Restaurant Mysteria
Scen 2: Detektiverna hem till madame. Elias borta.
Madame: Min fina papegoja. Vad ska jag ta mig till? Hur kunde han bara
försvinna? Var håller de där privatdetektiverna hus egentligen?
Cecilia: (utanför Madames dörr) Måste vi ta det här fallet? Jag ogillar skarpt
den där kvinnan.
Judith: Vi har inga andra fall. Och Madame ger oss alltid betalt.
Cecilia: Suck. (knackar på)
Madame: Äntligen. Som jag har väntat. Varför dröjde ni så?
Cecilia: Det var bara fem minuter sedan du ringde.
Judith: Jag beklagar att du fick vänta. Men nu är vi här. Vad kan vi stå till
tjänst med?
Madame: Jag har precis skaffat mig en papegoja. Jag har döpt den till
Sockernäbb. Jag glömde stänga fönstret. Och nu är han borta. (Bölar
högljutt)
Judith: Så ja, så ja, vi ska nog hitta den åt dig. Cecilia, leta spår.
Cecilia: Inte så svårt. Här. En fågelskit. Här. En fjäder. Här. Ett öppet fönster.
Madame bölar ännu mer.
Judith: Okej, vi får ge oss ut och söka. Sitt här och ta en konjak madame, så
kommer vi snart.
Madame: Du är en sån gentleman Oskar.
Scen 3: Prinsessan och Tindra Diamanta på fiskspa
Tindra: Min turné är beräknad att börja någon gång nästa höst. Vi ska börja
i L.A, tydligen. Tindra Diamanta, i L.A. Sug på den.
Prinsessan: Jaså?
Tindra: Jepp. Jag kommer att tjäna 100 kronor om dagen och en mille i
månaden.

Prinsessan: Oooookej. Jag var hos Mario Prada igår.
Tindra: Vem?
Prinsessan: Hallå, skämtar du med mig? Vet du inte vem Prada är?
Tindra: Hm…
Prinsessan: Designer. Typ den bästa. Han ska göra min klänning till
nobelfesten.
Tindra: Är det inte tråkigt att gå på den?
Prinsessan: Talen kan bli lite långa, men annars är det helt okej. Det ingår i
mitt uppdrag som prinsessa.
Tindra: Aj!
Prinsessan: Vad är det?
Tindra: Det här fiskspat suger. Fisken bet mig!
Lilja tar snabbt upp sina fötter.
Prinsessan: Gud, vad äckligt. Vi går.
Tindra: Verkligen.
Scen 7 Kidnappningen
Tindra: Strålande. Hörde du Josefine? Hallå, var är Josefine?
Bella: Hon skulle pudra näsan. Men det var en kvart sedan.
Tindra: Jag går och tittar att hon är okej. Hon är borta! Jag hittade bara
hennes gucci-väska. Det måste ha hänt nåt!
Oskar: Är prinsessan borta?
Tindra: Ja!
Cecilia: Vi måste agera snabbt.
Oskar: Du går dit, jag går hit. Nå?
De går och söker till musiken. Rebecka sms:ar kungen med pengakravet under
tiden och en detektiv stannar till och ser över hennes axel.

Cecilia: Inget. Du?
Oskar: En fjäder. Annars inget.
Rebecka: Prinsessan är borta! Vänta nu. Det här är ju ett scoop för mig.
Madame: Hur kan du utnyttja situationen på det där sättet?
Tindra: Hallå, det är min bästa kompis du talar om. (det ringer på hennes
mobil) Tindra Diamant. Hej Kungen. På restaurang Sus och Dus. Va? Ett
sms? ”Rå hit 3 miljarder annars dör din dotter?” Vad hemskt! Ja, hon är
borta. Nej, inga vakter. (Detektiverna vinkar och lägger fram ett visitkort).
Men det finns 2 detektiver här. OK. Hej då. Det var kungen. Någon har
skickat ett sms till honom och krävt pengar. Insatsstyrkan är på väg.
Oskar: Ingen får lämna lokalen.
Cecilia: Vi går igenom allt från början. Tindra, du sjöng en sång under tiden
hon försvann. Var det en vilseledande manöver?
Tindra: Va? Nej!
Oskar: Madame, du betalde ut lön till oss idag. Fick du slut på pengar och
behöver desperat nya?
Madame: VA? Det var det värsta!
Oskar: En annan detalj jag tänkte på. Vem sms:ade du när Tindra sjöng sin
sång.
Bella: Ingen särskild. En kompis.
Cecilia: Få se då.
Bella: Nej, det är privat.
Cecilia: Få se!
Bella: Okej. (ger motvilligt mobilen till Cecilia)
Cecilia: ”Rå hit 3 miljarder annars dör din dotter!”

