Flygtningen
(Final draft)
af
8.B - Henriette Hørlück Skole

SC 1- GANGEN (DAG 1)
Burhan går ned ad gangen mod klasseværelset. Han hører musik
på sin mobil. Folk stopper deres snak. Elev 1 (Karls ven)
ser hånligt på Burhan da han går forbi. Elev 1 griner.
JULIE
Hej Burhan. Hvad hører du?
Burhan giver hende hovedtelefoner. Hun lytter.
Karl kommer hen med Elev 1 og en pige 1.
KARL
Hva så?
Karl tager hovedtelefoner med mobil fra Julie og lytter.
KARL
Hold kæft det er fedt...
Han lader de andre lytter. De vender øjne. Griner.
Karl kaster Burhans mobil til ham. Han griber ikke.
Den smadrer.
BURHAN
Nej..
ELEV 1
Ups. Idioten kan jo ikke gribe.
JULIE
Hva har du gang i?
KARL
Undskyld. Det er jeg virkelig ked
af.
Karl og Pige 1 går ind i klassen. Burhan trækker opgivende
på skuldrene. Julie hænger sin jakke op.
SC 2- KLASSEVÆRELSET (DAG 1)
De sidder til time og der skal læses højt.
LÆRER
Vil du starte med at læse højt
Burhan?
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2.
BURHAN
Ja, selvfølgelig. "Han kan ikke
klare mere, det er alt sammen
blevet for meget for ham. Han går
hen mod gyng..."

Karl griner højt.
JULIE
Det udtales gyngestativet.(hvisker)
BURHAN
Tak. (hvisker)
BURHAN
Gyngestativet.
LÆRER
Flot Burhan, jeg kan virkelig høre
du har forbedret dig.
LÆRER
Karl vil du læse videre?
Karl læser videre men fumler over ordene, meget mere end
Burhan.
LÆRER
Karl jeg tror lige du skal bruge et
par timer derhjemme på at øve
højtlæsning.
Karl vrisser lidt for sig selv. Så ringer klokken. Læreren
går ud og de har frikvater. Julie vender sig mod Burhan.
JULIE
Du er altså blevet virkelig god til
det der.
BURHAN
Tak, jeg gør bare hvad jeg kan, jeg
er så bange for at blive smidt ud.
JULIE
Det sker da ik, du er super dygtig.
BURHAN
Tak for hjælpen tidligere, det er
stadig ikke helt nemt for mig.
JULIE
Du siger bare til hvis der er andet
jeg kan gøre.
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BURHAN
Tak.
Karl går over til Burhan.
KARL
Nå hvad så duksedreng, var de lige
så glade for dig nede i
langbombestan?
JULIE
Ja nu gik det jo ikke så godt for
dig selv, vel Karl?
KARL
Duksedrengen kommer aldrig til at
være bedre end mig.
JULIE
Hvad så. Hvad skal du så lave idag?
BURHAN
Bare hjem og lave lektier
KARL
Hvor fedt! Jeg skal ned til byen.
Vil du ikke med?
JULIE
Du laver virkelig ikke andet end
skolearbejde, hva’?
BURHAN
Nej, men det er bare rigtig vigtigt
for mig at klare mig godt her.
Karl sparker til Burhans taske og kigger derefter ned på
Burhan.
KARL
Du slipper ikke så let!
BURHAN
Men hvad er det jeg har gjort?
Karl svarer ikke men sætter sig på sin plads.

4.

