Fuskeri Manuskript

Fuskeri- Manuskript 4. gennemskrivning
Scene 1 - Jacks værelse - aften
Jack(16) sidder på sit værelse. Han sidder på sin seng med sin
computer. Jack har en sort trøje på og et par sorte/mørkegrå
jeans. Der er knap nok noget lys i rummet, kun lyset fra
computeren lyser op. Stemningen er meget intens og mystisk.
Jack er i gang med at hacke skolens server, så han kan ændre
sine karakterer fra den dansk skriftlige afgangsprøve. Jack
snakker

mumlende

til

sig

selv.

Jack

udstøder

en

lyd

af

frustration, da facetime popper op på hans computer. Det er
hans veninde Veronica(16), som ringer. Han vælger at tage den.
Jack
Hey, hva så?
Veronica
Hey, hvordan går det? Glæder du dig til at få
karakterer?
Jack
Det går fint. Jeg er ligeglad med karaktererne.

Veronica
Åh men det skal jo helst være…
Jack
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Hey Veronica jeg bliver nødt til at løbe.min mor
kalder, tror vi skal spise. Vi ses.
Veronica
okay, vi ses i morgen

Jack lægger på. Endelig kommer han igennem til skolens site.
Jack sidder nu og ændrer hans karakterer. Jack gnider hænderne
mod hinanden af nervøsitet, og lukker hans computer.

Scene 2 - Klassen - dag
Jack kommer i skole. Han har en Hoodie og et par sorte bukser
på. Da han træder ind i klassen, sidder alle med deres mobiler
for at tjekke karaktererne.
Statist 1
Hey Jack? Har du set din karakter?
Jack
Øhm nej det har jeg ikke. Jeg tjekker lige.
Jack sætter sig ned og tager mobilen frem og lader som om han
tjekker sin karakter. Lidt efter griner Jack højt.
Jack
Ha! Jeg fik sgu tolv. Hvad fik i tabere!
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Statist 2
Hold nu mund Jack!
Jack
Er du jaloux eller hva?
Jack går rundt i klassen og griner smørret. Han viser
karakteren på mobilen. Jack går over til sine to venner.
Ven 1 (statist 3)
Tillykke Jack!
Ven 2 (statist 4)
Ja virkelig godt klaret bro!
Jack
Tak. Jeg er også overrasket.
Jack lægger mærke til, at Veronica sender ham blikke.
Veronica
Hey Jack! mød mig lige ude på gangen.
Veronica er på vej ud, og går forbi Jack.
Jack
Ehh, hvorfor da?
Veronica
Det får du at se.
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Jack står og kigger på sine venner og overvejer, om han skal
gøre det. Lidt efter smutter han ud.

Scene 3 - Skolegangen - dag
Jack kommer ud til Veronica på skolegangen, der er kun de to
ude på gangen. Jack vender sig rundt og kigger på Veronica.
Jack
Nå, Hvad vil du så?
Veronica
Jeg vil bare sige tillykke med din karakter, det er
godt gået.
Der er lidt en sarkastisk undertone i Veronicas stemme. Men
hun smiler bare til ham.
Jack
øhm tak, var det bare det du ville?
Jack kigger lidt mistænksom på Veronica
Veronica
Altså måske ville jeg også bare lige vide, hvordan
fik du en så god karakter? Det er rigtig flot og
sådan, men vær’ ærlig, snød du? Jeg ved du plejer at
få 02.
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Jack bliver lidt nervøs og står og vipper på tæerne. Han
ryster på hovedet.
Jack
Øhm nej. Jeg er bare blevet bedre her på det sidste.
Veronica bliver irriteret og krydser armene. Hun giver ham et
dræberblik.

Veronica
hmm er du det? Kan du så svare mig på, hvad “Bide
hovederne af hinanden” betyder? Det var nemlig en af
opgaverne i prøven.
Jack
Er det ikke noget kannibalistisk? Hvor to mennesker
bider hovederne af hinanden.
Veronica
TSK! Nej, det var forkert. Er du sikker på du ikke
snød?

Jack
Ja okay, undskyld jeg ikke er så god til ordsprog,
det var jo heller ikke fordi jeg fik alle rigtige
vel?
Veronica sukker og ruller øjnene.
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Veronica
Hold nu op med at lyve, du har jo snydt, ellers
ville du ikke gå sådan i forsvar.
Jack
Jeg går ikke i forsvar! Du tror bare at du er noget,
og så kan du ikke tage, at jeg har fået højere
karakter end dig. Har du overhovedet nogen beviser
på, at jeg har snydt?

