
2. 
 

Toby arbejder på en datingprofil. 
 
TOBY - ”Jeg har aldrig været forelsket. Jeg har aldrig haft en kønssygdom. Måske er 

det fordi jeg aldrig har haft sex, så” … øhm … okay, det skal jeg nok ikke lige sige … ej 
måske er det mere noget i retning af … ”ensom nørdet type med eget værelse … 

søger … smuk modelagtig type” … ej … nok ik’ vel … ”Kommer sjældent ud, sidder 
meget alene, har ikke spist grøntsager i flere år … lyder det som noget for dig, så … ” 
right … Fuck det, det bliver alligevel aldrig til noget … 

 
Toby dropper datingprofilen og går i nørde-mode. 

 
TOBY - Slet link. Moderator anvendes. Passér admins. Brugeren Gamba er tildelt 1 
warning point. Siden er banned. Spam anvendes. Internal server error. Create new 

password. Connect to website. Webbrowser could not display the page. Kig i error log. 
Cracker. Black hat. Down! Skriv kildekode. Anvend nyt link. Krypto. Forsøg at hente 

siden igen. Udformer nyt mål. Brainfuck. Down. Create new path. You are now 
approaching the site ‘Love at First Site’. Do you want to enter the site ‘Love at First 
Site’? Don’t know. Never heard of it. Men whatever. Yes. Det lyder godt. The site is 

not public. Communication-error. What? You need to be logged in. You need to pay 
admission fee. You need to be invited. Okay okay. No prob. Create new path. Re-

enter. Download. Re-load. Configuration. Create new name. You  
can’t go any further. Okay. Whatever. Hvad skal jeg hedde? Heroman. Heroman has 
entered ‘Love at First Site’. Who is there? 

 
Toby har hacket sig ind på ‘Love at First Site’ som Heroman. Heroman kigger sig 

omkring. Det vrimler med forskellige  
Hotgirlprofiler, der lokker ham mod sig som sirener. 

 
HOTGIRL (VJ) - Hej. Jeg er Hotgirl VJ. Kan du lide hvad du ser? Smiley der blinker . 
 

HOTGIRL (Brian) - Hello my name is Hotgirl Brian. Jeg er meget udadvendt. Har rejst 
meget. 

 
HOTGIRL (Anny) - Hvis du er til en mere moden type, så har Hotgirl Anny mange 
indre værdier at byde på . 

 
HOTGIRL (Globus) - Hotgirl Globus er måske ikke den stille type, men til gengæld kan 

vi til enhver tid få en god diskussion op og køre. 
 
HOTGIRL (Vivian) - Hotgirl Vivian har læst utrolig  

meget, og set mange film. ‘Borte med blæsten’ er yndlingsfilmen. Hvad er din? 
 

HEROMAN - Øh … hvad er det her for et sted? 
 
HOTGIRL (Mary) - Velkommen til ‘Love at First Site’. To go any further you have to be 

invited. 
 

HOTGIRL (Kim) - Dyrker du sport? 



 
HEROMAN - Ej, ikke rigtig. Men jeg spiller meget … 

 
HOTGIRL (Kim) - Jeg er Hotgirl Kim, og jeg synes det er vigtigt at man går op i 
hvordan man ser ud og at man holder sig veltrænet. 

 
HOTGIRL (Madeleine) - Tænder du på en rigtig bitch? 

 
HEROMAN - Arh … ikke rigtig. 
 

HOTGIRL (Madeleine) - For så er Hotgirl Madeleine måske noget for dig. 
 

HOTGIRL (Brian) - Think we could be a great match. Do you like my British accent? 
Does it turn you on? 
 

HEROMAN - Hotgirl Brian. Øh, ikke lige umiddelbart. 
 

HOTGIRL (Madeleine) - Hotgirl Jory tisser i badet. Det skal du bare lige vide hvis du 
vælger hende. 
 

HEROMAN - Vælger? Hvordan vælger man? Hvad går det ud på? 
 

HOTGIRL (Fanny) - Prøv og hør, jeg er Hotgirl Fanny  
og jeg elsker at gå ud og spise, jeg er nok det man kan kalde en rigtig livsnyder. 
 

HOTGIRL (Madeleine) - Hvis du er mere til sådan lidt hård punk og autonom 
samfundsdebat, så er Hotgirl Globus helt sikkert et godt bud, men jeg siger bare, du 

skal være til piercinger hvis det er, og her snakker jeg altså piercinger alle tænkelige 
steder på kroppen. 

 
HEROMAN - Jeg ved ikke … hvad gør man? 
 

Heroman prøver at orientere sig mellem profilerne. 
 

HEROMAN - Hvad er det her for et sted …  
 
Han går længere ind. 

 
HOTGIRL (Mary) - ”Heroman. Don’t go any further. Turn around. You are not invited! 

You have to be invited. Admins have put a warning on you”. 
 
HEROMAN (Toby) - Okay rolig nu. Den fjerner vi da bare igen. 

 
HOTGIRL (Mary) - ”Handlingen mislykkedes. Warning. Don’t go any further. You have 

to be invited”. 
 
Heroman fortsætter. 

 
HEROMAN (Toby) - Og hvordan bliver man så det?? Det bliver man åbenbart ikke. Så 

må man klare det selv. 



 
HOTGIRL (Mary) - ”If I were you, I would turn around right now. Admins have put a 

warning on you. Don’t go any further”. 
 
Toby vender ikke om. Han går længere ind. Hacker sig helt ind. 

 
HEROMAN - Okay, men så ved de ikke hvem de har med at gøre. 

 
 
 


