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DEL 1 -Alfahanens hemmafru

1. INT Badrummet, morgon (scen: telefonjobb) 

Hilda, 23, ligger i badkaret, vi ser henne i närbild, bara hennes ansik-
te. Hon har sitt kaffe bredvid sig på kanten och mobilen i handen. På 
kanten av badkaret står också billiga shampoflaskor, i rosa och gult, 
behållare för värmeljus i glas med använda värmeljus i. Badrummet är 
slitet och ostädat. Det finns ett genomskinligt duschdraperi av plast 
som hänger draget åt sidan. På golvet finns en sliten turkos badrumsmat-
ta. I hörnet av badrummet står en tvättmaskin och en tvättkorg med smut-
stvätt som väller över kanterna. Det står också några grönväxter längs 
väggarna och pynt från gamla fester hänger kvar här och där. Hilda 
vrålar i mobilen.

Hilda:  
Bara 23 € i månaden och hur mycket sms du vill, ja men fattar du, det är 
inte sämre än ditt förra abonnemang… Ja bättre och bättre… Men det här 
är ett bra abonnemang.. Var inte feg nu, du kan gott byta. Ja, det är 

helt gratis att byta… Nu ska du vara tacksam att jag ringer dig och ger 
dig det här fantastiska erbjudandet- vänta. 

Lo,23, kommer in i badrummet och ser frågande på Hilda medan hon lutar 
mot dörren. Vi ser Hilda från Los håll. Hilda lägger handen över mikro-
fonen på mobilen.  

Hilda:  
Shhh. Jag jobbar hemifrån. 

 Lo: 
Okej, men jag måst iallafall bajsa.  

Hilda:  
Nej!! Okej, gör det tyst i såfall..  

Hilda återgår till sitt samtal. Lo sätter sig på toan. 

Hilda:  
Nu är det såhär att jag blir betald per köp så det minsta du kan göra är 
ju att byta abonnemang så att jag får betalt nu när jag lagt ner ganska 

mycket tid på dig.. (personen har lagt på) Fan!  

Hilda och Lo tittar på varandra. Telefonen ringer. *Chefen med liten kuk 
DNA* blinkar i nedre delen av bilden.  

Hilda:  
Aj satan.  

(Hilda svarar)  
Hilda:  

Nej jag är inte inne men jag jobbar. Ja men jag tänker att det spelar 
väl ingen roll för kunden var jag sitter, det är ju telefonjobb… Jag är 
på mitt hemma kontor. Säger upp… Vad menar du, att du ger mig en varn-
ing? Nehe.. Jaha men fuck you då. Jag ska väl inte hålla på med telefon-

försäljning ändå, det är så jävla idiotiskt! Ja ska ändå snart böra 
studera på taikken så..  

Hilda slår fast luren. Vi ser Lo första gången. Lo bajsar. (plopp!)  
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Lo: 
Svaren har kanske kommit redan. Från universitetsansökan. Eller ja tror 

iallafall att medi ha kommi. Ska vi våga kolla? 

Hilda: 
Vadå våga, såklart vi kommer in! 

Lo spolar. Vi ser vattnet virvla ner och substansen i toan försvinna. 
Vattnet blir stilla. Vi hör Hilda jämra sig. 

2.INT Badrummet förmiddag (Inte kommit in)  

Hilda ligger i badkaret och gråter med förvridet ansikte och stirrar på 
mobilskärmen. Lo ligger på golvet med fötterna uppe på badkarskanten. 
Hon river på sina tånaglar tankspritt. 
  

Hilda:  
Dehär suger så mycket det känns som fucking väggarna viker sig .. 

(snyft)
Lo sträcker sig efter nagelsaxen som är i necessären på golvet. Telefo-
nen ringer *mamma* . Lo börjar aggressivt klippa naglarna på varje 
stavelse som hon lägger tyngd på.  

Lo: (irriterat) 
  Ja hej mamma. Nej det gick inte så bra nej. Nej inte det här 
  året heller. Jo jag hade läst. MAMMA!!! Nej jag tänker inte 
  bli närvårdare, far säkert bara till Australien. 

Lo lägger på utan att vänta på sin mammas svar. Hilda och Lo ser på 
varandra.  

Lo:  
Idag drar vi huvu fullt!  

