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En rigtig røver 
Simone går rundt og retter på butikkens få varer, da dørhåndtaget lang-

somt bliver trykket ned. Dennis kommer ind i butikken med en nylonstrømpe 

over hovedet og en finger under blusen, der skal se ud som en pistol.  

Simone 

Hej. 

Dennis 

Ingen hej her. Grabberne over hovedet og fyld posen med penge. 

Simone 

Det hedder hænder. 

Dennis 

Hænder? Hvad mener du? 

Simone 

En pæn pige har ikke grabber, men hænder. 

Dennis 

Nå, men så tag hænderne op over hovedet. 

Simone 

Hvorfor skulle jeg det?  

Dennis 

Fordi det er et væbnet røveri. 

Simone 

Du har da ikke noget våben. 

Dennis 

Jo. Her under blusen. 

Simone  

Det er da bare din finger. 

Simone tager fat i fingeren under blusen, mens hun griner lidt. Dennis for-

søger at få hende væk, men opgiver hurtigt kampen og tager sin hånd ud 

fra blusen. 

Dennis 

Og hvad så? Det er kun, fordi jeg er en venlig røver, at jeg bruger 

min finger i stedet for en pistol.  

Simone 

Beklager, men når du ikke er bevæbnet, gider jeg altså ikke tage 

hænderne over hovedet. 

Dennis 

Fatter du ikke, at det er for din skyld, at jeg ikke har en pistol 

med. Jeg er så rystende nervøs, at den kunne gå af ved et uheld. 

Dennis går frem og tilbage foran Simone. 
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Simone 

Så, så tag det roligt. Men du kunne i det mindste ha´ en legetøjs-

pistol med, så det lignede et røveri. 

Dennis 

Jeg har ingen legetøjspistol. 

Simone 

Du kan købe en her. Jeg har en, der ligner en rigtig pistol. 

Simone tager en legetøjspistol med et prisskilt på 20 kr. ned fra en hylde. 

Dennis 

Men så ved du jo, at det bare er en legetøjspistol. 

Simone 

Jeg lover, ikke at gøre brug af min viden.  

Dennis 

Okay. 

Dennis rækker ud efter legetøjspistolen, men Simone trækker den væk. 

Simone 

Først betale. 

Dennis 

Betale? Skal jeg også betale for den? 

Simone 

Ja, det skal alle. Den koster 20 kr. 

Dennis får legetøjspistolen og betaler 20 kroner.  

Dennis 

Så er det op med hænderne – og fyld så posen med penge. 

Simone 

Nej, du er nødt til først at gå uden for butikken og komme ind 

igen. Ellers kan jeg ikke tage din legetøjspistol alvorligt.  

Dennis 

Så låser du bare døren, så jeg ikke kan komme ind igen. 

Simone 

Jeg lover, ikke at låse døren.  

Dennis 

Kan jeg stole på dig? 

Simone 

Jeg sværger. Amager rundt i pølsevogn.  

Simone tegner en cirkel med hele armen. 

Dennis 

Så ringer du efter politiet. 

Simone 

Tror du, jeg vil være det bekendt? Og desuden har du heller ikke 

røvet noget fra mig endnu. 
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Dennis 

Okay, men jeg går kun lige udenfor og kommer ind med det 

samme igen. 

Simone 

Ja. 

Dennis går udenfor og kommer ind igen. 

Dennis 

Så er det op med grab... nej hænderne. 

Simone 

Hvis du vil ha´ nogen penge af mig, skal du først tage den strøm-

pe af hovedet. 

Dennis 

Hvorfor det? 

Simone 

Fordi du skal lære at stå ved dine handlinger i stedet for at gem-

me dig inde i en beskidt damestrømpe. 

Dennis  

Men hvis jeg tager strømpen af, så ved du jo, hvordan jeg ser ud. 

Simone 

Dennis. Jeg ved da udemærket, hvordan du ser ud. 

Dennis 

Hvordan ved du, at jeg hedder Dennis? 

Simone 

Vi gik i parallelklasse på Vestre Skole.  

Dennis 

Årh. Nu har du ødelagt det hele. Jeg kan jo ikke røve fra dig, når 

du ved, hvem jeg er. 

Simone 

At jeg kender dig, vil jeg da ikke være så tarvelig at fortælle til 

politiet. Tag nu strømpen af og prøv igen.  

Dennis tager strømpen af. 

Simone 

Du ser også meget pænere ud uden strømpe. 

Dennis ser arrigt på hende og går udenfor og kommer ind igen. 

Dennis 

Så er det op med grabberne – og fyld posen med penge. 

Simone 

Hænderne. 

Dennis 

Nå ja, hænderne. Det er også fordi, jeg har øvet mig så meget på 

den sætning.  

