IPad (Endelige manus)
af
Taastrup Realskole

RIGTIG OG FORKERT

SCENE 1 - SKOLE - MORGEN
Ida kommer gående ned ad gangen på vej ind til time.
Caroline og Anna kommer gående ned ad gangen og opdager Ida.
De begynder at grine indforstået og sætter farten op for at
komme hen til døren før Ida. Idet Ida skal til at tage fat i
døren, kommer Caroline og Anna masende ind foran hende.
IDA:
Flyt jer.
CAROLINE(SNERRENDE):
Hej Ida!
IDA:
Flyt jer nu!
Suzanne kommer gående sammen med den nye pige. Caroline og
Anna flytter sig væk fra døren, så Suzanne og den nye pige
kan komme ind i klassen. Caroline og Anna stiller sig straks
ind foran døren igen, så Ida ikke når at komme ind.
CAROLINE:
Det var nok den nye pige.
ANNA (SNERRENDE):
Hun kan sikkert heller ikke lide
dig!
IDA:
Så flyt jer dog!
Ida skubber lidt til Caroline og Anna og går ind i klassen.

SCENE 2 - KLASSELOKALET - FORMIDDAG
Ida er lige kommet ind i klassen og ser sig omkring. Hun
sætter sig på en plads. Anna sætter sig ved Ida, og Caroline
hentyder til, at Ida skal rykke sig. Ved siden af
klasselæren står en ny elev. Det er en pige. Hun står og
kigger ud over klassen.
SUZANNE:
Okay allesammen! Sæt jer ned på
jeres pladser! Her er Patricia og
hun skal starte her i klassen. Hvad
kan du fortælle os om dig selv,
Patricia?
(FORTSÆTTELSE)

FORTSÆTTELSE:

2.

PATRICIA:
Øh, hej jeg hedder Patricia Madsen.
Jeg er 14 år.
KLASSEKAMMERAT:
Er du jyde?
PATRICIA:
Nej! Er du?
Resten af klassen begynder at grine. Caroline og Anna kigger
på hinanden.
SUZANNE:
Tak for det Patricia. Du må gerne
sætte dig ved siden af hende i den
blå trøje, hun hedder Ida.
Patricia sætter sig ved siden af Ida.
IDA (HVISKENDE):
Hej.
PATRICIA (HVISKENDE):
Hej.
Caroline rækker ivrit hånden op.
CAROLINE:
Jeg vil gerne fortælle lidt om
festen i aften!
SUZANNE:
Ja værsgo Caroline.
Caroline stiller sig op ved tavlen og læser op fra sin IPad.
CAROLINE:
Jo, tak. Som I nok ved holdes
sommerfesten hjemme hos mig. Festen
holdes Kl. 18:00.
KLASSEKAMMERAT:
Må man tage sprut med?
SUZANNE:
Nej selvfølgelig ikke! Caroline sæt
dig ned. Lad os lige tage en
navnerunde.
Et par elever siger deres navn.

3.

SCENE 3 - SKOLEN - EFTERMIDDAG
Patricia og Ida står på gangen.
IDA:
Hvorfor skulle du egentlig skifte
skole?
PATRICIA:
Fordi min mors arbejde blev rykket
her til.
Caroline og Anna kommer hen til dem.
CAROLINE:
Vil du med til festen i aften
Patricia?
PATRICIA:
Ja! Det vil vi gerne.
CAROLINE:
Jeg mente altså kun dig Patricia.
PATRICA:
Hvis jeg kommer, skal Ida også med!
CAROLINE OG ANNA:
What ever!
Caroline og Anna går igen.
PATRICIA:
Hvad skete der lige for Caroline og
Anna?
IDA:
Aner det ikke. De er altid så
tarvelige.
PATRICIA:
Hvad så med festen i aften? Kommer
du?
IDA:
Jeg har virkelig ikke lyst til at
komme.
PATRICIA:
Kom nu! Vi kunne tage pis på
Caroline og Anna?

(FORTSÆTTELSE)

FORTSÆTTELSE:

4.

PATRICIA:
Kom, skal vi ikke tage hjem til mig
og gøre os klar sammen til festen?
IDA:
Okay så.
Ida smiler til Patricia.

SCENE 4 - FESTEN - AFTEN
Der filmes kort til festen og klippes derefter hen i
køkkenet, hvor Ida og Patricia står og snakker.
PATRICA:
Er der egentlig nogen af drengene
du kan lide?
IDA:
Ikke rigtig.
PATRICA:
Der må da være en.
Ida smiler og bliver lidt genert. Caroline og Anna kommer
ind i køkkenet med et par drenge fra klassen deriblandt
drengen, som Ida kan lide.
CAROLINE:
Så du rigtig været i
genbrugsbutikken for at købe nu
kjole! Man kan godt se at den er
lidt slidt!
ANNA:
Ja! Den passer slet ikke til dig.
IDA:
Hvad har jeg egentlig gjordt jer?!
CAROLINE:
Hvad tror du selv? Kig dig selv i
spejlet!
ANNA:
Ja! Kig dig i spejlet.
Caroline tager sit tyggegummi ud af munden og smider det
ned i Idas drink. Caroline, Anna og drengene fniser og går
ud af køkkenet. Patricia råber efter dem.

