Familjen Annorlunda
Pappa: Maten är färdig! Hallå, familjen!!!!!
Mamma: Åh, vad bra. Jag är jättehungrig.
Pappa: Ja, jag har noterat att du sett lite hungrig ut på sistone.
Mamma: Och vad ska det betyda?
Pappa: Ingenting särskilt, snygging. Bra att du är hungrig.
Mamma: Vad blir det?
Pappa: Möggelostgratinerad östersjöfisk. Och ett glas vin till dig, älskling.
Mamma: Eh. Jaha. Ojdå.
Pappa: Du älskar ju det?
Mamma: Ja, fast…
Lin: Hej.
Mamma: Vad svart du är om händerna. Vad har du gjort?
Lin: Jag har varit hemma hos Doris och meckat lite.
Pappa: Tvätta händerna.
Mamma: Vart är flickorna?
Lin: Hur ska jag veta det?
Pappa: Maja!!! Emma!!!!
Maja och Emma: Hej!
Mamma: Vad har ni gjort?
Maja: Vadå? Vi har inte gjort nåt.
Mamma: Hallå där. Mig lurar ni inte. Jag ser nog.
Emma: Vi HAR inte gjort nåt.

Lin: Nähä, vad var det jag såg på toaletten på skolan idag då?
Maja: Jaha och vart var det du skulle gå efter lunch då?
Pappa: Sluta bråka. Sätt er och ät nu. Jag har något roligt att berätta.
Maja och Emma: Vi är inte hungriga.
Lin: Jag vet varför.
Det ringer
Mamma: Hallå? Jaa. Men vad är det du säger? Är du säker? Din hyra? 15
000 kronor? MINA barn? Polisanmälan… Snälla… Låt mig prata med dem
först. Ja, det var snällt. Tack. Hej då. (Tvillingarna försöker smita ut) Och
VART ska ni?
Emma och Maja: Ut.
Mamma: Ni stannar. Det var er lärare. Hon sa att hon blivit av med 15 000
kronor. Hon vet att det är ni för ni var de enda som var kvar i klassrummet.
Tvillingarna: Wilma har skolkat. Idag på lunchen. Vet ni vad vi hittade i
cykelförrådet? En cross.
Mamma: Var har du fått pengar till en cross?
Lin: Jag hittade dem.
Tvillingarna: Har du tagit våra pengar?
Mamma: Era pengar?
Emma: Ja, asså…
Maja: Titta vet ni vad vi hittade mer då! Vid crossen. Kryddor! (hivar upp en
plastpåse)
Pappa: Mariujana!

Call-center. Dammsugis AB

Karin: Hej, jag heter Karin och ringer från Dammsugis AB. Jag undrar om
du har några minuter över. Hallå, hallå? Nähä, skit i det då kärring.
Stefan: Jag skickar ett paket med den nya modellen till … nu ska vi se
adressen här Lingonstigen 48. Då kommer det en liten faktura på 3000
också.
Karin: Jag heter Karin å ringer från… Hallå? Asså, jag skiter i det här jag
fixar kaffe. Nån som ska ha?
Pappa Edvin – Cappuchino.
Stefan: Latte. Åh, ursäkta, det här är Stefan från Dammsugis AB. Jag undrar
om du har några minuter över? Jaså har din hund blivit påkörd. Jaha, tråkigt
att höra. Ja, men då kanske vi kan muntra upp med ett erbjudande från
Dammsugis AB. Näha, jag gör bara mitt jobb.
Karin tillbaka med kaffe.
Stefan: Det går asdåligt för mig. Hur går det för er?
Karin: Asdåligt. Sämsta jobbet på jorden. Hur går det för dig, Robert?
Edvin: Va? Bra. Bra jättebra.
Stefan: Men du har ju inte ringt ett enda samtal vad jag hört.
Edvin: Vem bryr sig om dammsugarpåsar. Jag har bättre saker för mig.
Stefan och Karin: Vad?
De tittar på Edvins dator och ser en sida med lösögonfransar, fjäderboan,
högklackade skor mm i mansstorlek.
Stefan: Vad är det för sida du på egentligen?
Karin: (läser) Kostym för dragqueens.com
Edvin: Asså ni får lova att inte berätta för nån!
Båda : OK
Edvin: Jag har fått värsta jobberbjudandet! Ni kommer att dö, det är så
fränt! Ska jag berätta? Okej: Jag ska jobba som transa i en musikal Priscilla
Queen of the Desert. Jag blev headhuntad. Typ.

Karin: Edvin sök hjälp.
Stefan: Verkligen.
Edvin: Det är på allvar! Det var på bussen förra veckan. De tyckte att jag såg
ut som en tjej. Rollen är alltså en transa. I love it! Den har premiär på Göta
Lejon i Stockholm i augusti. Det är skitfet lön!
Karin och Stefan: Är det sant?
Edvin: Yes. Fast jag har inte sagt nåt till frugan än. Hon kommer att döda
mig.
Musik: DANCING QUEEN
Pjäsen nedan ska ej vara bredvid den ovan

