SANNING ELLER KONSEKVENS
26 sanningar & konsekvenser. Tjejerna i nya ungdomsfilmen pratar om... dumma saker... skitsnack...
killar och sex... utseende
Mascara, folköl och mysiga kvällar framför brasan med pojkvännen - högst ett år yngre förstås.
Väsentliga ting för den som går i åttonde klass.
Två dagar före Sverigepremiären på ungdomsfilmen Sanning och konsekvens sitter tre flickor på ett
kafé i Stockholm och babblar obekymrat i munnen på varann. Alexandra, Tova och Emelina går i åttan.
I filmen Sanning och konsekvens är de tolv och går i sexan. Filmen handlar om hur det är att vara ung
flicka på väg att bli kvinna. Om trendterrorister, innegäng och vänskap.
... DUMMA SAKER
Emelina: Nästan alla tjejer i åttan och nian i vår skola röker.
Alex: Jag är så jäkla stolt över att jag inte röker. Jag feströker inte ens.
Emelina: Men man börjar inte röka i åttan! Det é ju töntigt.
Alex: Nej, man börjar i typ fyran, femman. I åttan snackar alla rutinerade rökare om att dom måste
sluta.
Sen är det mycket fylla, det är det. Mest folköl. Så den där klyschan om fjortisar som sitter i folkparken
och dricker folköl - den är sann!
Tova: Vi kommer ju inte in på några ställen så det blir mesta att man kollar på video, går på park eller
ordnar privata fester.
Alex: Men man kan inte börja bjuda folk för tidigt, då kommer det asmycket folk. Ryktet sprider sig
skitfort. Bäst är att säga det typ kvällen innan.
... SKITSNACK
Emelina: Det är nog väldigt typiskt för tjejer i vår ålder. Alla pratar skit om alla. Det finns inte så mycket
annat att göra.
Tova: Man tycker det är jättedumt, men alla gör det.
Alex: Det irriterar mig. Jag känner en tjej som strulat rätt mycket med många killar på vår skola. Hon
är jättesnäll och blyg sådär, men alla kallar henne för hora.
Emelina: Det är lätt att bli utstött. Det är väl därför det är viktigt att ha många kompisar.
Alex: Till exempel, om jag bara har två kompisar och så en dag är båda sjuka.
Då har jag ingen att vara med och får kanske sitta ensam i korridoren på rasterna. Det är väl det alla
är rädda för.

...KILLAR OCH SEX
Alex: Guud, vad det snackas. Vem är oskuld, vem är det inte. I vår skola uppmärksammas ALLT strul.
Emelina: Alla tycker det är häftigt och skryter om hur många killar dom varit med. Men en del i vår
skola vill mest få det gjort, för att få det överstökat liksom.
Tova: Första gången vill jag vara med nån som jag är ihop med och som jag verkligen älskar. De flesta
i min skola är oskulder.
Alex (upproriskt): Jag vill ha en pojkvän! Jag hatar dig! (spänner teatraliskt ögonen i Emelina som myser
i sin fotölj). Jag har haft två halvseriösa förhållanden, men jag var inte kär. Det var: "Jag har en pojkvän",
liksom.
Emelina: Han går i min parallellklass. Vi har varit ihop nästan ett år nu. Han är hemma hos oss och
äter jätteofta...
Alex: Jag blir så jävla sur på killar. Det är bara sex, sex, sex. Det snacket börjar i sjuan, men i åttan är
de helt fixerade. Äldre killar är bättre, de är mognare.
Emelina och Tova i en mun: Det är faktiskt olika!
(våldsam diskussion utbryter om vad som är bäst - jämnåriga, äldre eller yngre killar. Slutar med att
de enas om att ett år yngre och uppåt är okej)
... UTSEENDE
Emelina: Jag sminkar mig varje dag.
Alex: Jag också, men det är väldigt naturligt - täckstift och mascara.
Tove: Jag sminkade mig i morse - men det har nog gått bort nu. (allmänt gnäll tar vid om hur lätt
sminket försvinner)
Alex: Vissa tjejer har ju värsta ritualen. Dom som har stora kakor liksom, så när man pussar dom på
kinden blir det värsta märket.
Tove: Jag bryr mig inte alls om vad jag väger. Jag vill bli tjockare, så när jag äter godis känner jag mig
nyttig.
Emelina: Näe! När jag äter sallad känner jag mig nyttig. Jag försöker att inte äta godis hur som helst.
Alex: I femman, sexan kände jag mig tjock och försökte äta mindre. Men det blev jobbigt så nu bryr
jag mig inte. Jag kollar om kläderna passar och äter tills jag är mätt. Men det är jättemånga tjejer i min
skola som bantar. En del pratar om anorexi som om det är en förkylning.
Emelina: Inte mina kompisar, vi trycker i oss mat och chips när vi träffas på kvällarna.
... den fjärde flickan i Sanning och konsekvens är Anna Gabrielsson som spelar Karin, klassens offer.

Man börjar inte röka i åttan, det é töntigt

Namn: Emelina Lindberg-Filippopoulou.
Ålder: 14.
Bor: På Söder i Stockholm.
Spelar: Sabina - bästis till trendterroristen Fanny.
Pratar: Engelska, grekiska, svenska, tyska och spanska. Emelina kan tänka sig att jobba som tolk,
eller "nått inom FN".

När jag äter godis känner jag mig nyttig
Namn: Tova Edfeldt
Ålder: fyller snart 14, "om en månad".
Bor: i Trosa utanför Nyköping.
Spelar: Nora - vill vara kompis med innetjejerna Fanny och Sabina.
Hoppas: På en karriär som skådespelerska och musikalartist. Sjunger enligt hennes
medskådespelare "jäkla bra".

Blir så jävla sur på killar. Det är bara sex sex sex.
Namn: Alexandra Dahlström.
Ålder: 13 år.
Bor: I Alvik i Stockholm.
Spelar: Trendterroristen Fanny.
Färgar håret: Först blont, sedan badade hon i kompisens pool..."När jag vaknade i morse såg jag ut
som en sjöhäxa i huvudet. Mamma och jag fick åka direkt till Åhléns och köpa hennafärg, så nu är
jag brunett".
EEh, Vi Filmstjärnor? Det känns inte riktigt så. Men Tova Edfeldt, Alexandra Dahlström och Emelina
Lindberg-Filippopoulou i Sanning och konsekvens tycker allt att det är lite kul att bli
uppmärksammade. Utom Tova kanske, som tycker "duschscenen" är pinsam.
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