2. scene
Julie, Alma, Olivia, Regine, Sofie, Malene, Pelle, Emilie,
Pernille, Anna, Therese og Alexander synger fortsat.
Julie rejser sig, og alle tier øjeblikkeligt.
JULIE - Jeg hedder Julie. Hver torsdag har jeg ondt i maven, fordi min far har
kortaften onsdag, og han taber altid.
ALMA - Alma. Min mor tror, jeg er vildt populær og har masser af venner.
JULIE - Han taber fordi han drikker, eller også drikker han, fordi han taber.
ALMA - Hun tror, venner på Facebook er venner, man har i virkeligheden.
JULIE - De andre dage har jeg også ondt i maven, men torsdag er den værste.
ALMA - Jeg nænner ikke at sige det til hende.
OLIVIA - Jeg hedder Olivia, og jeg lider af angstanfald.
PERNILLE - Mit navn er Pernille, og jeg har decidofobi.
OLIVIA - Nogle gange får jeg tre om dagen.
PERNILLE - Det betyder, jeg er bange for at tage beslutninger.
OLIVIA - Nogle gange fem.
PERNILLE - Ligegyldig hvad jeg vælger, ved jeg, det er det forkerte.
OLIVIA - Hver gang føles det som om, jeg ser hele universet dø.
PERNILLE - Jeg kan ikke købe ind, jeg kan ikke købe tøj, jeg kan ikke bestille en
pizza.
SOFIE - Min mor tror, hun ved, hvad der foregår. Min far er overbevist om det.
PELLE - Jeg hedder Pelle.
SOFIE - ”Sofie er en glad pige”, siger de. ”Vi er heldige, hun er så glad og
selvstændig”.
PELLE - Alle elsker mig.
SOFIE - Men Malene er den eneste, der sørger for, jeg ikke leder efter den perfekte
måde at slå mig selv ihjel på.
ANNA - Jeg hedder Anna.

PELLE - Alle ved, hvem jeg er.
ANNA - Ingen kender mig.
PELLE - Alle vil være sammen med mig.
ANNA - Ingen ved, hvem jeg er.
PELLE - Når jeg holder fest, bryder alle deres planer for at komme.
ANNA - Til Pelles fester bliver alle inviteret undtagen mig.
MALENE - Jeg er aldrig alene.
ANNA - Men jeg kommer alligevel.
MALENE - Det sørger Sofie for.
REGINE - Jeg hedder Regine, og jeg er ved at finde ud af, jeg vægter andres
velbefindende højere end mit eget.
MALENE - Når ikke vi er sammen, får jeg opkald og
sms’er.
REGINE - Jeg bryder mig ikke om at tænke på mig selv.
MALENE - ”Malene, hvorfor tager du ikke telefonen, Malene hvorfor skriver du ikke
tilbage”.
REGINE - Jeg bryder mig ikke om at røre ved mig selv.
MALENE - Jeg kan ikke længere ånde.
REGINE - Jeg ville ønske, jeg ikke eksisterede.
THERESE - Jeg hedder Therese, og jeg har intet at byde på.
ALEXANDER - Sex er det bedste jeg ved.
THERESE - Folk siger det ikke til mig.
ALEXANDER - Det er det eneste, jeg er god til.
THERESE - Men jeg ved, det er det, de tænker.
ALEXANDER - Når min kæreste tager om mit nakkehår og gisper: ”Alexander”.
THERESE - Det er i hvert fald det, jeg tænker.

