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Scene 1: En kold vinterdag 

Fortæller: 

”Det er en kold vinterdag, og den unge dreng Martin er lige kommet 

hjem fra en dag med sneboldskamp og sjov med vennerne udenfor. Da 

han kommer hjem, er han utrolig glad, men også utrolig kold. Hans mor 

laver ham derfor en kop kakao, så han langsomt kan tø op og få var-

men.” 

  

Martins mor: 

”Jamen søde skat, hvor er du gennemblødt. Kom hurtigt her og 

skift til noget varmt tøj, og kom under dynen så, du kan få var-

men. Så laver jeg dig en kop kakao.” 

siger Martins mor og putter ham med tæppet i seng og henter en kop 

kakao, alt imens Martins tænder klaprer og han ryster af kulde.  

 

Martin: 

”Atju, Atju.. Atju… ATJUUUUUUUU!!”  

 

Martins mor: 

”Altså Martin, hvor mange gange har jeg ikke sagt, at du skal 

passe på dig selv og tage ordentligt med tøj på, når det er vinter, 

og så kommer du hjem og er blevet syg. 

 

Martin: 

Jamen mor, der var pludselig sneboldskamp, og vi havde det så 

sjovt, så jeg helt havde glemt hue og halstørklæde, men nu har 

jeg det så dårligt, og jeg tror, jeg måske har feber.”   

siger Martin, mens han tager sig til halsen og hovedet. 
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Scene 2: Housewarming  

Fortæller: 

”Desværre er der en kold forkølelsesvirus, der har angrebet Martin, 

og imens han og hans immunsystem tør op, begynder den onde virus at 

lede efter et hjem.” 

 

Virus:                    

”Muhahaha nu kan jeg rigtig flytte ind i Martin, hans immunsystem 

er nemlig svækket og fryser når det er koldt. Muhahah....næ sik-

ke et flot hjem, en fin rask celle, her tror jeg, at jeg flytter ind! 

gnægger virussen ondt og bevæger sig slesk rundt og begynder at ro-

de inde i sit nye hjem og ødelægger nogen ting og smider dem ud. Vi-

russen roder udenfor cellen såvel som indenfor.  

 

Fortæller: 

”Imens er Sherlock Holmes Dendrit sammen med sin hjælper Doktor 

Watson Dendrit på vej hjem fra en lang dag på sit kontor. Han lægger 

mærke til alt det rod, den onde virus har efterladt sig.” 

 

Sherlock Holmes Dendrit:  

Går på vej hjem rundt på gaderne inde i Martins blodbane.  

”Tralalalala lalalalalala…hohohohoho…dududududu….” 

 

Virus:    

”Åh nej jeg må hellere gemme mig, der kommer den berygtede De-

tektiv Dendrit og hans hjælper!” 
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Han lister om bag en busk, en lygtepæl og en skraldespand, mens de-

tektiven strejfer omkring. Virus er sikker på, at detektiven ikke har 

fået øje på ham og han for sig selv, mens han gnider sig i hænderne. 

 

Sherlock Holmes Dendrit:  

Efter noget tid siger han til sig selv og til hans kære kollega (kigger ud 

på publikum)  

”Hmmm disse efterladenskaber afslører, at her har været en vi-

rus. Det er elementært, kære Watson! 

 

Doktor Watson Dendrit:  

”Ja yderst interessant, kære Holmes, vi må skynde os at alarmere 

Betjent Betacelle, hun kan hjælpe os.”  

 

Sherlock Holmes Dendrit:  

”Det har de ret i, Doktor Watson Dendrit. Men stille, vi må ikke 

vække opsigt, han må ikke vide, at vi er på sporet af ham!   

 

Fortæller:                           

”De to detektiv-dendritter forlader stedet for at lade virussen tro, at 

de ikke havde opdaget ham. I virkeligheden er detektiverne på vej hen 

til den dygtige, frembrusende og smukke Betjent Betacelle og alarme-

re hende!” 
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Scene 3: På politistationen 

Fortæller:   

”Sherlock Holmes Dendrit og Doktor Watson Dendrit ankommer med 

heftige skridt til politistationen. De finder hurtigt den flittige Be-

tjent Betacelle under et tæppe på kontoret.”               

