Lyxpusslet
ROLLER
Bea, frun i huset (Lotta)
Peter, hennes man (Bosse)
Städaren, från Hemstäd AB (Sören)
Matkasseleverantören, från Ica AB (Anki)
Läxhjälpen Nisse, från Kvisslans Läxhjälp AB (Yvonne)
Trädgårdsmästaren, från Trädgårdstomten AB (Mia)
Fönsterputsaren Vileda, från StädaTillLeda Fönsterputs AB (Pernilla)
Bädderskan Annelie, från Piff & Puff-bäddservice HB (Annica)
Peter (kommer från vänster – Ropar mot andra ”scen-ut”)
Älskling… jag måste sticka till jobbet nu jag är sen som vanligt
Bea (kommer ut från det håll han ropade. Detta föreställer alltså trappuppgång mot övervåningen)
Jasså? Aj då, stackare.
Peter
Kan du stanna hemma och ta emot matkassekillen?
Bea
Jaha! javisst det kan jag göra!... men du, alltså jag tycker att det känns stressigt det här med att alltid
passa tider för att släppa in folk som ska hjälpa oss med saker hemma.
Peter
Ja, men det är ju bara för att vi ska ”få tid över till annat”.
Bea
Ja jag vet.
Peter
Bra. Hejdå! (går men stannar upp) Och du, glöm inte att hämta barnen sedan!
Bea
Ja men gud, ja just det! två?
Peter
Haha ja bägge två! Matkassekillen! Hejdå! (går ut)
Bea
Ja, jag öppnar för matkassekillen. (Bea är nu ensam kvar på scen, tittar på klockan) men jösses!
(suckar)dessa hushållsnära tjänster (går ut åt andra hållet)
(Städaren kommer in genom ”ytterdörren”, med hink och mopp. Hänger av sig sin jacka med ett för
publiken väl synligt emblem ”Hemstäd”. Bea kommer tillbaka ut på scen)
Bea
Nämen, Hej! Gud, så bra att du redan är här! Oj, kommer du med en hink?
Städaren
Jaaa...

Bea
Jaha... inga kassar?
Städaren
Nä?
Bea
Nej, nej, ja det var ju nytänk... Vad har du för godsaker i den där då? (syftar på hinken som städaren
håller i)
Städaren
Svampar...
Bea
Jaa, och mer?
Städaren
Resten är ju i skrubben.
Bea
Har du ställt våra grejer i städskrubben?
Städaren
Ja, var skulle jag annars ställa dem?
Bea
I kylskåpet!
Städaren
Ni vill alltså ha grejerna i kylskåpet fortsättningsvis?
Bea (lättsamt ironisk)
Eh…ja tack, det vore önskvärt. (Beas telefon ringer hon svarar)
(I telefon) Hej älskling har du glömt nått? Nej men jag har redan släppt in matkassekillen - han är här.
Så det är lugnt. Ja, Jahaaaa...Kommer han också idag(suckar)... Jag veeeet... för att vi ska ha tid över
till annat. Jag löser det. Puss, hej!
( Städaren börjar flytta grejer från städskrubben medan Bea pratar i telefon)
Bea (till städaren)
Du, min man har hyrt en trädgårdsmästare för att fixa till rabatterna. Kan du stanna en stund och
släppa in honom?
Städaren
Visst!
Bea
Åh tack! (går upp för trappen ) Trädgården ligger där ute, kan du visa honom?. Grejerna kan han
ställa i skrubben sen
(Bea går upp för trappen och ut från scen. Städaren flyttar städgrejer från skrubben till kylskåpet.
Matkasseleverantören in med två kassar)
Matleverantören

Hallå i stugan! Här kommer jag.
Städaren
Välkommen! Kom så ska jag visa dig trädgården!
Matleverantören
Va? nae, nej jag tror inte jag hinner det jag har ett jobb att sköta vettu.
Städaren
Ja precis! (pekar mot trädgården)
Matleverantören
(Pinsam tystnad) Jaa var gör jag av de här? (visar på kassarna)
Städaren
I städskrubben. (pekar)
Matleverantören (går mot skrubben)
Städskrubben?!
Städaren
Ja..
Matleverantören (går mot skrubben)
Ja, alla gör precis som de vill.
Städaren
Ursäkta.. Är du säker på att du inte ens vill se trädgården?
Matleverantören
Ja. (ställer in kassarna i skrubben. Bea kommer in på scenen)
Städaren
Åh va bra, du (Pekar på Bea) Han har kommit! (flyttar städgrejer från skrubb till kök. Försvinner ut
från scen)
Bea
Aha, va bra! (vinkar med sig Matleverantören)
Kom, så ska jag visa dig trädgården.
Matleverantören
Det måste vara en väldigt speciell trädgård som ni har där ute...
Bea
Nej, det skulle jag inte säga, du vet hur det är, man hinner knappt med... Men idag var det fråga om
rabatter eller hur?
Matleverantören
Nej, det var inga rabatter denna gången.
Bea
Nähä..den här gången? Har du varit här förut?
Matleverantören

