
1.

INT. DAG - VED SKRIVEBORD

Tobias sidder ubekymret ved et skrivebord med en computer 
og laver lektier. Ved siden af computeren står et billede 
af Kuhlman. Pludselig får en reminder på sin telefon:

REMINDER
Sidste CU-fest i 2012, fredag d. 
9/11 kl. 20:00

Tobias kigger fortvivlet op fra telefonen.

TOBIAS
Pis! Årets sidste CU-fest er 
allerede på fredag. Hvordan skal 
vi nogensinde blive klar?

Han kigger over på billedet af Kuhlman og får en ide.

TOBIAS
Ah... Jeg ved lige hvem jeg skal 
ringe til.

CROSSFADE TIL:

EXT. DAG - STI

De tre små sutter fra "Scor en Sut" kommer, i slowmotion, 
gående ned mod gymnasiet.

KLIP TIL:

EXT. DAG - STI

Nogle af bondemændene og malkepigen fra "Bondegårds CU" 
kommer, i slowmotion, gående ned mod gymnasiet.

KLIP TIL:

EXT. DAG - STI

Kuhlman kommer, i slowmotion, gående ned mod gymnasiet.

KLIP TIL:

EXT. DAG - FORAN GYMNASIET

Tobias står foran gymnasiet og kigger ned ad vejen for at 
få øje på henholdsvis de tre sutter, bondemændene og 
Kuhlman. Han smiler da han får øje på dem.

KLIP TIL:



2.

EXT. DAG - FORAN GYMNASIET

Alle de hidkaldte hjælpere (de tre sutter, bondemændene 
og Kuhlman) står på en række foran skolen. Tobias går 
foran dem mens han briefer dem.

TOBIAS
Jeg har tilkaldt jer fordi vi har 
brug for jeres hjælp. Vi har en 
CU-fest på fredag, og hvis vi 
ikke skal ende med at ligne en 
forsamling Q-ere er vi nødt til 
at arbejde sammen.

Han går frem og tilbage og kigger fra den ene til den 
anden.

TOBIAS
Vi skal have pyntet op, vi skal 
have hentet øl, vi skal gøre klar 
til den bedste CU-fest 
NOGENSINDE! ER I MED MIG?

Hjælperene svarer i kor: "JA!"

KLIP TIL:

INT. DAG - KÆLDER (MONTAGE)

Hjælperene står på række for at hjælpe hinanden med at 
bære øl op fra kælderen.

KLIP TIL:

INT. DAG - KANTINE (MONTAGE)

Hjælperene hjælper hinanden med at pynte op til festen. 
De sætter lamper og lys op.

KLIP TIL:

INT. DAG - KANTINE (MONTAGE)

Hjælperene gør sig selv klar ved at skifte fra deres 
originale kostumer til hvidt tøj. De hjælper hinanden med 
at få det på og tænder nogle knæklys.

KLIP TIL:

INT. DAG - KANTINE (MONTAGE)



3.

Hjælperene hjælper hinanden med at flytte borde ud af 
kantinen.

KLIP TIL:

INT. EFTERMIDDAG - KANTINE

Tobias og alle hjælperene står i kantinen der er blevet 
pyntet med lys og gjort klar til festen. Tobias træder 
frem for at takke hjælperene.

TOBIAS
Kære alle sammen... Vi gjorde 
det! Takket være jeres hjælp er 
vi nu fuldstændig klar til at 
holde den fedeste fest. ER I KLAR 
TIL RAVE CU?!

Alle hjælperene hopper op i luften mens de jubler.


