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ROLLER 

KATRINA MELVIN JESSICA
Ingenjör  Katrinas kollega Chef

SCEN 1 Katrina, en ingenjör som är relativt ny på företaget, sitter och skriver på en 
webbplats för ett socialt nätverk och skrattar.

KATRINA: (skrattar) 

Katrinas kollega Melvin går fram till henne för att ställa en fråga.

MELVIN: Katrina.

KATRINA: Tjenare, Melvin!

Katrina tittar bara snabbt upp på Melvin när hon hälsar på honom.

MELVIN: Hur långt har du kommit med uppgiften vi fick i morse?

KATRINA: Jag tänkte just sätta i gång. Jag har snackat med en kompis på ett 
annat företag.

MELVIN: Har du inte ens börjat? Det har gått fyra timmar sedan mötet och vi 
måste bli färdiga i dag. Jag är klar med min del och tänkte vi kunde jämföra vad 
vi kommit fram till.

KATRINA: Jag vet. Men min kompis skrev på FacePlace att hon arbetar med ett 
riktigt häftigt program som liknar vårt. De stötte på problem som liknar dem vi 
hade i förra veckan, så jag berättade för henne hur vi hade löst det.

MELVIN: Skrev du om vår lösning på FacePlace?

KATRINA: Jaa … Och sedan dök ett par av våra andra vänner upp och började 
pika henne för att hon inte kunde fixa det själv. 

MELVIN: (blir upprörd) Jag är rätt säker på att vår lösning var hemlig.

KATRINA: Så farligt är det ändå väl inte. Jag snackade ju bara lite med ett par av 
mina kompisar. Jag lade ju inte upp några dokument med alla detaljer precis.

MELVIN: Jag måste jobba vidare nu.

(FORTS.)
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När Melvin vänder sig om för att gå ser han Jessica, deras chef, komma runt hörnet.

MELVIN: Hallå chefen!

JESSICA: Hej, hur går det för er två då? Jag har inte haft tid att gå på lunch än, 
Katrina. Har du det? Jag tänkte gå till salladsbaren.

KATRINA: Jag tänkte precis detsamma.

Jessica och Katrina går mot dörren medan Melvin står kvar och tittar efter dem 
bekymrad.