 

Doktor Watson Dendrit:    

”Hej Betjent Betacelle, jeg kan se, at du fryser meget, men 

Sherlock Holmes Dendrit og jeg selv har lige gjort en grusom op-

dagelse!”  

fortæller Doktor Watson Dendrit og sætter sig i nærheden af Be-

tjent Betacelle. 

 

Sherlock Holmes Dendrit:  

”Det er så sandt, vi har opdaget at Martin er blevet invaderet af 

en frygtelig virus”  

siger Sherlock Holmes Dendrit, mens han laver voldsomme armbevæ-

gelser, ryger lidt på sin pibe og tager sin hat af.  

 

Betjent Betacelle:    

”Åh nej det kan i ikke mene, halvdelen af mine betjente er for-

frosne! Og jeg selv har det heller ikke for godt” 

klager Betjent betacelle, mens hun klamrer sig til tæppet og putter sig 

yderligere.  

 

Doktor Watson Dendrit:     

”Desværre kræver det i allerhøjeste grad din assistance.”  
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Sherlock Holmes Dendrit:  

”Det har desværre heller ikke undgået mit skarpsindige øje at 

lægge mærke til, at der er overfladestoffer spredt ud i hele Mar-

tins næse- og halsregion. Det må der straks gøres noget ved!”  

siger Sherlock Holmes Dendrit, mens han tager sin lup og kigger gen-
nem den på publikum.  
 

Betjent Betacelle:    

”Denne situation er i mere alvorlig, end jeg troede. AAATjuuuuu…! 

Og derfor må vi have opbakning fra specialenhed T-samurai-

Hjælpecellen som kan hjælpe os! Jeg ringer lige efter ham, så 

kommer han i løbet af ingen tid!”  

Betjent Betacelle rejser sig og går over til telefonen og ringer.  
 
 

Scene 4: Forstærkning 

Fortæller: 

”Pludselig ankommer T-samurai Hjælpecellen fra specialenheden med 
sit hemmelige våben, celle-delings-samuraisværdet. Han går straks i 
gang med at splitte Betjent Betacelle i to dødelige dele.”  
 

T-samurai Hjælpecellen:  

”Hej kære venner, jeg er blevet spurgt efter, hvad kan jeg gøre 

for jer?”  

siger T-samurai Hjælpecellen og træder ind på politistationen. Han 
kigger på de andre.  
 

Betjent Betacelle:          

”Du må meget gerne hjælpe mig med at dele mig, så vi kan få for-

stærkning.  
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siger Betacelle, mens hun rejser sig. Hun tager tæppet af og går over 
imod T-Samurai Hjælpecellen.   
 

Sherlock Holmes Dendrit:  

”Så er der vist ikke mere, vi kan gøre, I må have held og lykke.” 

siger Sherlock Holmes Dendrit og tager sin hat på, samtidig med at 
han tænder op i sin pibe.  
 

Doktor Watson Dendrit:     

”Ja, vi kommer igen, hvis vi opdager nye trusler, hej så længe” 

Derefter tager begge detektiver hjem (går ned fra scenen). 
 

Betjent Betacelle:          

”Jo tak, vi ses, god aften” 

 

T-samurai Hjælpecellen:   

”Nå skal vi så til det?” 

siger han og stiller sig klar med sit samuraisværd fremme, mens han 
kigger spørgende på Betjent Betacelle.   
 
Betjent Betacelle:          

”Jeg er klar, når du er” 

siger Betjent Betacelle og lukker øjnene.  
 
T-samurai Hjælpecellen:   

”Haja” 

T-samurai Hjælpecellen svinger sværdet og deler dermed Betjent Be-
tacelle i to.   
 
Fortæller: 

”Og med et bliver Betjent Betacelles kloge side til Kloge Åge Huske-
celle, der ved fremtidige sygdomsudbryd kan genkende overfladestof-
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ferne på de invaderende fjender, fx andre vira og bakterier. Imens 
bliver den mere actionprægende del af Betjent Betacelle til den labre 
Rock-Chick Plasmacelle med en antistof-plasma pistol.”  
 
Kloge Åge Huskecelle:   

”Vi må hellere skynde os og finde virussen, så jeg kan gemme al 

information om denne nye invaderende virus og du kan mærke den 

med dine antistoffer, så den bliver let at finde.”  

siger Kloge Åge til Rock-Chick Plasmacelle. Kloge Åge Huskecelle er 
iført ”stræber-/nørdet” tøj, med briller og trøje puttet ned i  
bukserne, som i øvrigt er for korte og hans hvide sokker er synlige.  
 

