: interior, dia. La Summer, asseguda al seu costat, parla amb l’August.
      Summer: Com et dius?

                 August: August, i tu?
                 Summer: Summer, encantada!
                 August: Igualment!

Escena 7: interior,dia. La Summer manté una conversació amb l’August, més tard, arriba  
                 l’Abril.
                 Summer: Saps què? Ens podríem dir la taula de l’estiu. Perquè com tu et dius   
                 August i jo               
                 Summer...
                 August: Bona idea! Es podria afegir l’Abril ja que té a veure amb els mesos de 
                 l’any.
                 Summer: Es veritat! Abril, vine!
                 Abril: Diga’m!
                 Summer: T’agradaria afegir-te a la taula de l’estiu?
                 Abril: Què és això?
                 Summer: És una taula on només poden entrar persones amb un nom d’estiu, 
                 tot i que tu tens un nom relacionat amb els mesos de l’any.
                 Abril: Ah, està bé.
                 Summer: T’agradaria afegir-te?
                 Abril: Sí

Escena 8:interior, dia. L’August i la seva mare estan parlant asseguts al sofà.
                August: Mama, sóc lleig.
                Mare: No ets lleig,fill meu.
                August: Això ho dius perquè ets ma mare.
                Mare: Per això mateix, perquè et conec millor que ningú.

Escena 9:interior, dia. L’August juga a casa seva amb el seu convidat, en Jack Wild.

Escena 10:interior,dia. La Via, la germana de l’August, el fa reflexionar.
                Via: Demostra el que vals i no et rendeixis mai, i sobretot, no siguis vergonyós.
                August: D’acord Via! 