3. INT Badrummet dag (“nattklubb”) 
Ritualmässigt och i slow motion till musik: Lo står vid tvättkorgen och 
drar fram sin favorit toppi. Lo och Hilda dricker billigaste ölen ur 
burk, sminkar sig som om de drog på sig stridsmålning. De slänger på sig 
kläder i slow motion, magtröjor och fladdrande svarta långa plagg. 
 Lo drar foundation över hela ansiktet: först i streck över kinderna 
(som stridsmålning). Hilda sätter på sig mörklila läppstift och visar 
tänderna som ett rovdjur, snus under läppen. Hilda sätter rosa hårmas-
cara på sitt armhålehår. Lo testar också på sitt lite kortare armhåle-
hår. De sätter glitter i varandras ansikten ovanför ögonen, skrattar.  

punkmusik. 

Hilda sätter sig på badkarskanten  och Lo börjar rita ögonbryn till 
henne. Vi kommer in i tajt närbild, musiken tar slut och det blir vanlig 
bildhastighet.  
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Lo: 
Idag ska vi prata med alla snygga killar.  

Lo klämmer ut foundation och ska just lägga det på Hildas kind där hon 
har finnar.  

Hilda:  
Nej, inte finnarna.  

Lo:  
Vill du inte att ja täcker domhär röda? 

Hilda:  
Nej det är PUNK! Inte massa foundation.. 

Lo:  
Är du punk eller sku du ha killar?  

Hilda:  
Killar ÄLSKAR punk.  

Lo: 
Okej. 

Hilda:  
Mera glitter kanske.

4. Badrummet Natt  (Scen: Silverfisken)  
Badrummet är tomt. Blå nyanser. Närbilder: en vattendroppe formas vid 
lavoaren. En silverfisk strosar på kaklet och har golvet för sig själv. 

  
5. Badrummet, Natt (Scen: Bråket)  
Hilda och Lo, fulla, ligger i badkaret i sina festkläder. De äter 
nattmat från grillen. Lo röker cigg samtidigt. Hilda duschar sig över 
huvudet. De skrattar. 

Hilda:  
Jag älskar att vara vuxen. Tänk när man var barn och drömde om att vara 

uppe hela natten och äta godis. Det här e ju typ det. 

Lo:  
Mm. 

Lo tar ett bloss av sin cigg och strecker sin nacke.  

Hilda: 
..Mera vodka!!  

Hilda trevar efter flaskan på golvet, finner den och häller upp i två 
behållare för värmeljus som står på badkarskanten. hon kastar de använda 
ljusen på golvet. Häller upp. De skålar. 

Hilda:  
Ja de sku ju vara kiva å ligga med nån men alla finska män e ju idioter.  
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Los telefon plingar. Lo tittar. Ler. Vi ser smset i nedre delen av 
bilden.  

*Du är helt sick muija.. Helt som en multivitamintablett, liten och söt 
och full av allt som är gott*  

Hilda:  
Vad är det?   

Lo tvekar, ler. 

Hilda:  
Visa nu!  

Lo visar. 
Hilda (ironiskt) :  

LITEN OCH SÖT SOM EN MULTIVITAMINTABLETT.. LOL ! Varför gav du ditt num-
mer till honom?! 

(tystnad)  

LO:  
Varför hatar du alltid alla killar som tycker att jag är snygg?  

Hilda: 
Va? 

Hilda:  
Det gör jag inte. 

(tystnad) 

Hilda:  
Nåh alltså.. Jaa. Nå int vet ja, en till kille som bara pokar på dej för 

ditt utseende. Jag blir bara störd- 

Lo:  
Och varför tror du int att man kan bli intresserade av mig som person? 
Är jag så tråkig menar du att man bara kan bli intresserad av mitt ut-

seende. 

(tystnad) 

Hilda:  
Nä- de va int så jag mena.  

Lo:  
Fattar du int att jag kanske fick bra fiilis av att han kom å prata, å 
över lag av att folk kollar på mig å tycker att jag är snygg? Varför 

stör det dej så jävla mycke! Du fucking fittblockar mig fattar du det?  

Hilda:  
Fattar du int att du gör dej till en symbol i en sexistisk ideologi!  

Lo:  
VA!! Vad fan menar du med det? 

Hilda:  
Du passar in i patriarkatet perfekt. Snygg, blond och ofarlig, folk är 

fan programmerade att tända på dej!  
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Lo:  
Alltså fy fan. Det där är det fulaste nån någonsin sagt till mig. Och du 

ska va min bästis. Å feminist. Nä fuck you!  

