Scenebillede: Projektorfremkaldt billede af en lidt gammeldags dagligstuevæg, med konstant
regn udenfor vinduet. Der er en tændt lampe på et bord. Et ældre ægtepar sidder bøjet over hver
sin mobiltelefon. Der arbejdes intenst.
Fatter: Der er noget, jeg ikke kan finde ud af.
Mutter: Nu igen! Hvad er det så den hér gang?
Fatter: Jeg kan ikke finde vejret. Hvor er vejret?
Mutter: Er det nu galt igen? Hvad er det, du skal?
Fatter: Jeg skal bare se, hvordan vejret er.
Mutter: Vejret ligger jo oppe i øverste hjørne! På DIN!
(Han kigger. Finder ingenting.)
Fatter: Dér ligger kalenderen jo.
Mutter: Ikke dét hjørne. Det venstre!
(Han kigger igen. Finder ingenting.)
Fatter: Dér ligger KRAK.
Mutter: Så prøv en anden side.
(han bladrer frem og tilbage, ihærdigt, finder ingenting.)
Fatter: Den er der ikke. Vejret er væk.
Mutter: Er vejret væk? Kom lige med den. Så skal jeg finde din app.
Fatter: Jeg kan godt selv.
Mutter: Du skal ind i app store.
(han arbejder ihærdigt. Det ender med, at han ærgerligt rækker mobiltelefonen over til hende)
Fatter: App store er der jo heller ikke.
Mutter: Jeg fatter ikke, hvad du gør ved din app store. Nu er det tredje gang i denne her uge.
(arbejder intenst, rækker mobiltelefonen over): Så er den der, lille fatter. Nu er din app der, og
vejret ligger nede for neden, ved siden af din overfedtede ekstrabladsapp. Er det dér, du ser alle
dine frække ludderbilleder?

Fatter: Jeg følger bare med. Men tak. (han bøjer sig over mobiltelefonen og går ind på sin
genoprettede app. Lang pause) Du, mutter!
Mutter: Hvad er der så nu?
Fatter: Det ser sgu ud til, det regner. (Pause.) Og det bli’r fa’me ved. (Pause.) De næste fire dage.
Har du ikke én, der er bedre?
Mutter: Jeg har én fra DMI.
Fatter: Hvad siger den så?
Mutter: (bøjer sig over sin mobiltelefon) Den siger, at det regner. (lang pause, hvor han glor
intenst på hende.) Med udsigt til torden!
(Udenfor i det samme: Tordenbrag. Lampen på bordet ophører med at lyse.)
Fatter: Hvad sagde du?
Mutter: Jeg sagde: Den siger, at det regner, med udsigt til torden.
Fatter: Gør det da det?
Mutter: Det har min DMI-app jo lige sagt.
Fatter: Jeg ser lige, om det passer. (Konstaterer, at der ikke er wi fi forbindelse) Så, for satan! Nu er
nettet nede. Jeg har ingen Wi Fi. Hvad går vi så?
Mutter: Jamen hvad er det, der er så vigtigt?
Fatter: Jeg skal sgu da bare være opdateret. På vejret!
Mutter: Du kunne jo gå ud i entreen og lukke døren op.
Fatter: (Bevæger sig zombieagtigt ud i kulissen. Er væk længe, kommer dyngvåd ind, sort i hovedet,
lettere maltrakteret. Han står og ser helt forvirret ud)
Mutter: Hvad fanden har du nu lavet, dit gamle fjols?
Fatter: Jeg var bare ude for at tjekke, om min app passede.
Mutter: Passede den så?
Fatter: Ikke min. Din gjorde. For satan, hvor den gjorde. Det regner faktisk. Og det tordner. Og det
lyner. Fand’me godt, vi har vores apps.

