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Scenebilleder i Webdronningen:
1. episode
2. episode
3. episode
4. episode
5. episode
6. episode

I Grete og Kajs hjem
I Afrikas urskov
Scenen på et teater
Et kontor på galeanstalten
En kommandocentral i USA
I Grete og Kajs hjem

Personerne:
Kaj		
Grete
Gerda
Marlowe

35 år, ingeniør
35 år, sekretær
8 år, deres datter
45 år, hårdkogt men blød privatdetektiv med borsalino hat

Bassa
3 dansere
Skelet

50 år, frodig negerkvinde
30 år, negerkvinder
iført tropekaki

Direktør
Primadonna
Skuespiller
Arbejder 1
Arbejder 2
3 svaner 1
3 svaner 2

50 år, fedladen
50 år, kraftig med svulmende barm, stor kjole med slæb
60 år, vissen mandsling

Læge Olsen
Betjent
Læge Pettersen
PET agent
Overlæge
Portør 1
Portør 2

30 år, hvid kittel
50 år, hvid kittel, politikasket
40 år, hvid kittel
30 år, hvid kittel, ternet hat á la Olsen bandens politiassistent
60 år, hvid kittel
hvid kittel
hvid kittel

General
Sergent
Tekniker

50 år, camouflageuniform
40 år, camouflageuniform, maskinpistol
30 år, uniform
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1. episode
Marlowes stemme:
Det var en mørk og stormfuld nat. Lynene blæste vandret hen over
himlen. To overoptimistiske krager faldt forkullede ned fra de drivende
skyer og lavede mærkelige mønstre i mudderet. Det havde givetvis et
dybt uhyggeligt formål. For øvrigt har uvejret slet ikke noget med vores
historie at gøre.
Mit navn er Marlowe, Chris Marlowe. Jeg er privat investigator med speciale i IT- kriminalitet.�����������������������������������������������������
Det
����������������������������������������������������
hele startede med, at jeg blev kontaktet af Verdenssammenslutningen af Hackere. OK! Tiderne og skatterne var hårde
og spiritusafgiften høj, så jeg påtog mig opgaven. OK? Hackerne og flere
andre havde fået store problemer med internettet. Hvad var der galt?

I Grete og Kajs hjem
Deres datter Gerda sidder foran en PC og spiller et computerspil.
PClyd

Kay skal nu prøve at samle bogstaverne, så de danner ordet Evigheden.
Hjælp ham med at klikke på bogstaverne og trække dem sammen.
(Dyt). Det var ikke så godt. Vil du prøve igen?
Kay skal nu prøve at samle bogstaverne, så de danner ordet Evigheden.
Hjælp ham med at klikke på bogstaverne og trække dem sammen.
Kaj og Grete ind på det sidste af PClyden.

Grete

Og hvis vi lejer et sommerhus på vestkysten, så kan Gerda gå i vandet
hver dag.

Kaj

Det har vi jo diskuteret flere gange. For det første er vandet altid iskoldt.
For det andet skal vi gå en halv time for i det hele taget at komme ned til
stranden. For det tredje så regner det halvdelen af tiden.

Grete

Typiske ingeniørargumenter!
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Kaj

Skal vi nu ikke lige holde os til facts.

Grete

Det var jo det, jeg sagde.

PClyd

Det var næsten rigtigt. Men der er to bogstaver, der ikke står rigtigt.
Prøv igen.

Kaj

Gerda, kan du ikke lige skrue ned for lyden, så vi kan høre,
hvad vi selv siger.

Gerda

Jamen Kay er i isslottet hos Snedronningen.

Kaj

Det er alt for koldt, for mor og jeg snakker om sommerferien.
Skru nu lidt ned.

Gerda

OK.

Kaj

Hvis vi tager den charterferie til Mallorca, så har vi garanti for sol og varme, og så skal vi bare gå 50 meter til stranden. Eller 10 meter til pølen.

Grete

Eller 2 meter til baren.

Kaj

Grete!

Grete

Okay! Men du ved, jeg ikke kan lide at flyve.

Kaj

Det er kun 3 timer.

Grete

Det er 3 timer for meget.

