Hämden
Scen 6
Odjuret: Ingen älskar mig. Jag är så ful.
Belle: Snälla Adam, du säger samma sak minst var femte minut. Det är rätt
tröttsamt faktiskt.
Odjuret: Men det är ju sant. Du älskar inte mig längre Belle.
Belle: Jo det gör jag, men du är JOBBIG!
Odjuret: Se bara på mig. Ful, fulare, ADAM!
Belle: Hallå, hör du mig? Lyssnar du överhuvudtaget på vad jag säger?
Odjuret: Kanske om jag kammar pälsen lite åt det där hållet.
Belle: Jag har cancer.
Odjuret: Åt den andra hållet då?
Belle: Jag har vunnit en miljard på triss.
Odjuret: Nej, det var bättre åt andra hållet.
Belle: Imorgon ska jag åka till månen med en rymdraket.
Odjuret: Nej, jag måste gå en uppfriskande promenad för att rensa tankarna.
Bara jag inte möter nån…
Belle: Gå du bara, din självupptagna stropp.
Maleficent in.
Belle: Jaså, fler energitjuvar i farten ser jag. Och vad kan jag hjälpa dig med? Vill
du klaga på nåt. Ös bara, ös, jag är tydligen en soptunna för folks skit.
Maleficent: Asså, jag hade inte tänkt att jag skulle beklaga mig, jag hade tänkt…
Belle: Jaså inte? Du det tror jag inte en sekund på. Du måste vara den bittraste
och mest sårade människan på denna jord som går och förtrollar folk till Odjur
för att…ja varför egentligen?
Maleficent: För att allt är så jävla orättvist.
Belle: Jaha. Så att DU tycker att livet är orättvist rättfärdigar att du går och
förtrollar folk till Odjur?

Maleficent: Hm.
Belle: Du kan svara på frågan.
Maleficent: Inte visste jag att du hade ett sånt temperament.
Belle: Nähä. Men ser du att ja går runt och jävlas med andra för att jag är arg?
Maleficent: Jag tycker att du jävlas med mig nu! Jag kom bara hit för att
förtrolla dig till ett odjur också.
Belle: Men jaha. Vad bra då. Kör! Tror du jag bryr mig?
Maleficent är handfallen.
Belle: Men sätt fart nu då, jag har inte hela dagen på mig.
Belle står med armarna ut och blundar. Maleficent pussar henne. Belle öppnar
förvånat ögonen. Tystnad. Magi.
Maleficent: Jag… jag måste gå.
ut
Belle: Men vänta….
Springer efter

