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INT. KÄLLARE-TVÄTTSTUGA

Vi hör LJUD från tvättmaskiner som surrar.

LJUD från dörr som smäller igen och snabba STEG i trappen ner 
mot källaren. KLARA (27) är sminkad och har håret fixat som 
om hon ska på dejt men klädd i en sliten och nopprig 
mjukisdress.

KLARA
Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck.

Hon kommer ner till tvättstugan bärandes på vad som ser ut 
att vara ett ihoprullat lakan, kommer fram till dom två 
tvättmaskinerna som finns och ser att dom är upptagna.

KLARA (CONT'D)
FAN!

Klara går till bordet mittemot tvättmaskinerna, lägger ner 
sitt ihoprullade lakan på bordet i samma stund som hon hör 
att den stora tvättmaskinen ger ifrån sig ett KLICKLJUD som 
när den är klar.

KLARA (CONT'D)
Yes!

Klara öppnar tvättmaskinen, ser ingen tvättvagn så hon börjar 
lasta ut tvätten i sin famn, men någonting har klistrats fast 
mot ena trummväggen inne i tvättmaskinen och när Klara nästan 
är inne med hela huvudet i tvättmaskinen kommer SIMON (27) 
klädd i pressveckade byxor och en tunn ull-cardigan in i 
tvättstugan. 

SIMON
Hittar du nåt där inne?

Klara får precis tag i ett par kalosonger som fuktigt 
klistrat sig fast på en av sidorna i maskinen.

KLARA
Ja jag vill ju inte att min tvätt 
ska ska bli/

/hon slår i bakhuvudet i öppningen när hon är påväg ut med 
huvudet ur tvättmaksinen.

KLARA (CONT'D)
Kukhelvete!
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SIMON
     (skrattar till)
Jag vet inte om det krävs skills 
eller idioti för att få sin tvätt 
till att bli ett kukhelvete.

Klara sitter på huk framför tvättmaskinen med en halvblöt 
tvätthög i famnen, tar sig om bakhuvudet och tittar irriterat 
upp mot Simon, men slås av att det står en snyggare man där 
än hon tänkt.

KLARA
Va?

SIMON
Nej det var inget.

Klara reser sig upp och tar några kliv mot torktumlaren och 
ska precis trycka in tvätthögen när hon avbryts av Simon.

SIMON (CONT'D)
Vad gör du?!

KLARA
Va?

SIMON
Du snor inte bara min tvätttid utan 
ska massakrera mina underkläder 
också?

KLARA
Massakera?

SIMON
Ja alltså 93 procent polyamid och 7 
procent elastan kan inte 
torktumlas.

KLARA
Det är strumpor och.. 

Hon tittar ner på tvätthögen hon krampaktigt håller i och 
börjar känna att det är något pinsamt men fortsätter.

KLARA (CONT'D)
Ja det är underkläder. Vad är 
problemet?
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SIMON
Problemet? Du menar förutom det 
faktum att någon jag inte känner 
står och håller i mina kalsonger? 

Simon tar högen med den nytvättade tvätten från Klara.

Han vänder sig om mot bordet och börjar strukturera sin 
tvätt, para ihop rätt strump-par med varandra och räka ut 
kalsongerna. 

KLARA
Nej jag kan förstå att det var ett 
tag sen nån höll i dom.

SIMON
Ursäkta?

Klara fortsätter driva med Simon. 

KLARA
Är det okej att jag nyttjar ers 
majistets tvätt-tid för ett stycke 
snabbtvätt såhär en fredagsafton.

Hon gör en överdriven bugning.

SIMON
Ja om en tvätt är vad som krävs för 
att du ska ta av dig den där hemska 
noppriga saken så (han pekar på 
hennes mysdress) 

Klara tittar förnärmat på honom.

SIMON (CONT'D)
..så, alltså jag menade såklart 
inte så, eller, jag menade bara 
att..

KLARA
Behåll detaljerna för dig själv 
tack.

Klara rycker tag i sitt ihoprullade lakan från bordet och den 
vita skjortan som låg inrullad i lakanet trillar ut. Den har 
en stor fläck mitt på som ser ut som någon form av köttig 
sås. Simon böjer sig ner och tar upp skjortan och räcker den 
till Klara som rycker den ur hans hand.

SIMON
Jag har galltvål om du vill ta lite 
på den där fläcken.
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KLARA
Galla? Nej tack. 

SIMON
(road över Klaras ordval)
Den ser ut att behöva det.

Klara känner sig uppgiven.

KLARA
Okej, ge mig den där galla-grejen 
då.

Simon räcker henne galltvålen och sedan tar han in sina 
kalsonger och strumpor in i torkrummet. Klara slafsar på lite 
galltvål på plagget och kastar in det i maskinen. 

SIMON (O.S.)
Vad var det för nåt förresten? Ett 
långkok som gick snett? En boeuf 
bourguigno kanske?

KLARA
En Karins lasagne. I micron. 

Klara försöker frenetiskt stänga luckan till tvättmaskinen 
samtidigt som hon fortsätter..

KLARA (CONT'D)
Och det är inte min skjorta 
egentligen. Ja, eller killen jag 
dejtar kommer ikväll och jag 
tänkte..

Simon sticker ut huvudet från torkrummet.

SIMON
     (Avbryter Klara)
Behåll detaljerna för dig själv 
tack.

Han blinkar flörtigt mot Klara. Hon startar tvättmaskinen, 
och går med raska steg mot dörren och uppför trappan.
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