Hilda:  
Läs lite genusvetenskap så sku du fatta! Jag menar bara att du int 

egentligen tjänar på det, snart kommer nån alfahane och tvingar dig att 
bli en liten hemmafru.  

Lo:  
Tror du int att jag väljer själv vem ja ska va ihop med! Du e så jävla 
absurd! Bara för att du ha läst vadå en kurs genusvetenskap så kan du 
säga vad som helst eller! Och vet du va- du e int så speciell bara för 
att du vill bråka med hela världen. Tänk om jag kanske vill ha lite kär-

lek i mitt liv nån dag! 

Lo stiger upp ur badkaret och rusar ut. Smäller dörren så hårt hon bara 
kan. 

Hilda:  
Lo!! Jag vill ju bara inte att du går i fällan. Du e min bästis! De e ju 
bara därför ja säger det rakt till dej. Vi pratar ju rakt till varandra. 

Det är ju det vi gör!! 

Hilda:  
Lo förlåt !! Det kom säkert ut fel.. Vill du int ha en handduk.  

 Lo sträcker in handen efter en handduk och smäller dörren igen. Hilda 
ligger kvar i badkaret och stirrar i väggen.  

6. Eftertexter rullar (glitter i avloppet)  

Bild på avloppet i badkaret, fullt med glitter. Vi hör det sista vattnet 
rinna ner.  
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DEL 2 Hundra mellanår & ett liv som slav  

7.INT Badrummet dag (pilla tår) 
gult lysrörsljus. Lo sitter dubbelvikt och pillar mellan tårna. 

8. INT Badrummet eftermiddag (deppighet)  

Hilda ligger ensam i badkaret och stirrar framför sig. Trummar med fin-
grarna på kanterna. Lampan är släckt.  

9. Badrummet dag (pubishår)  
Hilda sitter på golvet och plockar bort invuxna pubishår från bikinilin-
jen. Mobilen ringer.  

Hilda:  
Mamma jag kan inte prata, är på jobb. Eller vänta, har du en hundring 
att låna, har inte fått min lön ännu… Ai okej, nä det är lugnt, jag 

klarar mig!  

Lo: (utifrån) 
Hörde du vad jag sa? 

Lo gläntar på dörren.
Lo:  

Ha de nappa någå arbetsintervjuer? Jag har betalat hyran nu.  

Lo går till spegelskåpet och drar på sig mascara.  

Hilda: 
Nä men jag har plockat bort alla hår från bikinilinjen, också alla in-

vuxna. med pincett! 
..Funderar på att sälja använda trosor online, känner du nån som ha 

gjort det? ..  

Lo försvinner från dörren. 
Hilda: 

 (Ropar till Lo som är i köket) 
Lo, det känns bara så obefogat att man ska måsta söka någå skitjobb på 

nåt företag som man int egentligen skulle vilja stöda.. Företagen 
förstör jorden, varför ska man bidra till det? Vi har ju inte valt att 
födas, vem har sagt att vi måste göra nånting alls igentligen? Och ändå 
blir vi slavar för det här systemet ända från att vi föds. Vi föds till 

slavar, Lo!  

Hilda får e-post *you got mail*  

Hilda:  
ÅH!… (läser högt) Tack för din ansökan, vi fick 1500 ansökningar.. Tack 

för visat intresse.. 

Hilda:  
Vad ska du göra idag?  

Lo:  
Ska på dejt. Å bli nån alfahanes hemmafru.
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Hilda:  
Lo förlåt… 

Lo: 
mm.

10. INT Badrummet eftermiddag (onani)  
Lo drar ut tvätt ur tvättmaskinen, luktar på den och himlar med ögonen. 
Den har stått för länge. Hon trycker in den på nytt. Knäpper på 
tvättmaskinen. Hon sätter sig på tvättmaskinen med mobilen i handen. 
Skriver i mobilens sökfält: lesbian porn. Hon sätter in handen i sina 
jeans och börjar onanera. Håller på ett tag. Tittar fokuserat på mobilen 
utan att röra en min. 

Hilda ringer med facetime till Lo från spårvagnen *Incoming videocall 
from Hilda* blinkar på skärmen. Lo hoppar till. Hon trycker av samtalet. 
Hilda ringer igen. Lo trycker bort. Hilda ringer igen. Lo svarar.  