Rock-Chick Plasmacelle:  

”Det har du ret i, vi må skynde os og du, T-samurai hjælpecelle, 

må skynde dig over til den lokale cafe og fortælle om virussen til 

Soldat Tom Dræbercellen. Han kan hjælpe os med at udrydde den 

og redde Martin.”  

De stormer alle tre ud af politistationen. 

 

 

Scene 5: På den lokale cafe  

Fortæller:  

”T-samurai Hjælpecellen er gået ned på den lokale cafe, hvor han mø-
der hans gode gamle ven Soldat Tom Dræbercellen fra naboenheden.” 
 

T-samurai Hjælpecellen:      

”Hej Soldat Tom Dræbercellen, jeg har noget super spændende og 

alarmerende at fortælle dig. Der er trængt en virus ind i Martin” 

fortæller han stakåndet og dumper ned på stolen overfor.  
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Soldat Tom Dræbercellen:  

”Det er jo en fantastisk nyhed, der har ikke været en virus i må-

nedsvis og jeg har kedet mig oh så grufuldt! Det bliver pragtfuldt 

at komme ud og røre mig og passe mit job!” 

råber han gladstrålende og hopper nærmest op af stolen. 
 

T-samurai Hjælpecellen:     

”Det er sådan, at både Kloge Åge Huskecelle og Rock-Chick Plas-

macelle er taget ud for at finde virussen. Den gemmer sig i Mar-

tins næse og hals og de vil mærke den med antistoffer, så du 

nemmere kan finde den og gemme data om den. På den måde kan vi 

genkende den, hvis den igen invaderer Martin.”  

 

Soldat Tom Dræbercellen:  

”Godt, så må jeg også skynde mig af sted og give en hjælpende 

hånd, Vi må finde ud af noget med en drengeaften, når der igen 

kommer ro på. Adios amigos, hasta la vista, baby! 

siger Soldat Tom Dræbercellen, mens han rejser sig om og går ud af 
cafeen.  
                               

 

Scene 6: Retfærdighed  

Fortæller: 

”Soldat Tom Dræbercellen skynder sig ind i Martins næse for at dræ-
be den farlige virus. Der møder han virussen, som er blevet beskudt 
med antistoffer og nu er trængt op i en krog.”  
 
Kloge Åge Huskecelle:     

”Så hvordan var det helt, du ville forklare din tøjstil, og dit valg 

af hårfarve? Hvad var det, din yndlingsret var igen? Og vil du si-
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ge, at du nu føler dig stresset eller anspændt? Eller måske begge 

dele?”   

udspørger Kloge Åge Huskecelle virussen, mens han kigger meget kon-
centreret på virussen, samtidig med at han hurtigt skriver. 
 

Rock-Chick Plasmacelle:   

”Nu føler du dig ikke så sej og rebelsk, hva’? Du kan godt starte 

med at rydde op” 

siger Rock-Chick Plasmacelle, mens hun skyder på virussen med sin 
plasmapistol.    

 

Virus:                          

”Jeg har ikke nogen tøjstil, det er mere et udtryk og håret, det 

er takket være Dennis Knudsen. Jeg spiser alt, hvad jeg kan få. 

Lige nu føler jeg mig meget stresset og vil gøre alt, hvad I siger, 

bare ikke rydde op.”  

siger virus. Samtidig begynder han at ryste endnu mere, fordi han får 
øje på Soldat Tom Dræbercellen.  
 

Soldat Tom Dræbercellen:  

”Nå, der har vi dig, din lømmel! Jeg kan sagtens finde på noget 

andet til dig i stedet for at rydde op! Du er færdig her hos Mar-

tin og du skal ned med nakken!!”  

 

Virus:        

”Åh nej, det lykkedes jer alle at finde mig! Pokker tage dig, im-

munforsvar!” 

 

Fortæller: 

”Virussen kunne ikke modstå det hårde angreb fra Martins immunfor-
svar. Men de hårde kampe i Martins næse skabte en del snot og andre 
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ubehageligheder. Heldigvis kan Martin takket være sit immunforsvar 
tage ud og lege i sneen igen efter ganske få dage!” 
 

 

SLUT 


