Heavenly Hills
I klassrummet
Vaktmästaren: Jag kan handla idag. Tänkte vi kunde ha det lite romantiskt
ikväll, du och jag. Tända ljus, hummer, ett glas bubbel…
Fröken: Mm (jobbar).
Vaktmästaren: Du slutar 15 idag, va?
Fröken: Jag har mycket att göra. Prov att rätta. Tror inte jag hinner.
Vaktmästaren: Jag är kvällspigg, så det är inga problem.
Fröken: Nu kommer eleverna.
Vaktmästaren: Okej. Jag ska gå och montera lite fläktsystem borta på
lågstadiet idag. Puss, älskling.
Fröken: Puss (motvilligt).
Vaktmästaren ut. Nicole och Clara in.
Fröken: God morgon, tjejer. Jag ska bara gå och kopiera ett papper.
Nicole: Asså, jag är så sjukt trött på Stephanie. Hon ska bara bestämma hela
tiden.
Clara: Samma här. Man vill bara spy.
Nicole: Jag fattar inte vad Kevin ser hos henne.
Clara: Inte jag heller. Du är mycket snyggare.
Nicole: Du med!
Clara: Man kanske kunde hitta ett sätt att få henne utsparkad från skolan…
Nicole: Vadå?
Clara: Typ sno nåt och få henne att se ut som den skyldiga…
Stefanie in med grabbarna.

Nicole och Clara: Heeeej Stefanie! (Stefanie slängkyss till Kevin)
Nicole: Gud, vad snygg du är i håret!
Clara: Har du nya byxor? Snygga!
Stefanie: Tack. Det är Acne. Kostade bara 2000 spänn.
Fröken och Felicia in.
Fröken: God morgon ungdomar. Det här är Felicia. Hon är ny, så jag hoppas
ni tänker vara snälla mot henne. Du kan sitta där borta vid Kevin.
Kevin: Hej.
Felicia: Hej.
Fröken: Jaha, vi ska fortsätta att mäta nivåskillnaden i geografin, så jag vill
att ni tar med er pennor och anteckningsblock i era skåp och följer med mig
ut.
Kevin: Jag kan visa dig hur du ska göra om du vill.
Felicia: Jaha, vad snällt. Tack!
Stefanie: Kevin!
Kevin: Vad?
Stefanie: Kom hit, jag måste prata med dig.
Kevin: Jag ska hjälpa Felicia bara.
Stefanie: Kom hit nu. Det är akut.
Kevin: Jaja. Vi ses sen.
Felicia nickar.

