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INT. KLASSLOKALE - DAG

Et klasselokale er fyldt med elever der sidder og kigger 
op mod tavlen. En lærer går rundt oppe ved tavlen og 
stopper pludselig op.

LÆRER
Søren. Vil du venligst læse op 
fra side 91?

Søren der sad og var ved at falde i søvn retter sig 
pludseligt op på stolen. Han bladrer hurtigt et par sider 
i sin bog mens han svarer.

SØREN
Øh... Ja.

Han når den side han skal læse fra.

SØREN
Historien om de tre små sutter?

LÆRER
Ja tak.

Søren rømmer sig og begynder så på historien.

SØREN
Der var engang tre små sutter der 
var på vej i skole...

CROSSFADE

EXT. SKOVSTI - DAG

De tre små sutter går hen ad stien. De er hver især iført 
henholdsvis rødt, gult, og grønt tøj.

SØREN (V.O.)
På deres vej til skole skulle de 
tre sutter hen over en bro, men 
hvad de ikke vidste var at der 
under denne bro boede en stor 
styg 3.g'er som noget så 
forfærdeligt ønskede sig en kasse 
øl.

KLIP TIL:

EXT. BRO - DAG



2.

3.g'eren sidder under broen og tjekker alle sine tomme 
ølflasker for at se om der skulle være noget tilovers. 
Han kigger over på et billede af Peter Kuhlman som han 
har stående mellem de tomme flasker.

3.G'EREN
(til billedet)

Hvad ville du have gjort i sådan 
en situation?

Han hører en lyd oppe fra stien, kigger op og ser den 
røde sut komme gående ned af stien.

3.G'EREN
Nåh ja! Nu har jeg det. Hvis jeg 
scorer en sut kan jeg jo få mig 
en hel kasse øl, ganske gratis!

Han kigger over på billedet igen inden han begynder at 
kravle op.

3.G'EREN
(til billedet)

Tak skal du have du gamle!

KLIP TIL:

EXT. BRO - DAG

Den røde sut kommer glad gående hen ad stien da hun 
kommer til broen. Idet hun skal til at træde ud på broen 
springer 3.g'eren pludselig op på broen foran hende.

SØREN (V.O.)
Da den første sut kom til broen, 
blev hun mødt af den stygge 
3.g'er.

3.G'EREN
Hva' så skatter? Skal vi lege 
brandbil? Du hyler, jeg sprøjter.

SØREN (V.O.)
Sutten blev noget så fornærmet 
over 3.g'erens dårlige stil og 
skyndte sig væk.

Den røde sut sparker 3.g'eren i skridtet og skynder sig 
videre. 3.g'eren sidder tilbage på broen og ømmer sig.

KLIP TIL:
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EXT. BRO - DAG

3.g'eren sidder ved siden af broen og holder udkig, da 
den gule sut kommer gående ned af stien.

SØREN (V.O)
Snart efter fik 3.g'eren endnu en 
chance da den næste sut kom 
forbi.

3.g'eren hopper, med et slesk smil, op på broen idet den 
gule sut skal til at træde ud på broen.

3.G'EREN
Hey frække! Hvis nu jeg var Harry 
Potter, ville du så være min 
kost?

DEN GULE SUT
Desværre jeg er kun til Twilight.

Den gule sut går forbi 3.g'eren der står tilbage og 
ligner et spørgsmålstegn.

SØREN (V.O.)
Den anden sut gik let 
forbi 3.g'eren, som stod 
fortvivlet tilbage på broen.

KLIP TIL:

EXT. BRO - DAG

3.g'eren sidder ved siden af broen med billedet i hånden.

SØREN (V.O)
3.g'eren var så oprevet over sin 
mangel på swag at han var ved at 
kaste håndklædet i ringen. Men i 
det øjeblik nærmede den sidste 
sut sig broen.

3.g'eren ser op fra billedet og får øje på den grønne sut 
som kommer gående på stien. Han kigger tilbage på 
billedet.

3.G'EREN
Jeg har allerede forspildt to 
chancer, nu bliver jeg nødt til 
at tage mig sammen.
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Han lægger billedet fra sig og hopper op på broen foran 
den grønne sut.

3.G'EREN
Undskyld mig baby, har jeg ikke 
set dig før?

DEN GRØNNE SUT
(smilende)

Det kan da godt være...

3.G'EREN
Jeg tænkte på om du mon er dyr at 
drikke billig?

DEN GRØNNE SUT
det kan vi jo finde ud af.

3.g'eren tager fat i den grønne sut og trækker hende til 
sig. Han tager en telefon op og tager et billede af at de 
kysser.

SØREN (V.O.)
Den tredje sut faldt pladask 
for 3.g'erens swag. Og 3.g'eren 
levede lykkeligt til ølkassens 
ende.

KLIP TIL:

INT. KLASSELOKALE - DAG

Søren kigger spørgende op fra bogen.

SØREN
Undskyld, men jeg forstår altså 
ikke helt slutningen...

LÆREREN
Jo nu skal du høre...

Læreren tager en tusch frem og skriver på tavlen mens han 
taler .

LÆREREN
Hvis en 3.g'er scorer en sut, og 
får taget et billede af det, 
får 3.g'eren en kasse øl og 
sutten får en kasse sodavand.

Læreren har skrevet: "3.g'er + sut = øl + sodavand"
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SØREN
Ahh... Nu forstår jeg det...

FADE TIL SORT