Lo:  
Jag är upptagen ju???! 

Hilda:  
Alltså här e nåt jävla fyllo som håller på och talar till mig.. Jag bara 

orkar int med dethär! Du måst tala mig genom det här.   

Lo:  
…Nå vad säger han?  

Hilda:  
Ja nej men han ba pratar… Nu kommer han här igen jag orkar inte.  

(Mannen lutar sig in från bänken bakom) 

Mannen:  
Flickan, får jag säga bara en sak!! 

 ..Varför ser du så arg ut? 

Lo: 
 (till mannen)  

Hallå, hon ser ut som hon vill, det är ett allmänt utrymme! 

Hilda: 
 (till mannen)  

Det här är ett allmänt utrymme! 

Mannen : 
 Jag säger bara att ett leende är vackert på en flicka! Du sku till och 

med kunna vara helt söt om du sku anstränga dig lite.. Eller är du 
kanske en som hatar män när du har sånt grönt hår också 

Hilda: 
(till Lo)   

Ja hackar honom snart. Jävla gubbe..  

Lo:  
Vänd luren mot honom! 
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Hilda:  
Va?  

Lo:  
Ja, vänd mobilen, låt mej prata till honom! 

Hilda vänder luren mot gubben. 
Lo: 

 (til mannen) 
Dra åt helvetet jävla gubbe!  

Lo och Hilda ser på varandra och ler. 

10.B INT Spårvagnen, eftermiddag 
 
Scenen spelas in på mobilkamera för att simulera ett video- samtal 
på en smarttelefon.  
Hilda sitter på spårvagnen, mannen sitter på sitsen bakom. Han är 
berusad och kommer emellanåt på något att säga till henne. Hilda 
ringer ett videosamtal till Lo från spårvagnen. Lo trycker på röd 
lur. Hilda ringer igen. Lo trycker bort. Hilda ringer igen. Lo 
svarar. 

Lo:  
Jag är upptagen ju???! 

Hilda:  
Alltså här e nåt jävla fyllo som håller på och talar till mig.. Jag bara 

orkar int med dethär! Du måst tala mig genom det här.   

Lo:  
…Nå vad säger han?  

Hilda:  
Ja nej men han ba pratar… Nu kommer han här igen jag orkar inte.  

(Mannen lutar sig in från bänken bakom) 

Mannen:  
Flickan, får jag säga bara en sak!! 

 ..Varför ser du så arg ut? 

Lo: 
 (till mannne)  

Hallå, hon ser ut som hon vill, det är ett allmänt utrymme! 

Hilda: 
 (till mannen)  

Det här är ett allmänt utrymme! 

Mannen : 
 Jag säger bara att ett leende är vackert på en flicka! Du sku till och 

med kunna vara helt söt om du sku anstränga dig lite.. Eller är du 
kanske en som hatar män när du har sånt grönt hår också 

Hilda: 
(till Lo)   

Ja hackar honom snart. Jävla gubbe..  
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Lo:  

Vänd luren mot honom! 

Hilda:  
Va?  

Lo:  
Ja, vänd mobilen, låt mej prata till honom! 

Hilda vänder luren mot gubben. 
Lo: 

 (till mannen) 
Dra åt helvetet jävla gubbe!  

Lo och Hilda ser på varandra och ler.

11. INT Badrummet dag. (lowpoint)  
Hilda kommer innanför dörren. Hon är nedstämd. Hon ställer sig framför 
spegeln. Testar Los smink. Hon smetar foundation över hela ansiktet, 
lägger rosa läppstift, rouge, mascara.. Hon försöker se om hon kan se 
vacker ut på Los sätt. Hon ser på sig själv. Hon hör ytterdörren smälla 
igen. Hilda spolar och sätter sig på toalocket.   

Lo:  
Hildaa! 

Hilda:  
Ja e på toa!  

Lo: 
Men vad hände riktigt där på spårvagnen, du brukar ju äta såna där gub-

bar till frukost. 

Lo kommer in i badrummet. De ser på varandra.  

Hilda slår ut med armarna hjälplöst. Lo sätter sig på huk och kramar 
Hilda hårt.  

Hilda:  
Förlåt för dom där sakerna jag sa om dig.. kände mig kanske lite utan-

för. 