Kaj

Du får en stesolid, så er det hele OK.

PClyd

Det var næsten rigtigt. Men der er et bogstav, der ikke står rigtigt.
Prøv igen.

Grete

Du får mig ikke op og flyve!

Kaj

Jamen det er …
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Grete

Kaj!

Kaj

Ja.

Grete

Du hørte, hvad jeg sagde!

Kaj

Jamen det er …

PClyd

(Triumfmusik)

Grete

Gerda! Sluk så for den computer!

Gerda

Jamen mor …

Kaj

Hold så lige op. Det skal ikke gå ud over Gerda, at vi to skændes.

PClyd

(Med Snedronningens stemme) Kom Gerda, kom.

Grete

Skændes! Jeg skændes overhovedet ikke!

PClyd

(Med Snedronningens stemme) Kom Gerda, kom. Jeg vil forære dig
hele verden og et par nye skøjter.

Kaj

Fald nu lige ned.

Grete

Falde ned! Skal jeg smide mig på gulvet og skrige?!

Kaj

Du sagde ingeniørargumenter, men det her, det er menstruationsvrøvl!

PClyd

(Med Snedronningens stemme) Kom Gerda, kom.
(En arm kommer ud fra PC skærmen, griber Gerda og trækker hende ind
i skærmen)

Gerda

Mor, moar …

Grete

Det er det mest mandschauvinistiske gylle, jeg længe har hørt!
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Kaj

Gylle kan man ikke høre, det kan man lugte.

Grete

Du kan lugte til dig selv hele natten. Nu går jeg og Gerda i seng.
Og der er ikke plads til dig! (Ud)

Kaj

Kvinder! Hvad var det far sagde? Ægteskabet er den største glæde
- og den største udfordring i dit liv.

Grete

(Ind) Hvor er Gerda?

Kaj

Det må du da vide. I skulle jo i seng.

Grete

Der er hun ikke. Og heller ikke på badeværelset
- og hendes eget værelse.

Kaj

Hun har nok gemt sig, fordi du råbte op.

Grete

Hold nu op, jeg er bange.

Kaj

Det er der ingen grund til. Kom, hun har nok gemt sig.
Begge ud. Marlowe kommer ned oppefra.

Marlowe

Damn! Jeg var lige i hælene på hende. Og så slipper hun af sted med
et uskyldigt barn som gidsel. Damn! Hvorfor pokker kan jeg ikke bare
tage det som et job? Hvorfor skal jeg involvere mig følelsesmæssigt?
Marlowe med den hårde skal - og det bløde hjerte. Damn!
Kaj og Grete ind igen.

Kaj

Tag det nu roligt. Jeg går ud og ser i udhuset.

Grete

KAJ!!

Kaj

Hold op med det…

Grete

Der er en mand!
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Kaj

Hvor? Hvad laver De her? Ring til politiet.

Marlowe

Det nytter ikke noget. De kan ikke finde jeres datter.

Grete

Hvad siger De?

Kaj

Hvad mener De? Hvor ved de fra at Gerda…

Marlowe

… ikke er her?

Grete

Nej! Jo.

Marlowe

Mit navn er Marlowe, Chris Marlowe.

Kaj

(I mobilen) Hallo, hallo.

Marlowe

De kan ikke finde Gerda.

Grete

Hvor er hun?

Marlowe

Snedronningen har taget hende.

Kaj

Telefonen er død.

Marlowe

Men det er Gerda ikke.

Grete

Selvfølgelig ikke. Hvor er hun?

Marlowe

Pas på! Stå helt stille!
En orm kommer ud af computerskærmen. Den søger rundt i værelset
uden at finde de tre. Ormen trækker sig ud igen.

Marlowe

Den er væk nu.

Kaj

Hvad var det?

Marlowe

En computerorm. Den kan smitte med dødelig virus. Hun er virkelig dygtig.
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Grete

Hvem?

Marlowe

Snedronningen…

Grete

Hvad er det for noget med Snedronningen?

Marlowe

Tag det nu roligt, så skal jeg forklare.

Grete

Gerda! Kom frit frem. Der er fredagsslik til dig!
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