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Kvinna på gott humör i övre medelåldern är på väg in i en matbutik då hon blir
tilltalad av en ung telefonabonnemangsförsäljare. Försäljaren ler förtroligt och
rör sig kvickt.
FÖRSÄLJAREN
Hej där! Jag skulle vilja prata med dig om din telefon. Vad har du för
abonnemang i dag?
KVINNAN (ler överraskat)
Jag har en Parad!
FÖRSÄLJAREN (dolt förvånad)
Parad? Jaha, ja det abonnemanget känner jag till lite grann. Då har du ett års
bindningstid, tror jag. Då kommer du att tjäna på att byta till vårt.
KVINNAN (glatt)
Jaha! Ja, jag köpte min Parad av min före detta man. Det var nog fem år sen
och jag har varit bunden till den sen dess.
FÖRSÄLJAREN (låtsas fatta och nickar)
Där ser man. Kom ska jag visa dig vårt abonnemang.
Han går mot ett litet podium och kvinnan följer leende med.
FÖRSÄLJAREN (tar fram en broschyr)
Här är vårt alldeles speciella erbjudande just nu, ett abonnemang med sex
månaders bindningstid och bara tre månaders uppsägningstid.
KVINNAN
Så intressant. Hur ser den ut?

FÖRSÄLJAREN
Va? Vad?
KVINNAN
Ja, har ni nån bild på den?
FÖRSÄLJAREN
Bild på vad?
KVINNAN
Telefonen förstås. Hur ser den ut?
FÖRSÄLJAREN (skrattar till)
Jaha! Nej, det här är ingen telefon, det är ett abonnemang.
KVINNAN (lite besviken)
Jaha. Jag trodde du ville sälja en telefon till mig. Vad säljer du då, mjöl?
FÖRSÄLJAREN (skrattar nervöst)
Ja, visst, en telefon ingår förstås. Du kan välja vilken du vill.
KVINNAN (skiner upp)
Så fint. Har ni en Parad med silverfärgat hölje?
FÖRSÄLJAREN
Nej, men vi har den nya Samsung Galaxyn. Om du bara skriver på här skickas en
sådan till dig inom en vecka, med ditt abonnemang.
KVINNAN (ointresserat)
Jag har en kaffekvarn som heter Samsung. Den är inget bra. Nej, jag vill inte ha
samsung.
FÖRSÄLJAREN (lite låg)
Det är en skillnad. Samsung gör de bästa telefonerna just nu.
KVINNAN
Ja ja, men min kaffekvarn luktar konstigt också. Jag tror det är nåt fel på höljet.
FÖRSÄLJAREN
Jag fattar. Men du vill väl ha kortare bindningstid?

KVINNAN
Nej, får jag en bra telefon tänker jag behålla den länge, men du sa nåt om
uppsägningstid?
FÖRSÄLJAREN
Ja, tre månader bara.
KVINNAN
Så om jag vill ge bort min telefon, ska ni då ha tre månader på er att hitta en ny
ägare till den?
FÖRSÄLJAREN
Ursäkta, jag förstår nog inte riktigt.
KVINNAN
Jo, kan jag inte bara ge den till min dotter? Hon brukar tappa sina telefoner.
Sist tappade hon en över ett broräcke. Den försvann ner i strömvirvlar.
Kvinnan skrattar åt händelsen och dunkar till försäljaren hårt i ryggen.
Försäljaren rycker till av beröringen.
FÖRSÄLJAREN (en aning skakad)
Du gör vad du vill med telefonen. Du kan behålla den eller ge bort den. Det är
abonnemanget som har tre månaders uppsägningstid.
KVINNAN
Jaha! Abonnemanget. Det är det där pappret du har där, eller hur? Ni skickar
räkningar tre månader efter det att jag slutat ringa?
FÖRSÄLJAREN (tveksamt)
Jaa.
KVINNAN
Ni behöver alltså tre månader på er för att hitta nån annan som skriver på? Ok.
Och under tiden vill ni ha betalt för jobbet, för letandet. Är det bara du som
letar kunder som vill skriva på?
FÖRSÄLJAREN (svettas)
Nej. Vi är många.

KVINNAN (ler stort)
Ja då förstår jag. Ni kan ju inte leta utan att tjäna pengar.
FÖRSÄLJAREN
Så, bra. Du kan låna den här pennan för att skriva på.
KVINNAN
Inte i dag, min kvicke kamrat. Men jag ska ge dig mitt kontonummer. Sätt in
400 kronor på det. Det är för den tid jag spenderat med dig nu. Och sen ska jag
skicka räkningar i tre månader. Det är bindningstid på att prata med mig, ser
du.
Kvinnan skriver ner kontonumret på en lapp och lägger den i försäljarens hand.
KVINNAN
Jag är fortfarande bunden vid min Parad. Den har ett så vackert hölje. Ha en
trevlig dag.
Kvinnan går in i matbutiken
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