
DIALOG, EXEMPEL FRÅN FARGO

Fargo handlar om bilförsäljaren Jerry Lundegaard som

arrangerar en fejkad kidnappning av sin fru för att pressa

pengar av sin rike svärfar. Dialogen kommer alldeles i

början av filmen. Det är första gången Jerry Lundegaard

träffar de män han tänker anlita för att kidnappa hustrun,

Carl Showalter (Steve Buscemi) och Gaear Grimsrud (Peter

Stormare). De sitter och väntar på en sunkig bar i någon

liten håla. Jerry kommer in på baren och går fram till

deras bord.

JERRY

Jag är Jerry Lundegaard.

CARL

Jerry Lundegaard?

JERRY

Ja, Shep Proudfoot sa -

CARL

(avbryter)

Shep sa att du skulle vara här

halv åtta.

JERRY

Shep sa halv nio.

CARL

Vi har suttit här i en timme. Han

har pissat tre gånger redan.

JERRY

Jag är ledsen. Shep sa halv nio.

Det var väl ett missförstånd.

CARL

Har du bilen?

JERRY

Visst. Den är på parkeringen. En

helt ny brun Ciera.

CARL

Okej. sätt dig då. Jag heter Carl

Showalter. Det här är min kollega

Gaear Grimsrud.

JERRY

Hej. Så vi är helt på det klara

med allt nu eller?

CARL

Visst Jerry, vi är helt på det

klara. Skulle vi inte vara det

eller?
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JERRY

Ja, nej . Det är säkert helt

klart. Shep glck i god för er.

Jag har fullkomligt förtroende

för er grabbar.

Carl och Gaear stirrar på Jerry. Han försöker sig på ett

leende mot den helt uttryckslöse Gaear. Det blir en liten

paus.

JERRY

(fortsätter )

Då så, då är vi väl klara. Här är

nycklarna.

CARL

Vi är inte alls klara Jerry.

JERRY

Va?

CARL

Den nya bilen plus 40 000 dollar.

JERRY

Jo, men dealen var att ni fär

bilen först, och sen de 40 000,

det skulle vara likssom en

lösensumma. Jag trodde Shep hade

sagt -

CARL

(avbryter)

Shep sa inte så mycket Jerry.

JERRY

Okej, då -

CARL

(avbryter)

Bara att du skulle vara här halv

åtta.

JERRY

Ja, men det var ett missförstånd.

CARL

Ja, du sa det förut.

JERRY

Men det här är liksom ingen

betala allt i förskott-deal. Jag

ger er splitter ny bil i förskott

-
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CARL

(avbryter)

Jag tänker inte argumentera med

dig Jerry.

JERRY

Okej.

CARL

Jag tänker inte sitta här och

argumentera. Men en sak ska jag

säga. Det Shep berättade för oss

verkade rätt knasigt.

JERRY

Nej nej. Det är inget knas. Allt

är ordentligt genomtänkt.

CARL

Du vill att vi ska kidnappa din

egen fru? Jerry nickar

CARL

Ok, du betalar lösensumman -

åttio tusen dollar? - jag menar,

du ger oss hälften, fyrtio tusen

och så behåller du hälften. Det

är som att du rånar dig själv.

Det verkar helsjukt.

JERRY

Okej. Såhär, det är inte jag

själv som betalar lösensumman.

Grejen är att min fru, hon är

rik, hennes pappa är riktigt

förmögen. Nu är det så att jag

har lite problem -

CARL

(avbryter)

Vad är det för problem?

JERRY

Nja, det är, det, nej det tänker

jag inte gå in på. Jag behöver

pengarna bara. Alltså, hennes

pappa är riktigt välbärgad -

CARL

(avbryter)

Men då kan du ju bara be honom om

pengarna.

GAEAR

Eller din jäkla fru, för fan
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CARL

Eller din jäkla fru.

JERRY

Jamen det är en del av det ...

Dom vet inte om att jag behöver

pengarna. Det är det ena. Och

även om dom visste så skulle jag

ändå inte få något. Så det är det

också. Men det här är

privatsaker.

CARL

Privatsaker?

JERRY

Ja, privatsaker som jag inte

behöver ehh ...

CARL

Okej Jerry. Du ber oss utföra det

här uppdraget, men du vill inte,

du tänker inte ... Äh, fan, vi

går och tittar på Cieran.