Jag är ju här en gång i veckan.
Bea
Nähä?
Matleverantören
Jo..
Bea
Det syns ju inte!
Matleverantören
Nä, Hur skulle det synas menar du …?
Bea
Ja, nåt slags avtryck borde du väl ändå ha gjort.
Matleverantören
Ja, kanske det. Jag fattar inte riktigt... hur tänker du?
Bea
Vi gör såhär: Från och med idag kan du känna dig fri och använda all din fantasi och kreativitet! Du
kan faktiskt se vårt hus och vår trädgård som en plats där du bara kan leva ut alla dina lustar!
Matleverantören
Alla?
Bea
Alla!
(Städaren kommer in på scenen)
Städaren
Nu är alla grejerna i kylskåpet.
Bea
Lysande! (till städaren, humoristiskt ironiskt) Ett tips; jag tror att dom flesta föredrar att ha sina grejer
i kylskåpet. (Hennes telefon ringer. Sätter upp ett tystande finger mot städaren, svarar) Hej igen
älskling.. näää? Vänta, vänta, vänta...
Matleverantören
Menar du att?
Bea
Jag menar, alla lustar ut i trädgården nu! (till städaren) Ja men du är ju klar för idag - tack för idag slut
för idag! (Bea går ut från scenen)
Städaren
Fast jag har ju inte ens börjat?
Matleverantören
Du, du har en fantastisk fru.
Städaren

Har jag?
Matleverantören
Ja, hon väcker ju en massa lustar och fantasier i en! Jobbar hon med sånt, eller?
Städaren
Nä, hon är mattant.
Matleverantören
Mattant!? Det hade jag aldrig gissat..! Trädgården here I come! (Matleverantören går ut från scenen
till vänster)
Städaren
Hur känner han min fru…? (Går och tar på sig jackan. Bea kommer in)
Bea
Ooh, vad bra att du är kvar! Det var min man som ringde igen. Nu har han har hyrt in en kille som ska
va tomte på julafton. Skulle du kunna stanna lite extra och släppa in honom också?
Städaren
Ja visst.
Bea
Åh, tack du räddar min dag!
Städaren
Vad heter han då?
Bea
Nisse, kanske? Tänk bara rött och vitt, det är en tomte! (Bea går ut från scen)
(Matleverantören skriker efter hjälp från trädgården. Städaren tittar ut)
Städaren
Men herregud, vad gör karln i trädet alldeles naken?! AKTA!! (Man hör en duns. Städaren rycker åt
sig en morgonrock från soffan och springer ut i trädgården. In kommer Läxhjälpen, en nervös, osäker
person. Strax efter ”honom” kommer Peter in)
Läxhjälpen
Hallå, är det någon hemma för dörren stod öppen.
Peter (kommer in på scenen)
Vem är du?
Läxhjälpen
Hej, Nisse från ”Kvisslans Läxhjälp –för barnens nästa”. Nej!! ”För barnens bästa”!
Peter
Men barnen kommer inte hem förrän om en timme.
Läxhjälpen
Är du arg på mig för att jag är för tidig?
Peter

Nänä…det är väl bra att du är pigg på att komma igång…! Vill du ha nåt?
Läxhjälpen
Lite varmt vatten, tack.
Peter
Visst.
Läxhjälpen
Med te i.
(läxhjälpen och Peter går ut i köket. Städaren kommer in med en haltande matleverantör iklädd rosa
morgonrock, annars naken, stödd mot Städaren. På andra hållet kommer Trädgårdsmästaren in)
Matleverantören
Hon sa att jag fick använda alla mina lustar!
Städaren
Men alldeles naken! Du är väl inte inhyrd som gigolo eller?
Trädgårdsmästaren
Hallå, dörren va öppen så jag gick in!
Städaren (glatt)
Jahaa! Det är du som är tomten!
Trädgårdsmästaren
Jag fixar tomten ja! Hej, Hej! Jag går ut i trädgården så länge!
Städaren
Jaha! Jag fattar Skapar lite spänning sådär ja! (låtsas hålla i en julklappssäck) ”var ska han dyka upp
någonstans?”
Trädgårdsmästaren (Härmar städaren)
Det vet man aldrig
Städaren
Näh, eh, ja då va trädgården här borta!
(Städaren visar Trädgårdsmästaren trädgården. På vägen stannar trädgårdsmästaren upp vid
matleverantören som har en morgonrock på sig)
Trädgårdmästaren (till matleverantören)
Hallå där.. mysigt!
Städaren (kommer tillbaka till matleverantören)
Dom har förbandslåda i skrubben, kom! (Båda in i skrubben. Läxhjälpen och Peter in från köket.
Peter med städgrejer i händerna, konfunderad. Läxhjälpen tittar på rengöringsmedlen Peter plockat
fram ur kylskåpet)
Peter
Allrengöring, vad tusan gör den i kylskået?
Läxhjälpen

