
1.AKT SCENE iv: Dramaklassen!!
(Efter bifaldet)!!

MR. MYERS!!
Det var pænt af dig at dele dine tanker med os Nick. Det er fint nok at have gode forbilleder, men lige 
nu er du nødt til at fokusere mere på udvikling end resultater.!!

NICK!!
(flov)!!
Undskyld. Det’ bare… jeg har så meget jeg gerne vil ud med…!!

MR. MYERS!!
Du skal ikke undskylde. I min klasse for man points for ærlighed. For følelsesmæssig ærlighed er det, 
det hele drejer sig om. Ikke sandt, Carmen?!!

CARMEN!!
Så siger vi det, Mr. Myers. Hvis du siger det.!!

MR. MYERS!!
Lad os alle give Nick en hånd.!!
(De unge klapper og pifter mens Nick sætter sig ned)!!

JOE!!
Fedt, fedt, fedt, fedt - sådan, amigo!!!

MR. MYERS!!
Joe, tag scenen.!!
(Joes fødder strejker)!!

JOE!!
Vil du høre om mine drømme? Altså min personlige helt er Patrick Swayze.!!
(Kigger mod himlen)!!
Hey, hombre, du var den bedste…!!

MR. MYERS!!
I dag skal vi lege en teaterleg, der hedder “sandhed eller konsekvens”. I skal dele en hemmelighed med 
resten af klassen. Noget der afslører essensen af hvem I i virkeligheden er.!!

JOE!!
Altså en mørk fordækt hemmelighed, som man kun, og kun måske, ville fortælle sin præst?!!

MR. MYERS!!
Præcis.!



!
JOE!!

Oy! Det lyder som en fed leg!!!
CARMEN!!

Mr. Myers, hvad sker der for alt det sandhedspis? Er du dramalærer eller hjernevrider?!!
MR. MYERS!!

Lidt af begge dele. Menneskets psykologi er en væsentlig del af at spille skuespil.!!
(Til Joe)!!
Joe, begynd når du er klar.!!
(Mr. Myers flytter sig, så Joe får plads)!!

JOE!!
Pero, senor… får jeg lige lidt lys…? Tal vez…? Sólo un poco…?!!
(Myers sender ham et “nej”-blik”)!!
No? Ay caramba, det bliver svært. Nå men der er den her pige, som gør mig loco. Og hver gang jeg ser 
hende sker der noget for mig…!!
#3 - DEN KA’ IK’ HOLDES NED’/CAN’T KEEP IT DOWN 1.del!!

MR. MYERS!!
Jeg kan se at du ikke lider af sceneskræk.!!

JOE !
Jeg er bare lidt perpleks.!!

MANDLIG STUDERENDE!!
Jeg ville nærmere sige pervers…!!

MR. MYERS!!
Lad os stemme. Hvor mange troede på hans historie?!!
(De fleste, deriblandt Joe & Serena rækker hænderne op)!!
Serena. Hvorfor?!!

SERENA!!
Teenagedrenge er altid liderlige.!!

STUDERENDE!!
Hvor ved du det fra?!!
(De andre reagerer. Serena bliver flov)!!



SERENA!!
Det siger min mor i hvert fald.!!

MR. MYERS!!
Nogen, der siger nej?!!
(Nick rækker hånden op)!!
Nick?!!

NICK!!
Alt det der om porno og hash… det er gammeldags, Joe Vegas!!

MR. MYERS!!
… som om han var en stand-upper…?!!

NICK!!
Tjah. Han har sikkert aldrig set andre end hans storesøster nøgen.!!

MR. MYERS!!
Hva’ siger du til det, Joe? Sandhed eller konsekvens?!!

JOE!!
Okay, calma, calma. Lad mig prøve igen.!!
(#3 - DEN KA’ IK’ HOLDES NED’/CAN’T KEEP IT DOWN, 2.del!!!
(Efter bifaldet ringer klokken og alle begynder at gå ud)!!

MR. MYERS!!
Okay folkens, næste time handler om følelsesgenkaldelse. Tak, Joe. Det var meget ærligt. Forbudt for 
børn, men ærligt.!!
(Myers ud. Joe bliver stående lidt og følger ham så ud mens scenen skifter)!!

JOE!!
En lavine af følelser. Det var det De ville have, no, senor? Det er mit hoved - etsoy loco - jeg har brug 
for hjælp…!! !


