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Richard och Sarah pratar med varandra under en kort fikapaus.

RICHARD: Han har ingen aning.
SARAH: Jag tror inte de vet vad vi sysslar med eller hur vi ser på det här
problemet.

RICHARD: Eller ens bry sig. Eric litar inte på oss. Han tror ju inte vi klarar av att
fatta bra beslut. Han bara utgår från att vi inte känner till alla fakta, men han är
ju aldrig här själv. Han sitter hundratals mil bort härifrån.

SARAH: Vi borde säga något.
RICHARD: Varför bry sig? ”Vi kan inte missa deadline, punkt slut” sade han ju.
Vad händer med mig om jag sätter hårt mot hårt? Jag kanske får sparken om
han feltolkar det som att jag inte ger järnet. Han har ingen aning om hur hårt
alla jobbar här. Vi konkurrerar redan mot alla i hans team som har fördelen att
befinna sig på samma plats som han.

SARAH: Men han måste väl ha intresse av att ändra deadlinen om ny
information har kommit fram.

RICHARD: Han ringer alltid hemifrån, som om han inte har något privatliv. Men
han verkar inte fatta att det inte är samma tidszon. Avstämningsmöten klockan
nio på kvällen? Det är ju löjligt.

SARAH: Och alla sportmetaforer han kör med då? Är det någon som fattar dem?
(raljerande) ”Den här gången måste vi göra touchdown” eller ”När man är
i fjärde kvarten, satsar man på ett field goal eller på att vinna?” Är det någon
som hänger med på vad han försöker säga?!

RICHARD: (skrattar) Jag pratade med Nadir om det där. Han älskar ju sport,
och till och med han sade att han tappade bort sig i Erics alla metaforer.

SARAH: Det är som om han försöker tvinga oss komma runt problemet.
Men allt prat om att alltid göra det som är rätt då?
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