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INT. KÆLDER - EFTERMIDDAG

En dør bliver sparket op i kælderen. Ud af døren kommer fire

sortklædte og maskerede Q’ere. De bærer på et par kasser øl

og griner over deres succes.

INT. KONTOR - EFTERMIDDAG

En hånd griber telefonen. Hånden tilhører Peter Kuhlman. Han

tager telefonen op til øret.

KUHLMAN

(Fortvivlet)

Er det CU-man? Vi har brug for din

hjælp. En bande Q’ere er netop

brudt ind i lagret og har stjålet

en roskildebillet og en masse øl.

De må og skal stoppes.

INT. CU-MANS HOVEDKVARTER - EFTERMIDDAG

To CU-man sidder med en telefon til øret. Han lytter til det

Kuhlman siger. Han er iklædt et superheltekostume.

CU-MAN

Bare rolig Hr. Jeg er allerede på

sagen.

Han lægger røret på og skynder sig ud af rummet.

SPINNING LOGO TRANSITION

EXT. VEJ - EFTERMIDDAG

Til lyden af det gamle Batman tema kommer CU-man løbende ned

ad vejen. Han løber med kappen flagrende efter sig. Han

drejer ind på skolen.

INT. FORHAL - EFTERMIDDAG

De fire Q’ere kommer op fra kælderen med ølkasserne. De er

stadig glade over deres succes og er på vej til at stikke af

med byttet.

I samme øjeblik kommer CU-man stormende ind ad døren. Han

stiller sig op foran Q’erne. Q’erne stopper forbavsede op.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

CU-MAN

Stop lige der!

Q’erne ser på hinanden og griner.

Q 1

Som om sådan en CU’er som dig kunne

stoppe os!

CU-MAN

Kom an!

Q’erne bliver en smule forvirrede, men stiller derefter

kasserne fra sig og gør klar til kamp. CU-man stiller sig

også klar til kamp.

En Q’er stormer frem med en knytnæve hævet. CU-man tager fat

i hans arm og vrider den rundt så han lander på gulvet.

Den næste Q’er løber frem mod CU-man. Han stiller sig klar

og lægger an til et slag. Han slår Q’eren lige i ansigtet

hvorefter han falder om.

De to sidste Q’ere kigger på hinanden. De nikker til

hinanden og løber så frem mod CU-man. Han griber fat i

kraven på den ene og giver ham gentagne gange lussinger i

ansigtet. Idet den anden Q’er kommer hen til sparker han ham

i skridtet, hvorefter han jamrende synker sammen på gulvet.

CU-man bukker sig ned og tager den stjålne roskildebillet ud

af inderlommen på den ene Q’er. Han vender den i hånden.

CU-MAN

Så er festen reddet!

Han stopper billetten i lommen og går derefter hen til de

efterladte ølkasser. Han tager en øl op af en af kasserne og

åbner den. Han kigger på de jamrende Q’ere på gulvet.

Q 1

Pokker ta’ dig CU-man!

CU-MAN

(Hånligt)

Pff... Q’ere!

Han smiler og tager en tår af øllen.


