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Knækket
Skrevet af Hector Mogensen
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25 november 2018
Fest på skolen
INT. GANG PÅ SKOLE - Nat
Man ser en blyant, der bliver kørt nervøst mellem to hænder.
Buster sidder på gulvet i en let belyst (lidt dunkel) gang på
en skole. Han er nervøs. Han har en blyant, som han knuger i
hånden (symboliserer hans psykiske tilstand). To piger går forbi
og hvisker. Skoleinspektøren kommer gående ned af gangen.
SKOLEINSPEKTØREN
Nå, Buster. Hvor er din far?
BUSTER
Han øh, Han er på vej.
Stemningen er anspændt. Blyanten kører
rundt i hans hånd.
SKOLEINSPEKTØREN
Det er ikke godt, det her Buster.
BUSTER
Jeg gjorde det ikke med vilje! Jeg
ville ikke gøre ham ondt.
SKOLEINSPEKTØREN
Jeg ved hvad, du har gået igennem med
din mor og alt det.
BUSTER
Spar mig for talen. Jeg hører den tit.
Buster riser lidt i blyanten med neglen.
SKOLEINSPEKTØREN
Prøv og hør, Buster, du har brug for
hjælp og en og snakke med.
Buster rejser sig vredt op.
BUSTER
Nej! Jeg har det fint. Du skal blande
dig uden om. Folk skal ikke føle
medlidenhed med mig fordi de føler
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sig tvunget til det.
Buster strammer grebet om blyanten.
SKOLEINSPEKTØREN
For fanden Buster, han ligger på
hospitalet med et brækket ribben!
Buster stivner. Han glider blyanten ned i bukselommen. Der bliver
ikke sagt noget i nogle sekunder. Buster kigger ned skamfuldt.
Skoleinspektøren fører Buster omsorgsfuldt ind i rummet ved siden
af.
INT. Klasselokale - Nat
BUSTER
Jeg ved ikke hvad der gik af mig jeg panikkede.
Undskyld...
SKOLEINSPEKTØREN
Du kender vores politik her på skolen.
BUSTER
Ja...
Stemningen bliver brudt af Busters telefon, der ringer.
Buster tager den op af lommen og ser, at det er hans far.
SKOLEINSPEKTØREN
Tag den bare, jeg ville også̊ lige
snakke med din far om det her.
Buster tager telefonen tøvende og vidende om, hvad der kommer
til at ske.
BUSTER
Hej far...
DER BLIVER FILMET I EN ULTRANÆR, NÅR BUSTER SIGER DE TO
FØRSTE ORD.
DEREFTER I EN NÆR PÅ BUSTER, IMENS FAREN SNAKKER.
FAREN
Hva Fanden, Buster! Hvad helvede
tænker du på knægt.
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Han kunne høre, at far havde drukket. Buster siger ikke
noget. Han lader "slagene" komme.

FAREN
Er du dum? Hvorfor fanden skulle du slå̊ din lærer, og han
ligger på fucking hospitalet. Din
lille psykopat!
Buster tager blyanten i hånden igen og knuger den hårdt.
Når du kommer hjem, skal vi to have en
alvorlig snak.
Faren lægger på.
Der er en tavshed. Skoleinspektøren kunne høre hele samtalen.
Buster sidder bare og kigger ned.
SKOLEINSPEKTØR
Er du okay Buster? Jeg vidste ikke, at
det var sådan derhjemme.
Buster kigger op og stirrer lige ud.
FILMER I EN NÆR LIGE FORAN OG LIGE PÅ BUSTER.
BUSTER
Jeg har det fint.
EFTER HAN HAR SAGT "JEG HAR DET FINT". FILMER MAN BLYANTEN I
EN ULTRANÆR, SOM ER MELLEM HANS FINGRE.
Med det samme knækker Buster blyanten med to hænder, uden
besvær. Lige efter knækket, går det i sort.
SLUT

