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LANDMAND OG MALKEPIGE LØBER MOD HINANDEN PÅ MARK

Landmand og malkepige løber smilende mod hinanden med 
udstrakte arme på en mark. De mødes på midten og omfavner 
hinanden.

FARVEL TIL GRØN PIGE

Landmand og grøn pige står ved en vej.

GRØN PIGE
Hvad skal der blive af os to når 
kassen er tom, min kære?

LANDMAND
Jeg er bange for at vore veje må 
skilles, men vi vil mødes igen, min 
Sutteline.

SKOVTUR

Landmand og malkepige sidder sammen på en halmballe med en 
picnickurv. Malkepigen hiver to øl op af kurven.

LANDMAND
Åh, du er så sød når du henter øl 
til mig.

De kigger hinanden i øjnene.

DEN ONDE Q'ER VIL OVERTAGE GÅRDEN

Den onde Q'er står på gårdspladsen med en fixiebike.

Q'ER
Jeg vil overtage denne gård og gøre 
det til et økologisk-fairtrade-
landbrug der lukker allerede 
klokken 23:00!

FESTPLANLÆGNING

Alle landmænd, malkepiger og dyr er samlet til krisemøde. Den 
ene landmand står op og taler.

LANDMAND
Vi må stoppe denne onde Q'er. Vi må 
vise ham, og resten af verden 
hvordan en rigtig fest skal være!

Landmanden slår hånden i bordet.

HANDELSSCENE

Landmanden står sammen med en sælger som vil sælge nogle øl.
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LANDMAND
Og hvad skal du så have for de øl 
der?

SÆLGER
Jeg skal bare have 10 kroner 
stykket.

LANDMAND
Jamen det er jo den rene gavebod!

De giver hånd.

Q'ER VIL ØDELÆGGE FESTEN

Q'eren går hvileløst rundt i sin hipsterbolig.

Q'ER
At feste til midnat og servere 
kolde øl? Det er jo uhørt.

Han flipper et bord.

SLAGSMÅL

To landmænd slås da en tredje bryder ind og stopper dem.

LANDMAND
Hør nu her! Vi holder 
bondegårdsfest.

De to andre landmænd ser på hinanden, slutter fred og skåler.

FEST MED DYRENE!

Alle landmænd, malkepiger og dyr fester rundt og er glade.

Q'ER BLIVER SMIDT I SVINESTI

Landmændene tager fat i Q'eren og smider ham ud i svinestien.

LANDMAND
Og hold dig væk!


