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The Score 
 

En liten 
sammanfattning 
Året är 1984 och ni är mitt i produktionen av "mästerverket" "The Ninja 

Mission Cunundrum", en lågbudgetfilm med stora ambitioner. För stora 

ambitioner. Det här kunde ha varit vägen från ett litet filmbolag i djupaste 

Småland till en storproduktion i självaste Hollywood. Ni är kämpande 

skådespelare, producenter, manusförfattare och kanske till och med 

regissören själv är med. Allt skulle kunnat gå bra om det inte vore för att 

producenten lånat pengar av fel killar och spelat bort hela budgeten på 

travet, regissören har en affär med den kvinnliga huvudrollsskådespelaren, 

och stuntmännen bojkottar inspelningen för att det tas för stora risker och 

skådespelarna får göra sina egna stunts. Listan kan göras lång. Allt är på 

väg att falla sönder och alla greppar girigt efter sin del av det lilla som 

finns kvar innan allt rasar samman. Alla skyller på alla och ingen tar på sig 

ansvaret för ett av Sveriges största filmfiaskon. 

 



Relationer... 

A Familj 
 a Svärdotter/son och svärfar/mor 

 b Kusiner 

 c Syskon 

 d Förälder och barn 

 e Mor/farbror och syster/brorsbarn 

 f Avlägsen släkting 

B arbete 
 a Regissör - Skådespelare 

 b Manusförfattare - Skådespelare 

 c Stuntman - Skådespelare 

 d Personlig assistent - Skådespelare 

 e Kameraman - Skådespelare 

 f Producent - Skådespelare 

C Sen Tidigare 
 a En vet en hemlighet om den andra. 

 b Gamla rumskamrater. 

 c Gick i filmskolan tillsammans. 

 d Varit gifta med samma person. 

 e Suttit i fängelse tillsammans. 

 f Rivaler om samma roller om och om igen. 



D Romans 
 a Gifta 

 b Nyskilda 

 c Flickvän/Pojkvän 

 d Älskare 

 e Före detta älskare 

 f Stalker och den förföljda 

E Brott 
 a Låneindrivare och låntagare 

 b Spelare och bookmaker 

 c Tjuvar 

 d Bedragare och offer 

 e Småbrottslingar 

 f Knarklangare och knarkare 

F Gemenskap 
 a Fackanslutna. 

 b Religion. 

 c Eget sidoprojekt. 

 d Inbitna pokerspelare. 

 e Dyrkar samma skådespelare. 

 f Alkoholister. 

 

 

...under filminspelningen. 



Behov... 
A Hamnas 
 a ... på alla som låtit din karriär dala. 

 b ... på den som spridit lögner om dig.  

 c ... på den som tog din roll. 

 d ... på den som krossat ditt hjärta. 

 e ... på regissören. 

 f ... på hela djävla världen! 

B hitta sanningen 
 a ... om var pengarna kommer ifrån. 

 b ... om vem som gav henne/honom huvudrollen. 

 c ... om varför filmen håller på att gå åt skogen. 

 d ... om var alla droger kommer ifrån. 

 e ... om vem som läcker till pressen om dina problem. 

 f ... om varför det sker olyckor under inspelningen. 

C att bli rik 
 a ... genom att förskingra produktionens pengar. 

 b ... genom att sälja saker från filminspelningen. 

 c ... genom att få ut försäkringspengar. 

 d ... genom att låna pengar av alla och vem som helst. 

 e ... genom utpressning. 

 f ... genom att vinna pengar på vadslagning. 



D att bli respekterad 
 a ... genom att slutföra filmen till varje pris. 

 b ... genom att göra den bästa filmen någonsin. 

 c ... av de andra, för du förtjänar respekt! 

 d ... genom att få Guds välsignelse över inspelningen. 

 e ... av din familj som tycker du är ett misslyckande. 

 f ... genom att komma ut ur garderoben. 

E Att bli fri 
 a ... från ditt äktenskap. 

 b ... från ditt filmkontrakt. 

 c ... från dina skulder. 

 d ... från allt ansvar. 

 e ... från ditt drogberoende. 

 f ... från ditt spelberoende. 

F Att bli beromd 
 a ... eftersom du förtjänar det. 

 b ... så att du äntligen kan göra ”riktig” film. 

 c ... så att alla känner till ditt namn. 

 d ... så att du kan bli precis som [valfri kändis]! 

 e ... så att dina föräldrar accepterar dig. 

 f ... så att du äntligen får vara den som bestämmer. 

 
...under filminspelningen. 



Platser... 
A Filminspelningsplatser 
 a ... Stugan på landet. 

 b ... Nattklubben. 

 c ... Lagerlokalen. 

 d ... Kloakerna. 

 e ... Parkeringshuset. 

 f ... Flygplatsen. 

B Filmstudion 
 a ... Kontoret. 

 b ... Källaren. 

 c ... Köket. 

 d ... Parkeringen. 

 e ... Sminket. 

 f ... Kulisserna. 

C Stan 
 a ... Pizzerian. 

 b ... På torget. 

 c ... Polisstationen. 

 d ... Lokaltidningen. 

 e ... Biblioteket. 

 f ... Biografen. 



D Udda platser 
 a ... I bakluckan på en bil. 

 b ... I ett ihåligt träd. 

 c ... Bakom buskarna. 

 d ... I en brunn. 

 e ... Gömd i en garderob. 

 f ... Taket på hotellet. 

E Utkanten av stan 
 a ... Skogen. 

 b ... Lerig åker. 

 c ... Övergiven väg. 

 d ... Sädesfält. 

 e ... Utbränd sommarstuga. 

 f ... Stängd bensinstation. 

F Sovplatser 
 a ... Regissörens husbil. 

 b ... Husvagn. 

 c ... Producentens hotellrum. 

 d ... Ett fans lägenhet. 

 e ... Vandrarhem. 

 f ... Egen lägenhet. 
 

 

...under filminspelningen. 



Saker... 
A Rekvisita 
 a ... Vitt pulver (mjöl) i zip-påse. 

 b ... Fina affärskläder. 

 c ... Falska pengar. 

 d ... Ninjadräkt. 

 e ... Peruker. 

 f ... Stor, icke fungerande, mobil telefon. 

B vapen 
 a ... Revolver (oladdad) 

 b ... Katana eller ninjato. 

 c ... Kaststjärnor. 

 d ... Nunchucks. 

 e ... Svärdkäpp. 

 f ... Stilett. 

C Pinsamma 
 a ... Nakenfoton. 

 b ... Kärleksbrev du inte skickat. 

 c ... Obetalda räkningar. 

 d ... Toupé.  

 e ... Någon annans underkläder. 

 f ... Massor med piller. 



D Vardesaker 
 a ... Strimlade dokument. 

 b ... Anställningskontrakt. 

 c ... Rättigheterna till filmen. 

 d ... Väska fylld med resterande filmbudget i kontanter. 

 e ... Zip-påse med kokain. 

 f ... Producentens checkhäfte. 

E Udda saker 
 a ... Ett lik. 

 b ... Papper med din underskrift du aldrig tidigare sett. 

 c ... Enmotorigt flygplan. 

 d ... Liten låda med en avskuren tå. 

 e ... Oskrapad skraplott. 

 f ... Kortlek med märkta kort. 

F Sentimentala 
 a ... Gamla kärleksbrev. 

 b ... Autograf från en favoritskådespelare. 

 c ... Fotografi på en gammal kärlek. 

 d ... Klocka ärvd från farföräldrar. 

 e ... Snuttefilt. 

 f ... Tindningsklipp. 

 

 

...under filminspelningen. 