Lo:  
De e lugnt. Sluta vara så ynklig, du är en super enhörning QUEEN. Och du 

vet det. 

De släpper kramen, Lo sätter sig på golvet och lutar sig mot badkaret.  

Hilda: 
Ja, jag vet int. Hade ingen comeback på lager för jag väntade mig int en 

attack mot mitt utseende liksom. 

12. INT Badrummet dag (mysmiddag)  
Lo och Hilda ligger båda i badkaret med en massa skum. Lo har en hårin-
packning i håret och Hilda har grönt läppstift. De har dukat upp middag 
på en planka över badkaret. De äter hämtpizza och dricker vatten. De har 
radat upp sitt stöldgods på badkarskanten. Några hårprodukter, krämer 
och läppstift i olika färger. De har  ritat på kaklet med rosa läpps-
tift: blommor, fittor och anarkistmärken. Hilda tindrar. 
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Hilda:  

Aah! Jag matcha med en nice på tinder! Åh Rurik Haha. Låter som en fabo. 
Fast oj.. nästa bild. Hahah Extremsport, solglasögon inne och en papego-

ja på huvudet. Han har ett djur på huvudet i typ varje bild, shady. 

Visar till Lo. Lo ler.  
Lo: 

Åh! Perfect insta moment!  

Lo förbereder en selfie över axeln där det hela syns. 

Lo:  
Skratta lite!! Woooooo! 

Lo tar bilden. De sitter sedan i varsin enda av badkaret i tystnad 
försjunkna i sina mobiltelefoner.

Hilda:  
Alltså Man borde bara bli lesbisk. Tänk om vi sku vara lesbiska, det sku 
vara så bra! Vi får ändå aldrig någå dudes när vi hela tiden hänger med 

varandra.  

Lo:  
Jaa..  

Hilda:  
Ha du legat med nån tjej 

Lo:  
Varför frågar du det!? Du vet precis alla 23 pers som jag har haft sex 

med. 

Hilda:  
Ja, alla killar! Och du säger ju alltid att det är skit! 

Lo:  
Ja men om jag skulle prova så skulle det inte vara med dig. Bara så du 

vet.  
(pinsam tystnad)  

Hilda:  
Nej såklart inte påriktigt.. (förvirrad) Ja alltså jag bara menar att 

man vet ju aldrig innan man ha prova. 

Lo:  
Jag tror nog man vet.  

Lo:  
Du borde kanske börja göra nåt med dina dagar. 

Hilda:  
Mm. 

Lo: 
Det blir ju int bättre av att du gör ingenting. De behöver du ju inte 

sluta teckna och sånt bara för att du int kom in. 



11. 
Hilda:  
mm. 

De sitter båda försjunkna i sina mobiltelefoner. 

Hilda:  
Textar du med multivitamin?  

Lo:  
mm. 

Hilda:  
Hur gick dejten? 

Lo:  
Helt bra. 

Tystnad, tjejerna är försjunkna i sina mobiler. 

Hilda:  
Lo vad ska vi göra med våra liv? 

Lo:  
Mmh. .. jag vet inte.. Kan int du skaffa någå jobb så vi kan fa å resa 

sen.  

Hilda:  
Sen kommer vi tillbaka hit efter ett år. Jag vet inte vad det är för ide 

med livet om man int får göra det man älskar. Någå kreativt.  

Lo textar.  

Lo:  
Mmh. .. Men ville du ens dit till taikken? 

Hilda:  
Fucking skämtar du med mig?  

Lo:  
Men e du int liksom mer poet 

 eller konstnär än grafisk designer?  
Lo slutar texta.  

Lo:  
Du är en superenhörning prinsessa. 

 Fuck taikken! Du är för bra för taikken. 
 Du e typ Beyonce.. men med lediga dagar! 

Hilda:  
Tack. Du är också en superenhörning prinsessa. 

 Du e typ Rihanna bara att inte känd! 
 Fuck medi. 

 Vi ska visa dom! 
 Vi ska göra stora saker. Skål för ett till mellanår.  

Lo:  
Skål för hundra till mellanår.  
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Hilda:  
Skål för resten av livet mellanår. 

Lo:  
Och fler jobbturer.. antar jag.  

