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Du behöver inte läsa hela pjäsen utan kan utgå från scenen som en fristående text. Du får
byta kön på rollerna och ändra personliga pronomen. Du får stryka eller korta i texten.
Provet ska vara max 3 minuter långt.

Rektorn
Kom in, kom in, sätt dig. Nä... Men det är ju då den här videofilmen va... Och på
den så ser man ju ganska tydligt hur du, ja, herregud, jag märker ju illa det här berör dig
och jag behöver ju inte sitta här och göra oss båda två fruktansvärt obekväma genom att
återge det exakta skeendet, så vi stänger av ljudet, men öh... ja, det är ju inte bra. Inte alls
bra. Extremt nedsättande faktiskt och inte alls förenligt med skolans likabehandlingsplan
oavsett kön, hudfärg eller sexuell läggning.
Du känner ju givetvis till det här sen tidigare, eftersom det var din dotter som skickade in
den och det är alltså den som ligger till grund för din uppsägning, eller vad då!
VA! Kände du inte till det här! NÄMEN GUD! Nej, nej, nej!
Jag ser ju att det här är nyheter för dig! NEJ! Herregud! Jag lovade ju Sanna att hon kunde
vara anonym! Jag tänkte att, ja herregud, hur tänkte jag och nu finns det ju inget sätt att
skydda henne från eventuella påföljder! För jag ser ju hur upprörd du är och HERREGUD
VAD DUMT DET HÄR BLEV!
Okej, okej, okej, vi gör så här!. Här, varsågod, här har du några hundralappar och så låter
du bli att ta ut det över Sanna och tack för den här tiden och JAHA! Då var plånboken
hemma i min handväska! Och ingenting i byxfickorna, vad ska vi hitta på, bli inte arg, ta
telefonen då! Här, den är inte en sån där pek och tryckhistoria men, ja, du kan väl ringa
nån arbetsgivare eller vänta, jag tar tillbaka den. Ska bara ta ut telefonkortet här, lilla
telefonkortet först, fasen, det behövs visst nån specialmejsel för att få upp luckan här, men
det finns ingen orsak att se ursinnig ut! För vad gör vi! Jo! Jag skriver upp ditt
bankkontonummer, åker hem på lunchen, sätter in pengar till en ny telefon och JAHA! Då
fungerade inte den här pennan, HELVETE OCKSÅ! Ingen fara! Lugn och fin! Jag tar bara
av byxorna och ser om jag har en penna i fickorna på strumpbyxorna, eller NEJ! Just det!
Det här är ju mina ficklösa strumpbyxor, dom med fickor ligger ju i tvätten! Sitt inte och
skaka så där! Ta telefonen! Numret är, ja herregud, ha-ha, nu står det helt still! JAHA! Då

gör vi bara så att vi tar den där telefonen och ringer en annan telefon och ser vad numret
är och jag sätter över pengar så du kan köpa en telefon att ringa den telefonen med, jag
ska bara skriva upp ditt bankkontonummer eller helvete pennjävel jamen DÅ FÅR DU TA
BYXORNA! Sälj dom, köp en ny telefon, ring upp den gamla telefonen med den nya
telefonen och låt bli att ta ut det här över Sanna! YES!Vilken bra lösning! Vilken oerhört bra
lösning. Och nu ser jag ju att du har lugnat ner dig och att vi kan lägga allt det här bakom
oss.