Simone 

Prøv igen. 
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Dennis 

Så er det op med hænderne – og fyld posen med penge. 

Simone tager hænderne over hovedet og smiler. 

Dennis 

Fyld så posen. 

Simone 

Jeg kan da ikke fylde posen, når jeg skal holde hænderne oppe 

over hovedet. 

Dennis 

Så tag da de grab... nej hænder ned og fyld posen. 

Simone 

Hvis jeg tager hænderne ned, så kan jeg jo trykke på alarmknap-

pen. 

Dennis, oprevet 

Alarmknappen? Har du også sådan en? Det er jo ikke til at lave et 

ærligt røveri. Jeg giver op.  

Simone 

Nej, du må ikke give op så let. Det med alarmklokken var bare 

for sjov. 

Dennis 

For sjov. Jeg har øvet mig på det her røveri i enormt lang tid, og 

så står du bare og laver sjov.  

Simone 

Nu skal jeg nok tage dig alvorligt. 

Dennis 

Godt, så fyld posen her med kontanter. 

Simone 

Du kan ikke bare sige, at du vil ha´ posen fyldt. 

Dennis 

Hvorfor ikke? 

Simone 

Du er da nødt til at sige, hvor mange penge du vil røve. Der er 

stor forskel på, om jeg fylder posen med små mønter eller store 

sedler.  

Dennis 

Men… men... hvor mange penge skal jeg røve? Hvad er passen-

de? 

Simone 

Det er slet ikke passende at røve.  

Dennis 

Nå, men hvor meget plejer røvere sådan cirka at røve? 

Simone 

Vi må ha´ en ting helt på det rene her. Jeg er den, der bliver berø-

vet, og du er røveren. Ikke? 
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Dennis  

Jo. 

Simone 

Så er det også dig, der må beslutte, hvor meget du vil røve. 

Dennis 

OK. Skal vi sige… 10.000 kr. Nej hvorfor ikke en million. Ja, lad 

os sige en million kroner. 

Simone 

Hvis du røver mellem en million og fem millioner, skal du sidde 

fem år i fængsel, så du kan lige så godt sige fem millioner. 

Dennis 

Det er utroligt, så meget du ved. Men godt, så tager jeg fem mil-

lioner. I øvrigt er jeg alt for klog til, at politiet kan fange mig. 

Simone 

Nå. Hvordan har du da tænkt dig at komme væk fra øen? 

Dennis 

Jeg tager da færgen. Jeg har returbillet. 

Dennis vifter med sin returbillet. 

Simone 

Men hvis du røver fra mig, ringer jeg til politiet og melder dig. Så 

når du kommer i land med færgen, står politiet og venter på dig. 

Dennis 

Du er jo ikke til at stole på. Men hvad skal jeg så gøre? 

Simone 

Lade være med at røve. 

Dennis 

Aldrig. 

Simone 

Så er der kun én vej tilbage. 

Dennis 

Hvad er det? 

Simone 

Du må binde mig, så jeg ikke kan ringe til politiet. 

Dennis 

Du hjælper mig næsten for meget. Har du noget reb? 

Simone finder et reb i butikken. 

Simone 

Ja, jeg sælger faktisk et rigtig godt reb her i butikken. 

Dennis 

Fint, nu skal du bare bindes. 

Simone 

Først skal du betale for rebet. For hvis du røver 2 ting, ved du jo 

nok, at det forlænger dit fængselsophold med et helt år.  
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Dennis 

Næh, det vidste jeg ikke, men jeg har kun 50 kroner tilbage. 

Simone 

Der var du heldig, for det koster kun 50 kroner. 

Dennis 

Her.  

Simone 

Tak. Jeg garanterer, at rebet er stærkt. 

Dennis 

Godt, kom nu her, så jeg kan binde dig. 

Simone 

Du skal da først røve pengene, inden du binder mig. 

Simone og Dennis går tilbage til kassen. 

Dennis 

Nå, ja. Det er pænt af dig at hjælpe mig. Hit med de fem millio-

ner. 

Simone 

Desværre har jeg ikke så mange penge.  

Dennis 

Nå, så stik mig bare en million. 

Simone 

Så mange har jeg heller ikke. 

Dennis 

Det kunne du godt ha´ sagt, men så giv mig da en halv million. 

Simone 

Jeg er ked af det, men så mange er der altså heller ikke. 

Dennis 

Hvor mange penge har du egentlig? 

Simone. 

Nu skal jeg lige tælle efter. 1 krone og 50 øre. 

Dennis 

1 krone. 

Simone 

- og 50 øre. 

Dennis 

1 krone og 50 øre. Det er for dårligt. 

Simone 

Jeg er altså ked af det, men der er ikke flere. 

Dennis 

1 krone og 50 øre. 
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