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Prolog 1
Regn

Interiör Gerds hem
Gerd entré i brandmanskostym. Hänger av sig rocken. Hämtar något.Sorti

Interiör Rolfs hem
Rolf entré med pelagonia. Ställer ifrån sig pelagonia. Sorti

Scen 1 Interiör Gerds hem och Rolfs hem/affär 
Gerd gör entré med fiskskål i famnen. Hon placerar skålen på en pidestal och ger fisken mat. Hon 
lägger på en skiva på den bärbara grammofonen. Hon dansar och tar en svängom i pålen.(Dammar 
av de uppstoppade fiskarna som hänger på väggarna.) Sorti.

Rolf gör entré. Han pysslar med sin blomma. Sorti.

Gerd in med ett paket som hon packar upp. Det är en hårtork. Hon prövar om den fungerar. Hon 
pratar med fisken. Sorti

Rolf in och ställer iordning affären delvis. Sorti.

Gerd in med en en skål med muffinssmet som hon vispar. Sorti

Rolf in med mat. Han matar djuren. Han knyter sin slips. Går ner i källaren

Gerd in med muffins som hon matar fisken med. Sätter sig på en pall och kollar på TV.

Rolf upp ur källaren. Med sig har han blå reklamlappar. Packar ihop affären och sätter upp en skylt 
där det står ZOO. Sorti.

Scen 2 Exteriör utanför Gerds hus. Interiör Gerds hem
Gerd klättrar upp till balkongen och vattnar pelagonierna. Rolf kommer åkande på cykel. Han delar 
ut reklamblad till publiken. Gerd råkar välta ner en pelagonia som landar hos Rolf när han åker 
förbi.Gerd och Rolf får syn på varandra. Det regnar reklamblad från himlen. Rolf försvinner. 

Gerd kommer in från balkongen. Tv:n står på. Hon går fram till fisken och upptäcker att den är död. 
Hon försöker återuppliva den. Sorti m död fisk.

Scen 3 Interiör Gerds hem och Rolfs affär
Rolf in med Gerds pelagonia i famnen. Han ställer ifrån sig blomman och packar upp affären. Leker 
med djuren och matar dem med varandra.

Gerd  in med fisken uppstoppad. Hon hänger den bland de andra uppstoppade fiskarna. Hittar ett av 
reklambladen som  Rolf delat ut. Hon går ut.

Rolf går ner i källaren.



Gerd kommer in i affären och ser sig omkring. Rolf dyker upp bakom disken. Han förevisar djuren i 
affären. Gerd och Rolf trasslar in sig i varandra och hamnar i en ofrivillig tango. Tillslut får Gerd en 
en fisk i en påse och lämnar affären.

Rolf packar ihop affären och sätter upp ZOOskylten.

Scen 4 Exteriör utanför Gerds hus
Gerd upptäcker att hon har låst sig ute. Hon går längs med husfasaden. Hon tar sikte på balkongen 
och börjar klättra för att ta sig in i lägenheten. Halvvägs får hon syn på Rolf och fastnar. Rolf 
kommer till hennes undsättning. Tillsammans försöker de klättra uppför pålen. Så småningom 
kommer de upp på balkongen och vidare in i lägenheten.

Scen 5 Interiör Gerds hem
Tv:n står på. Gerd och Rolf pratar med vrandra. Gerd stänger av TV:n Gerd sorti. Rolf undersöker 
Gerds hem hittar skivspelaren och sätter påden. Gerd entré med fisken i en skål och muffins på ett 
fat.Gerd bjuder Rolf på muffins. Rolf ger Gerd en groda i present. Rolf gömmer muffins. De 
jonglerar med muffins och groda. Gerd upptäcker att Rolf gömt muffins i fiskskål. Allt går fel och 
situationen är outhärdligt pinsam. Rolf går hem. Gerd städar undan.

Scen 6 Interiör Gerds hem och Rolfs hem
Gerd  deppar. Hon hittar en lapp från Rolfs affär. Hon lyfter telefonluren. Hon lägger på. Sorti

Rolf kommer in i pyjamas. Gör om affären till säng. Sorti

Gerd in klädd i nattlinne borstandes tänderna med papiljotter i håret. Hon torkar håret i hårtorken.

Rolf kommer in och går och lägger sig i sin säng. Hittar inget bra sätt att ligga på. 

Gerd sorti.

Rolf lyfter telefonluren. Han lägger på. Tar med sig kudde och täcke och lägger sig på linan istället. 
Hittar ingen bekväm ställning. Ramlar av linan och somnar på golvet.

Scen 7 Drömscen
På natten drömmer Gerd o Rolf om varandra. Scenrummet förvandlas till ett akvarie.
Rolf ligger på golvet. Gerd kommer in. Rolf och Gerd duett i pålen.

Scen 8 Gerds hem och Rolfs hem/affär
Rolf vaknar och plockar upp telefonen för att ringa Gerd men lägger på

Gerd vaknar och plockar upp telefonen för att ringa Rolf men lägger på

Gerd gör morgongymnastik

Rolf ställer iordning affären
 
Gerd och Rolf motionerar sina respektive djur. 

Gerd lär grodan nya trick.

Rolf motionerar på linan-hamsterhjul



Gerd ringer upp Rolf som kastar sig efter luren. Det utvecklas till en telefonjonglering.

Tillslut får de kontakt:

-Hallå

Gerd Gör sig fin

Rolf gör sig fin

Scen 9 Rolfs affär
Gerd kommer till affären. Rolf dyker upp bakom disken. Gerd ger Rolf en present och  börjar 
dekorera och göra om i affären. Hon sätter upp ny skylt med borrmaskin. Hon hånar krokodilen. 
Rolf får en muffins som han slänger på golvet. Gerd sorti.

Scen 10 Gerds hem och Rolfs hem

Gerd deppar framför TV:n och tröstäter muffins

Rolf deppar med krokodilen. Han tänder en cigarett och kastar den brinnande tändstickan över 
axeln.

Scen 11 Exteriör/interiör Gerds hem, Rolfs affär, utanför Rolfs affär.
Det brinner i zooaffären.

Gerd får ett larm och gör en utryckning som brandman. Klättrar upp i stolpen för att se var det  
brinner. Upptäcker branden i Rolfs affär 

Rolf räddar djuren och försöker släcka. 

Gerd tar fram stora brandslangen för att släcka elden.

Rolf är instängd i den brinnande affären.

Gerd kastar över ett rep till Rolf för att han ska kunna ta sig ut. Rolf balanserar på repet. Han 
landar i Gerds famn.