(FORTSÆTTELSE)

FORTSÆTTELSE:

5.

PATRICIA:
Hvor er I tarvelige!
IDA:
Jeg vil gerne hjem nu.
PATRICIA:
Kom jeg har en ide. Skal vi ikke gå
ind på Carolines værelse?
Inden Ida når at svare trækker Patricia hende med ind på
Carolines værelse.

SCENE 5 - CAROLINES VÆRELSE - AFTEN
Ida og Patricia er ind på Carolines værelse.
IDA:
Hvad skal vi her?
PATRICIA:
Slap af! Vi skal bare se os lidt
omkring.
IDA:
Hvad hvis Caroline kommer?
PATRICIA:
Det gør hun jo ikke.
Ida lader sig falde ned på sengen, imens Patricia ser sig
lidt omkring.
IDA:
De skal altid være så onde! Jeg
hader dem!
Patricia begynder at smide Carolines ting ned på gulvet og
kaster hendes papirer rundt i værelset og får så øje på
Carolines IPad.
PATRICIA:
Se! Der er Carolines IPad.
IDA:
Sådan en har jeg altid ønsket mig!
De er så fede!
PATRICIA:
Så tag den dog!

(FORTSÆTTELSE)

FORTSÆTTELSE:

6.

IDA:
Det kan jeg da ikke bare gøre!
PATRICIA:
Jo du kan da! Hun vil aldrig finde
ud af, at det er dig!
IDA:
Alligevel!
PATRICIA:
Hun er så dum, at hun ikke vil
finde ud af, at det er dig.
Patricia lægger Carolines IPad ned i Idas taske og Ida
smiler usikkert.

SCENE 6- HOS CAROLINE- AFTEN
Ida og Patricia kommer ud af Carolines værelse. Anna står og
taler med nogle af drengene, men får øje på Ida og Patricia.
Patricia smiler til Anna. Ida ser det, men lader som
ingenting.

SCENE 7 - SKOLEN - NÆSTE DAG
Ida og Patricia sidder i klassen og snakker.
IDA:
Jeg har det altså helt vildt
dårligt med det med Ipaden.
PATRICIA:
Hvad har du tænkt dig at gøre?
IDA:
Jeg vil give den til hende.
Caroline og Anna kommer brasende ind i klassen og afbryder
deres samtale.
CAROLINE:
Hvad fanden bilder du dig ind! Du
har stjålet min IPad!
Ida bliver nervøs og ser over på Patricia, som giver hende
et blik om, at hun ikke skal sige noget. Ida prøver at
benægte. Alle kigger på hende.

(FORTSÆTTELSE)

FORTSÆTTELSE:

7.

IDA:
N-nej, det h-har jeg ikke.
ANNA:
Jeg så dig gå ud af Carolines
værelse.
CAROLINE:
Lad vær med at lyv! Hvem skulle det
ellers være?
ANNA:
Bare fordi du er så skide fattig,
skal du ikke stjæle Carolines ting!
KLASSEKAMMERAT:
Ida din tyv!
Patricia har trukket sig lidt tilbage og har lagt Ipad’en i
Carolines taske.
IDA:
Jeg er ikke nogen tyv!
CAROLINE:
Hold nu din kæft! Det er jo dig!
Anna nikker.
CAROLINE:
Må jeg se din taske?!
IDA:
Nej! Hvorfor det?
CAROLINE:
Jeg ved, den ligger der!
Ida bliver nervøs og ser rundt efter Patricia. Caroline flår
Idas taske af Idas stol og begynder at rode den igennem.
Suzanne kommer ind i klassen og bemærker skænderiet.
SUZANNE:
Hvad foregår der?!
CAROLINE:
Ida har stjålet min IPad!
SUZANNE:
Er du sikker på, at den ikke ligger
i din taske?

(FORTSÆTTELSE)

FORTSÆTTELSE:

8.

CAROLINE:
Jeg er helt sikker! Hun har stjålet
den!
Caroline tager fat i sin taske, så Suzanne kan se, at
IPad’en ikke ligger i hendes taske. Men pludselig får
Suzanne fat i den og trækker den op af sin taske.
SUZANNE:
Den ligger da der!
CAROLINE:
Men... Men... Den lå der ikke
tidligere! Jeg...
SUZANNE:
Så siger man undskyld til Ida!
Caroline tager Ipad’en ud af Suzannes hånd og løber ud af
klassen uden at sige undskyld til Ida. Anna følger efter
Caroline. Hun stopper i døren.
ANNA:
Fuck dig Ida!
PATRICIA:
Ja, fuck dig Anna!
Patricia og Ida smiler til hinanden. Anna smækker døren i.

