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Spiller, det gör vi alla!
Förvisso, vissa av oss spiller mer än andra. Men det händer oss alla ibland.
Men vad gör prins Carl-Philip om vinet plötsligen färgar frackskjortan i en mörkröd kulör?

Sofia blir inte räddningen

För många av oss med handlingskraftiga partners, kan
situationen räddas.
Om prinsen skvätter ner sig, vilket han inte lär göra,
kommer Sofia inte att rädda honom. Men jag är övertygad om att Hovet har förutsett mycket, det finns säkert
en frack i reserv.

Om det händer

Vad kan gå fel på lördag den 13 juni, kan prinsen och
prinsessan göra bort sig?

Gör så här när det händer!
• Behåll ditt lugn.

• Le och säg diskret till bordsgrannen"Hoppsan, nu
ställde jag till det".
• Kontrollera att du inte spillt på bordsgrannen.

• Har du det, erbjud din hjälp att lösa problemet.
• Att be om ursäkt är alltid en god idé.

• Finns det ingen annan lösning, ta din linneservett
och lägg över fläcken på duken.
• Gör absolut ingen stor affär av missödet. Ropa
inte "men oj, nu smutsade jag ned er fina duk!"

Javisst kan det hända, men de lär inte snubbla och sätta
skallen i tårtan. En fläck på klänningen eller vinstänk
på duken kan drabba den bästa.

Efteråt

Men hur gör du själv då det som inte får hända, händer?
Låt mig tipsa om hur du kan göra när det händer dig!

• Finns kolsyrat vatten i närheten, ta det på en servett och torka. Det tar ofta bort fläckar så de blir
mindre synliga.

Behåll lugnet!

Så fort du gör en affär av misstaget, sätter du också
fokus på dig själv. Kontrollera dock omedelbart om
någon bordsgranne drabbats. Är det serveringspersonal
närvarande, be diskret om hjälp.
Ett bra tips är att ha våtservetter för barn i väskan eller ytterrocken. Tro mig, de tar till och med bort kaffefläckar!

Den här texten får du gärna skriva ut,
kopiera, dela ut och sätta upp.
Kom ihåg att ange källan!

• Har du möjlighet att resa dig för att i lugn och ro
ta bort fläcken på din klädsel, gör det!

• Om du måste göra det vid bordet. hantera det
diskret.

• Du lär inte ha en ny frack med dig, det tror jag
inte prinsen heller har. Men de har nog tänkt ut
hur de ska göra om olyckan är framme...

Kom ihåg! - artighet lönar sig och är en resurs som
inte ska underskattas!
Etikettdoktorn Mats Danielsson

Mer vett och etikett med
konkreta tips, hittar du på
www.vett-och-etikett.com
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