Veronica
Indrøm det nu bare, eller skal jeg gå til
inspektøren?!
Jack
Urgh fint, ja jeg snød. Men det bliver mellem os.

Veronica
Se det var da ikke så svært. Men ved du hvad? Efter
som vi jo er venner, skal jeg nok hjælpe dig med den
mundtlige eksamen.
Jack
Hva? Hvad mener du med det?
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Veronica
Ja, jeg mener det, jeg vil hjælpe dig til den
mundtlige prøve, så du ikke behøver at snyde til den
også. For venner hjælper hinanden.
Jack bliver overrasket og ved ikke helt hvad han skal sige.

Veronica
Vi mødes hjemme ved mig efter skole i morgen. Du kender
adressen.
Veronica forlader gangen og går ind i klassen igen. Tilbage
står Jack og ikke helt ved, hvad han skal gøre af sig selv.
Klokken ringer.
Scene 4 - Veronicas værelse - dag
(montagen starter)
Billede 1:
De sidder på sengen med hver deres computer. De ser meget
koncentreret ud.
Billede 2:
Jack ligger ned og læser på hans computer, mens Veronica
sidder ovre ved skrivebordet med hendes computer. Lidt efter
smiler de til hinanden.

Billede 3:
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Jack sidder på gulvet med hoodien liggende ved siden af. og
læser i en bog. Veronica kigger over hans skulder og smiler.
Billede 4:
Veronica og Jack sidder nu på sengen med Jacks noter. De er
klar til at øve.

Veronica
Nå lad os øve.
Jack nikker og begynder at læse op.

Jack
Teksten er en novelle og det kan man se fordi at..
Jack går i stå.
argh jeg kan jo ikke!
Veronica
Jo du kan, det skal bare øves noget mere. Kom så en
gang til.
Jack
Man kan se det er en novelle… øhmm…

fordi den

starter in medias res. Den har også… øhmm…

en kort

handling og…
Shit hvad var det nu?!
Jack vifter opgivende med armene og sukker frustreret.
Veronica smiler til ham og kigger tålmodigt på ham.
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Veronica
Okay prøv igen! Husk at sige, hvad handling er.
Jack
Okay. Man kan se det er en novelle, fordi den
starter in medias res. Den har også en kort
handling, og den har få personer.Den har også en
åben slutning.

Veronica
Se du kan jo godt.
Veronica smiler opmuntrende til ham
Veronica
Nå føler du dig klar?
Jack
Jeg ved det ikke. Jeg er vel så klar som jeg kan
blive.
Jack smiler lidt nervøs. Han trækker på skuldrene. Veronica
giver ham et lille dask på skulderen.
Veronica
Årh op med humøret, du skal nok klare det godt. Jeg
tror på dig.
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Jack smiler.
Jack
Tak Veronica.
Scene 5 - Jacks værelse - aften
Jack sidder nu med hans computer foran sig. Han er igen inde
på skolens website. Jack kører en hånd gennem sit hår. Han
sukker frustreret, og tøver på tasterne. Han tager en dyb
indånding, og ændre derefter sin karakter tilbage til 02. Han
kigger op, læner sig tilbage og lukker computeren.
Scene 6 - skolegangen - dag
Jack går op og ned ad gangen udenfor klasselokalet, imens
Veronica er inde til prøven. Han er meget nervøs og kan ikke
falde til ro. Efter et stykke tid kommer Veronica ud fra
lokalet.
Veronica
Jeg fik 12!
Jack
Tillykke!
Jack bliver mere nervøs, mens hun prøver at berolige ham.
Veronica
Bare rolig Jack, det skal nok gå fint. Vi har jo øvet det
igennem. Bare gør dit bedste.
Jack
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Jeg ved det, jeg ved det.
Han har sommerfugle i maven. Så stikker læren hovedet ud fra
døren
Lærer(statist)
Hej Jack. Vi er klar om 1 minut
Jack nikker, men ser helt bleg ud af nervøsitet.
Jack
Jeg går ikke derind. Hellere dumpe!
Jack krydser sine arme. Veronica ligger en beroligende hånd på
hans skulder.
Veronica
Hey, du skal nok klare den. Bare husk, at jeg er der
for dig.
Jack rødmer, men nikker derefter til Veronica. Døren går op.
Veronica smiler. Jack går ind og døren lukker. Veronica venter
ude foran klasselokalet. Filmen slutter.
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