DREAM GAME
Han stod plötsligt framför den ljusblonda skönheten.
– Welcome, sa hon.
Emil fick till att början med inte fram ett enda ord. Inte för att han var direkt dålig på engelska,
men han var helt ovan vid att tala språket. Och dessutom var han förvirrad och omtumlad och
fattade inte vart han hade kommit eller hur det hade gått till.
– Where am I? fick han fram till slut.
– I världens största frågetävling, svarade tjejen på engelska.
Hon log hela tiden, samma bländvita leende som hon hade haft på skärmen.
– Nu kommer Mike och tar hand om dej, fortsatte hon när en kille i jeans och T-shirt dök upp
nånstans ifrån.
– Följ med mej, sa Mike.
– Vart ska vi? frågade Emil.
– Till tävlingsstudion förstås, svarade Mike. Du har blivit utvald att vara med i Dream Games
stora tävling ”The Winer Takes It All”. Det här kommer att bli den lyckligaste dagen i ditt liv, min
vän, det kan jag garantera.
– Vad är det för tävling?
– Du ska svara på frågor och har chans att vinna alla saker som du kan önska dej här i livet.
– Är det svåra frågor?
– Det får du snart se.
– Men jag kanske inte förstår frågorna, sa Emil. Jag är inte så bra på engelska.
– Inga problem, sa Mike lugnande. Jag tycker din engelska är alldeles utmärkt. Svenska ungdomar
är förresten alltid så bra på språk. Jag garanterar att du kommer att förstå.
– Varför har just jag blivit utvald? Och hur gick det till när jag kom hit?
– Det är affärshemligheter, svarade Mike. Bry dej inte om det du, utan svara bara snällt på dom
frågor du får.
– Går det ut i teve? Som Jeopardy och sånt?
– Nej, teve är ute nu, svarade Mike. Det kommer att gå ut på Internet förstås. Dygnet runt, världen
runt kommer programmet att sändas. Det här är en ny affärsidé som kommer att revolutionera
reklambranschen.
– Hur då?
– Så småningom kommer alla som går ut på nätet att hamna rakt in i Dream Games program, vare
sej dom vill eller inte. Det blir hela världens startsida. Och i programmet finns det reklam från våra
uppdragsgivare som betalar hela kalaset.
– Men om man vill göra nå annat än att titta på tävlingen när man går ut på nätet, kan man inte det
då?
– Jovisst, efter tio minuter kan man gå över till en annan webbsida. Men många kommer att sitta
kvar i timmar, tro mej. Vi har gjort noggranna marknadsundersökningar och det här kommer att bli
världens succé.
När Emil tittade närmare på Mike som hade pratat så entusiastiskt om den fantastiska idén, märkte
han att killen inte var mycket äldre än han själv. Kanske sjutton eller arton.
De var nu framme vid ett rum med en slags bardisk och Emils följeslagare sa till honom att ställa
sej bakom den för att få sina frågor.
– Det brukar vara domare och publik, sa Emil förbryllat och såg sej omkring i den tomma lokalen.
– Naturligtvis, men sånt lägger vi på efteråt, sa Mike och flinade överseende. Glöm allt vad du har
sett tidigare, det här är nytt, nytt, nytt! Dina svar kommer att klippas ihop senare med studiopublik,
domare och massor av reklam.
– Men jag måste ju ha riktiga kläder, sa Emil som plötsligt kom på att han var barfota och utom
sin sweatshirt bara hade på sej boxershorts och T-shirt som han hade sovit i.
– Det är bara överdelen som kommer att synas, sa killen. Och det här är en del av det nya, det ska

vara ett tvärsnitt av världens unga befolkning som ska vara med i ”The Winner Takes It All”. Enkla,
osminkade killar från landet som du, lika väl som Det Vackra Folket i New York, Singapore och
Rom. Alla ungdomar i hela världen ska nås av vårt budskap och då ska alla kunna känna igen sej i
dom som tävlar. Är du inte glad över ratt du blev utvald?
– Jo, det är klart. Men jag undrar en sak, var är vi?
– Har ingen betydelse. Eftersom det här är en interaktiv cybertävling kan studion finnas var som
helst. Det kanske finns många runt om i världen eller också finns det i verkligheten ingen alls. Bara
i den virtuella världen. Kom ihåg att vi rör oss i den nya tidens världar där ingenting är omöjligt, där
händelser som ingen ens i sina vildaste fantasier hade kunnat drömma om för ett halvår sen, är helt
normala.
– Är det säkert att man kan vinna en bil? undrade Emil.
– Det kan du lita på, sa Mike och skrattade. Och inte vilken bil som helst. En BMW Z8.

