
Extra dialog innan nr 17

Falstaff: Brrrrrrrr, I djävulens avkommor, Belsebubs yngel, skona mig, jag är blott en 
enkel pojke från skogen. Det ska finnas två vackra damer här i närheten, tag dem 
istället för mig. De är både unga, friska och starka, de kan säkert både putsa era 
djävulshorn och fila era huggtänder. Nåd! Nåd!!
Fru Flod: Jaså, din gamla räv, du säljer ut både mig och fru Berg, din fega stackare!
Fru Berg: Din eländiga usling! 
Fastaff: Vad nu, är ni båda också demoner!! Hjälp de vill utnyttja min stackars kropp 
till avel och experiment!
Herr Flod: Din dummerjöns, vi är alla utklädda!
Falstaff: Herr Bäck? Nej jag menar Fläck?
Herr Flod: Herr Flod om jag får be!
Falstaff: O fy tusan, den svartsjuke fan, var då?
Herr Flod: Här! Det är jag som är herr Flod, hinkskalle!
Herr Berg: ..och jag är herr Berg, det är våra fruar du försökt förföra minsann! Nå vad
har du att säga till ditt försvar?
Falstaff: Jaså, ni har alltså lurat mig, det blir inget kärleksmöte? Helvete, här sitter jag
och börjar fatta att man gjort en åsna av mig. (deppar)
Herr Flod: Haha, nåja nåja, du hade inte räknat med våra fruar i din strategi, 
dödligare fiender finns inte. Vi är glada att vi slipper undan med livhanken själva. 
Herr Flod: Ganska upp dig nu, herr Falstaff, det kunde vara värre. Du kunde ju trilla i 
floden eller tvingas gifta dig med fru Klatsch. Hahaha!!
Nej men se Anna!
Anna: Mamma, pappa, vi har gift oss, bara så ni vet.
Fenton: Just det!
Fru Berg: Gift er? Men, dr Caius? 
Anna: Nej, nu är vi gifta och det är väldigt dyrt att skilja sig, eller hur pappa!
Herr Berg: Ja, det stämmer.. ja inte ett öre lägger vi på det, Fenton, välkommen till 
familjen! Kom så pratar vi lite om när du ska börja på firman och sluta med det där 
lärartjafset.
Fru Berg: Det är inte klokt, tänk att det ändå slutade så bra!
Fru Flod: Falstaff fick sig då sannerligen en näsbränna!
Anna: ..och jag fick min älskling!

Fru Berg: Kom, så hämtar vi en flaska champange och skålar för oss tre muntra fruar 
i Windsor!

 
 