Det kanske är nån slags diet? (Peters telefon ringer, han svarar) Nu är du arg på mig!
Peter
Ja hallå? (…) Har hon inte gjort det? (suckar) Okej… jag kommer på en gång, tack för att du ringde.
(Knäpper av samtalet) Jag måste hämta barnen. Kan du vänta här?
Läxhjälpen
Alltid redo! (Gör scoutrörelsen, Peter reagerar inte.) Va dum jag är!! (Peter försvinner ut genom
ytterdörren, samtidigt kommer trädgårdsmästaren in.)
Trädgårdsmästaren (får syn på läxhjälpen)
Mannen i huset, vart tog han vägen?
Läxhjälpen
Han gick just.
(Fönsterputsaren kommer in på scen)
Fönsterputsaren
Hejhej! Vileda från ”StädaTillLeda Fönsterputs - med RUT-avdrag”! Fönster-rut-avdrag hahaha! (ser
att Läxhjälpen inte fattar) Nähä. Var har ni såpan?
Läxhjälpen
Det vet jag, i kylskåpet! (pekar mot köket)
Fönsterputsaren
kylskåpet?! Spännande, det här är nästan som en doku-såpa! (ser att Läxhjälpen inte fattar) Nähä… (ut
i köket)
Trädgårdsmästaren
Näe, jag går ut i trädgården.(försvinner ut i trädgården.)
Bädderska (kommer in på scenen)
Knack, knack! HalliHallå! Annelie, från Piff & Puff-bäddservice! Ja, du hyrde in mig för att bädda er
dubbelsäng. Den man ligger med får bädda! (Skrattar, förstår att läxhjälpen inte fattar) Nähä, nej.. Låt
inte mig störa jag går upp och sätter igång.. (går upp för trappan)
Läxhjälpen
Bäddservice? (sätter sig med förvånad min)
Bea (Bea skrämd över att se ett nytt ansikte i sitt hem)
Jaha, och här sitter du.
Läxhjälpen
Ursäkta jag är lite tidig, jag vet.
Bea
Ååh va bra! Det är du som är tomten.
Läxhjälpen
Nä! Jag är Nisse!
Bea
Åh, jag förstår. Tomte-Nisse! Hur går det för dig?

Läxhjälpen
Jag väntar bara på barnen.
Bea
Det är ju november?
Läxhjälpen
Jag vet, men din man sa att jag skulle vänta här tills det är dags.
Bea
Ska du bo med oss ända fram till jul?
(ljud inifrån skrubben. Bea öppnar. Städaren & Matleverantören i en prekär pose.)
Bea
Jaha...?
Matleverantören och städaren
Nej, nej, nejnej, nej nej....
Matleverantören
Jag har inget fuffens ihop med din man, det här kan se ut...
Bea
Va?
Trädgårdsmästaren (kommer in på scen)
Oj, kom jag mitt i nåt? (syftar på matleverantören och städaren)
Matleverantören
Nej, vi håller på att komma ut ur garderoben här.
Trädgårdsmästaren
Men åh, vilket vackert ögonblick.
Bea (tittar på trädgårdmästaren)
Vem är du?
Trädgårdsmästaren
Trädgårdsmästaren!
Städaren och matleverantören
VA?!
Städaren
Nej det är ju du som är trädgårdsmästaren (pekar på matleverantören)
Matleverentören
Nej nej, jag är matleverantören från ICA
Bea (pekar på städaren)
Nej det är ju du som är matleverantör!

Städaren
Nej! Jag är städare!
Fönsterputsaren (in från köket)
Oj, här var det fullsatt!
Bea
Vem är du?
Fönsterputsaren
Vileda fönsterputsare! Jag har bara hämtat såpan i kylskåpet.
Bea
Kylskåpet?
Annelie (kommer in på scenen från trappen, viftar för att svalka sig)
Oh, herregud det var ingen liten säng! Jag är alldeles svettig! (får syn på alla) Oj, vad händer här?
Bea (syftar misstänksamt på Annelie)
Ja, det undrar jag också! vad händer här?
Peter (in utifrån)
Hej! Vad händer här?
Bea
Ja du, det ska jag berätta för dig vad som händer! Vår trädgård lika rörig som den alltid har varit!
Vårat kylskåp, det är fullt med alla våra städgrejer! Det kommer ner en ung tjej från vårt sovrum blivigt lite svettig av något hon har gjort i vår dubbelsäng. Och sen ser du så har vår matleverantör och
städare en liten orgie i våran städskrub. Men peter det bästa av allt - Tomten ska bo med oss ändå till
jul. Och då undrar jag... Varför?
ALLA
För att ni ska få tid över till annat!

SLUT

