Och så hände det som inte fick hända!
Du har väl någon gång balanserat din bärbara dator samtidigt som
en kaffekopp? Kanske har du sett din 2-åring nästan galoppera till toaletten
med din mobil i handen. Eller har du glömt trycka spara på ditt dokument.
Ibland händer det som inte får hända...

Datamassakern

Sekretess-skräcken

En kväll tog konsulten Soraiya med sig datorn hem för
att komma ikapp med en projektrapport. Hon åt en lätt
kvällsvard och satte sig vid köksbordet.

Han hette Harry, var 25 år och hade precis
landat ett bra jobb som ekonomichef på ett
mindre företag. På fredagen var det after
work för alla anställda och vår ambitiöse
ekonomichef gick direkt från jobbet för att
möta upp sina kollegor på krogen. Han hade
med sig datorn, för han skulle göra klart
lönerna under helgen – plus en del annat.

Kl 00.00 reste hon sig på stela ben och såg sig om med
lätt fyrkantiga ögon i den tysta och nattmörka lägenheten.
Spöktimmen – dags att gå och lägga sig, tänkte hon. Med
en plötsligt rysning längs ryggraden stegar hon iväg mot
badrummet. Hon uppfattar inte datorsladden och drar
datorn rakt ner i golvet med en krasch så förfärlig att
grannar och barn vaknar i sina sängar, stela av skräck!
Det jobbigaste, förutom förlorad nattsömn, var att det tog
henne två dagar att skriva om rapporten.

Kalla bokslutsdöden
Det var kallaste vargavinter anno 2013 och hektisk
bokslutstid. I fastighetsägarens enkla lokaler i den lilla
staden satt delägaren Svea och jobbade intensivt med att
sammanställa hela årets redovisning. Hon var nästan klar.
Huttrande stävade hon hemåt i snöyran, trött men nöjd.
Nästa morgon hände det. Datorn var död. Stendöd. Allt
hennes slit, hela bokslutet för 2012, var borta. Svea visste
knappt om hon skulle skratta eller gråta.
Nej, den här mardrömmen ville de inte uppleva igen.

Kvällen blev fantastiskt rolig. Ja faktiskt
lite “roligare” än Harry och hans nya
arbetskamrater tänkt sig… och när Harry
sent omsider planerar hemfärd gör han en
så fasaväckande mardrömslik upptäckt att
blodet fryser till is i hans ådror.
Han hittar inte datorn.
HAN HITTAR INTE DATORN.
*svettas*
*panik*
Sannolikt fick en tjuv den här kvällen
tillgång till alla personliga uppgifter om
företagets anställda, inklusive deras
bankkonton. Uppgifterna låg lokalt lagrade
på datorn.

