Att ha kännedom
Arbetsledarens perspektiv
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Patrick träffar sin arbetsledare, Harris.

PATRICK: Jag vill inte överreagera, men det är ett par grejer han gör … som jag
inte riktigt förstår varför.

HARRIS: Vad är det du har sett?
PATRICK: Jo … Jag ser loggarna och att han söker information dygnet runt. Varje
gång jag tittar förbi stänger han ned allt han har uppe på datorskärmen. Om jag
erbjuder mig att hjälpa till är han inte det minsta intresserad. Han ska tvunget
sköta allt själv.
Han har ett sådant där plastarmband på sig med ett USB-minne. Han tycker
säkert att det ser coolt ut. Men jag tror faktiskt inte ens att det är tillåtet att ha
ett sådant.

HARRIS: Jag förstår. Tack för att du tog upp det här, Patrick. Jag återkommer.
Senare samma dag pratar Harris med Vipul i telefon.

HARRIS: Så det är det som är problemet, Vipul. Eftersom du är inblandad i det
här projektet har du säkert lärt känna Neal litegrann.

VIPUL: Ja, det har jag.
HARRIS: Jag tror inte att vi kommer någon vart genom att ställa honom mot
väggen. Ända sedan jag tillsatte Neal i projektet har Patrick haft svårt för honom.
Jag visste att det skulle bli så eftersom Patrick har jobbat här längre, men Neal
är kunnigare på området.
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VIPUL: Och vi har pratat om Patricks avundsjuka förut.
HARRIS: Och du vet ju hur defensiv Neal kan bli. Om han hör att det är Patrick
som har sagt något tar han det som en anklagelse. Tror du att det ligger något
i vad Patrick säger?

VIPUL: Det är möjligt. Det finns en annan sak du bör vara medveten om. Neal har
precis skilt sig, och det var ingen snygg historia. Han har berättat att det har tagit
hårt på honom och att han har haft mycket kontakt med sin advokat.

HARRIS: Det var tråkigt att höra. Han skulle ha pratat med mig.
VIPUL: Han har sagt att han sover dåligt. Det kanske är därför han jobbar sent
och tar med sig arbetet hem. Vi kan åtminstone hoppas det.

HARRIS: Hur som helst måste jag prata med bägge två.
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