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Tekststykker til Fyr den af
Tekststykkerne klippes ud, og den rigtige rækkefølge noteres i kolonnen til venstre. I midterste kolonne noteres
evt. bogens titel, hvis der er flere titler i spil på en gang.
Der er 6 tekststykker til hver bog.
A)
Sammen gik de ned ad trappen mod perronen. - Der var masser af
plads i toget, så de fandt to sæder over for hinanden. Tom stillede
guitaren under vinduet.
B)
Tom kiggede på uret. Maven rumlede, men han var ikke sulten. Var
han mon nervøs? Han gik ned i kælderen, hvor fars guitarer stod. Far
ville helt sikkert forstå.
C)
Manden tog et billede, og Tom udfyldte nogle papirer med navn,
adresse og skole. Han skulle også skrive et par ord om sig selv.
Bagefter fik han et lille bundt papir.
D)
Tom fik straks øje på tvillingerne Mark og Lasse, der sad lige inden
for døren til kantinen. Tom kastede sig i sofaen ved siden af og smed
fødderne op på bordet.
E)
På vejen hjem tog Tom forbi Alis Pizza. Her sad han og gloede ud ad
vinduet, mens den ene efter den anden kom for at hente mad. Til
sidst spurgte Ali, om alt var ok. Han serverede en pizza nr. 19 på husets regning, men Tom spiste kun halvdelen.
F)
Tom løb ned ad trappen igen. Han hev efter vejret. Det måtte være
cigaretten, der stadig sad i lungerne. Henne ved skranken var damen
med de røde læber erstattet af en yngre model. Hun sad og snakkede i telefon.
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Tekststykker til På dybt vand
A)
Lyden af musik strømmede hende i møde, da hun åbnede døren til
kælderen. Tom og hans far havde sat højtalere op dernede, og alle
farens gamle CD’er stod i lange rækker. Der stod en kæmpe, slidt sofa midt i rummet. Lea hørte Mies stemme. Og Rosas.
B)
Lea gik ud i køkkenet og fandt to dåsecolaer i køleskabet. Tom sad
stadig stift på sengen, da hun kom tilbage.
C)
Lea rejste sig for at pakke tasken ud. Badedragt og håndklæde skulle
til tørre på badeværelset. Resten blev lagt sirligt sammen på øverste
hylde i skabet. Hun gik over mod vinduet og stirrede ud i haven.
Hvordan skulle hun få det sagt?
D)
Sms’en fik bogen til at orme sig hen over bordet. Mor smilte og forsvandt ud ad døren. Lea hev mobilen frem.
E)
Mark satte sig ved siden af Lea på sofaen. De kiggede over på Rosa,
der nærmest lå hen over Tom og holdt fast i hans buksekant. Som
om hun var ved at trække tøjet af ham. Mark fiskede sin mobil op af
lommen og gav den til Lasse.
F)
Løbeturen sad stadig i benene. Hun rullede sig ind i dynen og lukkede øjnene. Der kunne vel ikke ske noget ved at tage en halv time mere i drømmeland.

Tekststykker til Poker
A)
De to gik gennem parken, ud mod vejen. Det var forfærdeligt, det
der var sket med Mies mor. Bare tanken fik Lasses hals til at snøre
sig sammen. Alligevel var det gevinsten, der masede sig på i hans
tanker.
B)
Lasse smed sig på sengen. Sikke en dag. Han var træt helt ned i tæerne, og det dunkede i hovedet. Aftenen før havde det været svært
at falde i søvn. Tankerne havde drønet gennem hans hoved. Hvor
meget mon 35.000 kr. fyldte, hvis man puttede dem i en sportstaske?
C)
Da Mark var gået, satte Tom sig ved siden af Lasse. Skrivebordet var
fyldt med bøger og papirer. Lasse ryddede en plads til Tom og trykkede på en tast. Baggrunden på skærmen blev grøn, men kortene
var ikke til at tage fejl af.
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D)
Spændingen boblede i Lasses ben. Tænk, hvis det endelig skulle lykkes at komme i gang med at spille.
E)
Først nu var han begyndt at tænke over, hvordan de skulle få fat i
pengene. De ville jo blive overført til Toms fars konto, men hvordan
kunne de tjekke hvornår? Lasse måtte snakke med Tom så hurtigt
som muligt.
F)
Alle kiggede på Lasse. Han kunne have bidt sin tunge af. Hvorfor
skulle han altid sige sådan noget pis? Han vendte sig mod Mie. Ville
sige undskyld. Men i det samme brød hun ud i en kæmpe latter og
væltede bagover i sækkestolen.

Tekststykker til Festival
A)
De andre tøser var i gang med at åbne nogle øl. Men hun tog en
slurk af vandflasken. Hun kunne godt drikke både øl og sprut, men
prøvede altid at styre det.
B)
Mie smuttede forbi boden, hvor man kunne få lavet tatoveringer.
Selv om hun tit havde overvejet at få lavet en, var det aldrig blevet til
noget. Kun et par piercinger. Måske skulle det være i dag?
C)
Hun mærkede efter under dynen og fik fat i nogle mega underbukser. Helt sikkert ikke hendes egne. Hvor var hendes nye gstrengstrusser. Var det Erik, der havde revet dem af?
D)
Mie tog en lille slurk. Det smagte mest af saftevand. Hun satte sig på
en ølkasse. Tog et par slurke til. Lidt efter summede det så underligt i
benene. Hun kiggede på de andre. Det hele virkede tåget ...
E)
Det væltede ud med mennesker, da toget standsede. Mie var den
første. Alle skulle samme vej med deres rygsække, telte og soveposer. En stor gruppe fyre samlede sig ved siden af hende. Hun tændte
en smøg.
F)
Teltpladsen lå næsten øde hen. De fleste var ovre for at høre musik.
Nogle enkelte lå og drak i solen. Et sted lå to uden for et telt og havde sex. Mie kunne ikke lade være at kigge derover.
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Tekststykker til Kuren
A)
Han låste wc-døren bag sig og åbnede den første kuvert. Indholdet
raslede ned i kummen, og de 50 hvide piller lagde sig i en samlet
klump på bunden. Pillerne fra den anden kuvert fik samme tur. Nogen af dem blev hvirvlet op af vandet, da han trak ud.
B)
Han parkerede cyklen ved svømmehallen og satte sig på trappen ved
indgangen. Folk gik forbi uden at lægge mærke til ham. Flere børn
var på vej ind for at svømme. Men der var også nogle gamle damer
med badedragt og håndklæde i nettoposer.
C)
Mark var et par gange kommet i snak med et par fyre på hans egen
alder. De havde rost hans krop og spurgt, hvordan han trænede. Han
havde vist dem programmet, men da han begyndte at fortælle om
kuren, skulle de pludselig videre.
D)
Mark væltede hende bagover, inden hun nåede at gøre sætningen
færdig. Han kildede hende, og Lea skreg højt og prøvede at kæmpe
sig fri. Først grinte de, men pludselig blev de begge to stille. Han lå
stadig oven på hende. Deres ansigter var helt tætte, og det var, som
om Leas øjne satte alting i stå i ham.
E)
– Hej Mark? Jesper åndede ham ned i hovedet. – Hvad med at løfte
lidt mere jern? Jeg kan anbefale de nye håndvægte. Dem på 10 kg.4)
F)
Tasken lå smidt på gulvet i entreen, halvt gemt under hans jakke.
Mark hev fat i den ene hank og kiggede hurtigt ned i den. Pyha! Begge kuverter lå under en klam trøje. Han tørrede sveden af panden.
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