Panik-net
To venner m/k kommer gående sammen og sludrer. De stopper op, da den ene kommer i tanker om noget.
Ven 1:

Hov for resten, jeg kan da egentlig lige overføre de 50 kr., som jeg skylder dig – det kan vi vist
godt nå, inden vi skal med bussen. (Finder sin telefon frem og begynder at bladre på den).

Ven 2:

Nå ja, det er også rigtigt (kigger på sit armbåndsur). Ja, vi er da i rigtig god tid til bussen.

Ven 1:

(Koncentrerer sig om telefonen – ser undrende ud) Jah …

Ven 2:

Er der problemer med telefonen? For jeg kan også klare kontanter, hvis det er (griner
venligt).

Ven 1:

(Ser overrasket over på sin ven) Kontanter?! Ej, nu må du altså holde, der er da ingen, der går
rundt med kontanter mere (griner – venligt, ryster på hovedet og bladrer videre på sin
telefon).

Ven 2:

(Lettere irriteret, finder nogle mønter frem fra sin lomme) Jo da, jeg går aldrig nogen vegne
uden at have kontanter på mig – og så kan jeg også betale kontant i bussen. Det foretrækker
jeg nu engang.

Ven 1:

(Kigger frem og tilbage mellem vennen og telefonen, ser forstyrret ud) Jamen, du kan da vist
ikke engang betale kontant i bussen mere … (Kigger irriteret på telefonen) Altså, er der ikke
noget net i dag, eller hvad?!

Ven 2:

(Ser overrasket på sin ven) Hva’, kan man ikke?! Jamen, hvad så? Jeg har altså ikke sat mig
ind i det der rejsekort og alt muligt, og jeg gider det heller ikke (ser frustreret ud).

Ven 1:

(Holder øje med telefonen og taster/bladrer/trykker som en gal) Jamen, du skal … ÆIIIHHH
altså, hvad sker der lige her? Hvorfor er der ikke noget her, der virker, hvad sker der lige for
det net der, altså for fanden da!

Ven 2:

Er nettet gået helt ned, så?

Ven 1:

(Bladrer fortsat) Ja, det er da gået helt dødt! Gad vide, om der står noget om det på min
nyheds-app..? (Bladrer) Nårh nej, armen altså – det duer slet ikke (er meget frustreret,
fortsætter med at bladre). Hvad så, kan den så heller ikke holde øje med, om jeg får gået alle
mine 10.000 skridt i dag?! (Begynder at trampe rundt, imens han/hun kigger på telefonen).

Ven 2:

(Kigger forbløffet på sin ven – og så på sit ur). Øhm …

Ven 1:

(Stopper op ved siden af vennen igen og ånder lettet op) Nåååh, det kunne den heldigvis
stadig. (Bladrer videre, mens vennen ryster let på hovedet). Neeeiiij! Så kan jeg jo heller ikke
komme på de sociale medier og tjekke ud, armen altså, så få dog ordnet det net!

Ven 2:

(Overbærende, sagte) Det kan alle andre nok heller ikke, så … (Tager sin egen telefon frem og
begynder at undersøge sagen).
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Ven 1:

… og jeg kan jo heller ikke spille mine to yndlingsspil, for man skal være online (er tæt på at
kyle telefonen væk i ren frustration). Og tjekke mail og intra … Og vejret og banken og …
(Ryster opgivende på hovedet).

Ven 2:

(Prøver at hjælpe) Nårh, det skal nu nok gå alt sammen, og nettet kommer såmænd nok
snart igen. (Bladrer fortsat på sin egen telefon, mens han/hun taler videre). Men vi må jo
hellere gå, for vi kan vel ikke betale i bussen, hvis der ikke er net, så – eller hvad?

Ven 1:

(Er stadig i sine egne frustrerede tanker) Og hvad med musik, så kan jeg jo heller ikke høre
musik! Eller bruge GPS’en – eller tjekke alarmerne derhjemme … (Ser opgivende ud og
glemmer helt at holde øje med telefonen).

Ven 2:

(Begynder at gå og trækker roligt vennen med sig, men kigger stadig på sin telefon). Næ,
men så må man jo holde sig til de gode, gamle løsninger … (ser overrasket på telefonen) Hov,
jeg tror sgu, der er net igen!

Ven 1:

(Har mumlende trisset med vennen, men ser ved nyheden ganske overrasket og positiv ud –
stopper op og tjekker sin egen telefon) Ja! Det er der, åh det var godt, det er da bare ikke til
at undvære det net … Hov, hva’ … (sukker højlydt og irriteret).

Ven 2:

(Var også stoppet op og kigger nu igen spørgende på vennen). Hvad så, hvad skete der så?

Ven 1:

(Irriteret, begynder at gå videre) Ja, nu er jeg så løbet tør for strøm!
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