SC 3. INT KLASSEVÆRELSE DAG
Læreren er igang med timen. Karl går op til katederet for at
spidse sin blyant. Her sniger han lærerens mobil, som ligger
lige ved bordkanten, ned i hans lomme. På vej tilbage til
hans plads lader Karl mobilen dumpe ned i Burhans taske.
Læreren har i mellemtiden stået og skrevet noget på tavlen
med ryggen til klassen, og vender sig om og opdager mobilen
er væk.
LÆRER
Hov. Hvor er min mobil? Nu er det
fandme nok! Det er anden gang. Hvem
har taget den?
Læreren ser vredt ud på eleverne.
LÆRER
Ok. I vil lege stilleleg. Det er
fint.
Læreren sidder og stirrer rundt på eleverne, der er tavse.
Han giver op.
LÆRER
Er det dig igen Karl?
KARL
Hvorfor er det altid mig der skal
have skylden? Jeg har sgu ikke
gjort noget.
Læreren går ned til Karls bord og tømmer hans taske. Ingen
mobil. Karl ser hånligt på læren.
KARL
Er det kun min taske der skal
tømmes?
Taske montage hvor elevernes tasker bliver tømt ud på Karls
bord.
Læreren tømmer Burhans taske og finder mobilen. Læreren
kigger skuffet på Burhan.
LÆRER
Jeg forventede mere af dig Burhan.
Du skuffer mig dybt.
KARL
Ja i Danmark stjæler man ikke.
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LÆRER
Hold mund Karl.
KARL
Jeg siger bare at en dansker ville
aldrig gøre sådan noget.
BURHAN
Det er altså ikke mig der har taget
den!
LÆRER
Det kan jeg jo se det er! Det får
konsekvenser!
Burhan bliver frustreret og løber ud på toilettet.
SCENE 4 - TOILETTET (DAG 1)
Burhan er ude på toilettet og har låst døren. Men nogen
banker på døren.
JULIE
Må jeg komme ind? (forsigtigt)
Burhan åbner døren lidt. Derefter åbner han døren helt.
BURHAN
Nu bliver jeg smidt ud...
De ser på hinanden.
JULIE
Jeg har en idé. Det er helt sikkert
Karl.
Julie giver ham sin mobil.
SC. 5 - GANGEN (DAG 1)
Julie går hen til Karl.
JULIE
Nå, det ser ikke godt ud for Burhan
hva? (hun griner)
KARL
Neej, det er super ærgeligt... er I
ikke venner?
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JULIE
Nej. Han er kedelig. Ikke som dig.
Julie smiler flirtende til Karl.
JULIE
Det du sagde tidligere med byen.
Skal vi tage i biffen?
KARL
Mener du det? Fedt!
JULIE
Det undrer mig bare at Burhan turde
tage den. Han er totalt svag.
KARL
Hvad mener du?
JULIE
Det kræver jo nosser at gøre det.
Karl smiler ved sig selv.
KARL
Måske var det ikke ham...
(PAUSE)
Jeg tog mobilen og puttede den ned
i hans taske!
Karl griner. Julie griner imponeret. Ser hurtigt over på
Burhan der filmer.
JULIE
Hvor fedt! Du tog den altså?
KARL
Ja det var MIG der gjorde det, men
det vil de andre aldrig finde ud
af. Det er altid perkerne der gør
noget dumt!!!
I mellemtiden står Burhan og filmer det hele. Karl går først
ind i klassen. Julie og Burhan går derefter ind i klassen
igen.

7.
SC. 6 - KLASSEN (DAG)
LÆRER
Jeg bliver nødt til at snakke med
inspektøren om det du har gjort,
Burhan.
Birhan står skoleret foran katederet.
JULIE
Hvad nu hvis det ikke var Burhan
der gjorde det?
LÆRER
Hvad mener du?
Julie stirrer over på Karl.
KARL
Hvad snakker du om, jeg er
kraftedeme træt af perkere og deres
latterlige venner. De skyder altid
skylden på andre!
JULIE
Det passer! Burhan har ret. Det VAR
Karl der gjorde det!
LÆRER
Julie, stop nu! Mobilen var i
Burhans taske.
I mellemtiden Burhan gået op til smartboardet, og tilslutter
USB’et. På skærmen dukker samtalen mellem Karl og Julie op.
Bagefter kigger læreren anklagende på Karl.
KARL
Det’ sgu da fake det der.
LÆRER
Det kunne ellers godt ligne dig,
Karl.
Karl skæver over til sin ven, men vennen ignorerer ham.
LÆRER
Jeg bliver nødt til at sende dig op
på kontoret nu, Karl.
KARL
Hvorfor satan skal JEG op på
kontoret, jeg har ikke gjort en
skid!
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BURHAN
Karl, giv nu op. Alle kan se at det
er dig.
Karl rejser sig og går modvilligt ud ad døren. Julie og
Burhan kigger på hinanden og smiler.
SC 7 - KLASSEN (DAG 2)
Burhan går ned ad gangen i skolen. Folk smiler til ham, og
han smiler tilbage. Han går ind i klassen. Der smiler folk
også til ham. Karl er der ikke.