13. Efterfexter rullar (jag är konstnär)  
Hilda sitter på toastolen och tittar drömskt i en trendig tidning med 
snygga fonter medan hon dricker vin. Lo står och duschar och håller ut 
sin mobiltelefon till sidan så att den inte blir blöt. Byter låt, jammar 
vidare.  
Lo sticker ut huvudet bakom draperiet:  

Lo:  
Den där Ina, ja såg henne på spåraholppan.  

Hon är just en såndärn, hon 
ser alltid sådär amaze fräsch ut 

 fast hon typ kommer från en yogatimme. 

Hilda:  
Alltså vem? 

Lo:  
Från gymnasiet, hon kom ju in i taikken nu. Oh  

.. Sori!! Ja tänkte int. 

Hilda tittar på Lo. 

Hilda:  
E du seriös? 

Lo:  
Åh sori ja tänkte int. Vi vill inte va som henne. 

Hilda:  
Nej vi vill inte va som henne! Jag skiter väl i om jag inte blir grafik-
er och int får jobba på såna här glansiga tidningar och arrangera fonter 

på min bärbara mac som jag inte har. Jag är konstnär.  

Hilda river sönder tidningen.  

Hilda:  
Hej resten av livet!  

Lo fortsätter duscha.  
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DEL 3 PMS OCH ARBETSINTERVJU 

14.INT Badrummet (kasta färg)  
Hilda står i sport BH och trosor och kastar aggressivt målfärg på en 
tavelduk som står i badkaret. 

15. INT BADRUMMET förmiddag (Pms dikt)  
Hilda ligger i badkaret. Hon skriver en dikt om hur det känns att ha PMS 
och tvättar samtidigt kläder i badkaret.  

Hilda:  
(Läser högt det hon skrivit, först poetiskt med känsla, sedan testar hon 

samma som om hon rappade) 
Hela min kropp blöder och 

livet  
saknar  
mening 

-Det enda  
jag vill göra är att snatta 

läppstift på stockas  
kosmetikaavdelning..

Lo kommer in med stressade snabba rörelser.  

Lo:  
Jaha, du är här igen. Hur går det med jobbansökningarna… Vad har du i 

vattnet?  

Hilda:  
Ja kör lite snabbtvätt här i badkaret bara.. Orka inte hålla på med 

tvättmaskinen. Tänkte att när jag nu tvättar mig själv kan jag lika gär-
na tvätta kläderna samtidigt. 

… och jon ja har skickat ansökningar.. dagistant, blombutik, städ..  

(tystnad)  

Lo rotar i badrumsskåpet. Kastar ner tomma torrshampoburkar.  

Hilda:  
Vad det låter!! Sluta röra dig så stressigt!  

Lo:  
Torrshampo kostar. Och tvättpulvret är slut, jag tror att du vet det. 

Hilda:  
Jaa och nu försöker jag skriva en dikt så jag sku uppskatta om du int 

sku kasta saker runt dig. Tänker att ja sku kunna bli poetryslammare. De 
e ingen omöjlighet. Man kör sin bil vart man vill i livet.

Lo:  
Sori men jag ska på jobb. Jag ska TORKA RÖV. Och jag blir lite störd att 
du bara ligger där å ha använt upp allt torrshampo. Så du får sluta an-

vända mina produkter och äta min mat.  

Hildas telefon plingar.  
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Hilda får tårar i ögonen. (tystnad) *snyft*. Hilda sätter en hand fram-
för sitt ansikte. 

Lo: (försiktigt)  
Hei, Hilda.. Jag mena inte.. Bästis. Du får äta min mat så länge du be-

höver.  

Hilda: (snyft)  
Jag vet..jag vet. det är bara ..  

(pekar på sin mobil)  
Jag har fått en arbetsintervju. Dom frågar om jag kan komma in om en 
timme. Jag bara har sån pms. Mina boobs väger typ 2 kg st. dom kommer 
att hata mig och tycka att jag är äcklig. Ingen vill anställa mig, vad 
ska jag säga liksom,’Hej jag är Hilda och har gått gymnasiet. Jag är so-

cialoch glad!’, jag DÖR om jag måst upp ur det här badet.

Lo:  
Hilda, superenhörning prinsessa babe. Om du bara skaffar lite pengar så 
kan vi göra vad som helt, vi kan resa! Till Palmer! Och kokosnötter. Om 

du går så har vi ju en orsak att ha fest sen!

Hilda: 
Palmer?  

Lo:  
PALMER!  

Lo tar emot Hilda med en handduk som om hon var ett litet barn. 

16. INT. Badrummet eftermiddag (Lo sjunger)  
Hildas kläder hänger på byksträcket ovanför badkaret. Där hänger också 
Hildas dikt och droppar. Lo sitter på toastolen och spelar några gitar-
rackord. Det är svårt att ta ackorden. Hon tar ner Los dikt och sjunger 
några falska fraser.  

17.INT Badrummet eftermiddag (Lo tar selfies)  
Lo sitter på golvet, äter chokladrussin och tar selfies. Först några där 
hon försöker se glad och söt ut, sedan några där hon ser cool och ut-
tråkad ut. Hon flyttar krukväxten så att den är i bakgrunden. Hon flyt-
tar sig själv och krukväxten närmare fönstret där det är bättre ljus, 
och hamnar i en svår ställning för att fånga ljuset och ha växten i bak-
grunden. Hon sätter sig på golvet och scrollar igenom biblioteket med 
hundratals bilder som är nästan lika.  
Hon lägger upp en på instagram. Sätter sig och väntar på likes. 
Hällerussin.
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18. INT Badrummet kväll (arbetsintervju)  
Hilda ligger i vatten med mens i och gråter.  

Hilda: (ropar till Lo som är utanför) 
Jo det gick bra…  

Lo kommer in och rör sig mot lavoaren för att ta sin tandborste. 

Lo:  
Varför gråter du nu då?? 

  

Hilda:  
Det är bara så skönt att inte ha PMS mera!  

(skrattar)  

Lo: 
 (borstar tänderna)  

Men berätta vad som hände då!!! 

Hilda:  
Nå.. 

(stilbyte) 
Ändring i belysningen 

Anställaren, 45 kommer in i rummet med en stol. Hilda tar en handduk 
omkring sig.  

Hilda:  
(till Lo) 

Nå, jag kom dit i tid.. Å hon ba: 
 (Hilda sätter sig på stolen framför arbetsgivaren) 

Arbetsgivaren:  
Varför ska jag anställa dig?  

Hilda: 
 (tll arbetsgivvaren) 

 Jag älskar barn.. Och hon ba:  

Arbetsgivaren: 
(stängt) 

Har du misstagit dig, här söker vi städare…  

Hilda:  
Vah? Nej, så pinsamt… Jag har skickat ut så många arbetsansökningar… 

Ärligt talat, jag har för jävlig PMS. Jag kan inte funktionera. Men städ 
går verkligen lika bra för mig, jag behöver bara ett jobb just nu.  
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Anställare:  
Ja, det är klart jag förstår det där, jag hade alltid som fruktansvärd 
PMS när jag var yngre, jag brukade bara böla och tro att livet var helt 
uselt. Vilken mardröm att gå på jobbintervju med PMS. Du måste verkligen 
vara dedikerad.. Det skulle jag aldrig klara. Strongt att du kom. Kan du 

börja på måndag?  

Hilda: 
 Du anställer mig?  

Anställare: 
 Ja! Det blir jättebra med din energi här tror jag. 

Hilda stiger upp. Det är en mensfläck på stolen.  

Anställare: 
 Det är ingen fara, gumman. Hem och vila med dig nu. 

Hilda sätter sig på badkarets kant och Anställaren tar stolen och går 
ut.   

 (stilbyte slut)  

Lo: 
fest!  

19 INT kväll (förfest)  
Festpynt. papperspalmer i guld limmade på kaklen och utklippta bokstäver 
“A castle in disguise” Som Lo har fixat. Lo sitter med fötterna över 
badkarskanten. Hilda sitter på golvet och lackar Los tånaglar. De dric-
ker bisse. Sista nageln blir klar. De byter plats.  

Vi hör någon spy på andra sidan väggen.  
Lo:  
Mys!  

Hilda:  
Verkligen Zen. Jag bara älskar kallio. Men enda stadsdelen det går att 

bo i å andra sidan. Folk e såna rövar i Eira till exempel.  

Lo:  
Det är så stökigt ba.. Inte så zen när nån försöker köpa sex av en när 

man står på sin egen trappa på rööki..  

Hilda:  
mm.. Just det. vet du att det finns 11 porrbutiker bara här på Vasaga-
tan, jag räknade! Och int får ju kvinnor massage där, det blev ju ganska 

klart då. 

Lo tittar på sin mobil. 
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Lo:  
Tänker ibland att man borde flytta. Antingen spränga porrbutikerna eller 
flytta. Int sku jag vilja bo i nån annan stadsdel heller. Så spränga 

porrbutikerna är väl ända alternativet. 

Hilda:  
Vad skriver han, är det multivitamin surfdude? 

Lo: 
Ingenting, de e just det. Ja kan int sluta kolla om han ha skrivit.  

Hilda:  
Typiskt.  

Lo:  
Hatar att vara i underläge.  

Hilda:  
Du måst skriva ba enstavigt å inga smileys.  

Lo:  
mm. Men han skrev massor förut å skicka selfies. Jag blev helt störd. 
Vad int alls intresserad. Men nu va jag bara SNÄLL å fråga vad han sku 

göra idag.. Å han ha int svara på tre timmar.  

Hilda:  
mmh. Jag känner mej helt tom av tinder. Knarkade genom hela tinder igår. 
Alla mellan 19 och 35 i Helsingforsområdet. Jag tog bort tinder nu. Vi 

borde ba skita i dudes. Måst vi ens fara ut ikväll?  

Lo:  
Tog du bort? Men hur gick de med den där.. Rurik då? 

Hilda:  
Jaa. Int skrev vi sen någå.. 

Eller ja skrev nu sen till honom.. Så onödigt att spela nån slags spel å 
vänta på att han ska skriva.  

Lo:  
Va skrevs ni?  

Hilda:  
Nå ja skrev bara hej.. Å sen svara han att hej vad gör du.. SÅ JÄVLA 

TRÅKIGT. Sen skrev jag inget mer. Ja orka int.  

Lo kollar på sin mobil. 
Lo:  

Fast nu ser jag på insta att han är på Siltanen. Jag sku nog vilja dan-
sa. 
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20 INT Badrummet (spoken word)  
Hilda står framför spegeln och läser en spoken word medan hon ser sig 
själv i ögonen och tar ut svängarna dramatiskt som om hon stod på en 
stor scen. Ibland kommer hon helt nära spegeln och viskar. 

Hilda:  
Är jag en eld eller en askkopp 

Vi är deras askkopp sa Lo till mig när vi  
stannade längst på festen bara för att få knulla 

Och det fick vi  
för att vi var  
i deras säng 

Men det var alltid vi som  
köpte dagen efter piller tillsammans 

det var vi som gick till  
ungdomsmottagningen för att testa oss för könssjukdomar 

tillsammans 
det var vi som lapade solsken i det  

krispiga vädret 
tillsammans 

Det var vi som var deras askkopp 
Vi fick ligga men det blev inga biodejter  

Vi spelar inte spelet vi tar för oss 
Vi var deras askkopp  

Vi fick ligga men det blev inga biodejter 
det blir så för dem som inte spelar spelet 

vi var fantastiska  
vi var askkopp 

Men är det inte dom 
  

som är vår askkopp 
där vi kan störta, bränna tänja på 

gränsen av 
mod istället för stolthet 
liv istället för lagom 
Allt för en sekund 

Allvar för skojs skull  
Ge allt för skräp 

Vi brinner som man bara kan  
när man är 23 

Tillslut hoppar Hilda in i duschen och drar duschdraperiet fast  
‘curtains close’.  
Lo ropar utifrån: 

Lo: 
 Vad gör du?  

Hilda går fram till spegeln och tittar sig i ögonen, ropar över axeln:  

Hilda:  
Man kör sin bil vart man vill i livet. 
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21. INT förmiddag (sjunga tillsammans)  
efetertexter rullar  
Solen skiner in. Fåglar kvittrar bakom det öppna fönstret. 
Lo och Hilda är bakis, de delar på en pizza och har skitigt hår. sitter 
i ett tomt badkar.  

Hilda:  
Okej, nu övar vi. 

Lo spelar dåligt på gitarren, de sjunger båda tillsammans PMS-sången med 
punk stuk:  

Lo & Hilda:  
Hela min kropp blöder och 

livet  
saknar  
mening 

-Det enda  
jag vill göra är att snatta 

läppstift på stockas  
kosmetikavdelning.. 

(Jump cut)  

Helbild. Badrummet är tomt och en kvinnokör (Lyran t.ex) fortsätter 
sjunga PMS sången i ett klassiskt arrangemang. 


