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NIGHT
T\ofessor woollev har påa-
f draaet sis sine kollegers
mishas En professor ved Yale
skål være sanske usngnbelig
oe sætte studenterne et eodt
elsempet paa værdrshed og
præcision. Del er ikke netop,
hvåd Woolley har cjorl. '

MorPenens genvordigheder
hår doc ,rke taget mere Paa
DroIessureD. end at hån er i il-
å.n ,een om efter mLdda€en
ved sanseikonkurrencen meF
leh et lodboldhold frå Yale oC
et hold fra Hlvard. Sangen,
der skål bringe Yale sejren, er
skrevet og komponerei af en
unA juridisk studerende ved
navn Cole Porter, der iøvdst
alimrer ved sin fraværelse, saa
professoren måa sende bud
efter ham paa fouies teatret,
hvor han akkompagnerer
Gracie Harris. der svrser hans

medicii, og prcfessor Woolley,
der. som Cole udtrvkker det,
skal lære ham he aa$jura Paa
en week-end. Som sædvanligt
kommer Cole tolseni, men de
to, der venter paa håm, er ble-
vet kloge af skade og har ti]-
sagt ham en nme l9r togets
normale åfgangshd, såa han
naar det lige, og naar endda at
Lysse Gråcie Iarvel. Det vår
gaNke vist kur paa næsen,
hvilket var noget af en skuf-
felse for den unge dame.

oDer Porte! er en sheng
s!mmet he.re, der Lkke er
lisefrem lrlfreds med de frem-
skridt, håns sønnesøn har gjort
paa Yale. Detsi8eihan lige, da
han os Cole julehorgen er paa
ridetur- Cole indrømmer det,
oc samtidig siger han noget,
der længe har liggel ham paa
hjerte. Han agter ikke atveDde
tilbage til Yale. Jura har han
aldrig brudt sis om, det er
musiken, der har hans hjerte,
og desuden er han ked af at
leve af bedstefåderens penge.
Det, han skal naa, vil han helsl
naa ved egen hjælp.

Skulfet vender Omer Porter
sin hesi og rider hjem.

Der ventes andre gæster.
coles kusine, Nancy, skal

dnd
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I-eotr DoNlins Ald" ttdh
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KatcPorter... ..Sr.,,n,,/?
Omer Poier... Ht,r) Sry,bonn
rvilosky..... .. J,{ R,,,,r
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Canos Rrmnez srnser,,A,3h $. Bzg,i,L'-
Nfart Nladin syns€r,,,t) li,aa B.la,rJ io Dedd)"

/-ole Port€r skal tilb.inse
\-, juten p", fåmrliens slore
ldndcjendom L Indianå. Sam-
hen med hah rejser hans ven,
Ward Blackburn, der siuderer
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komme paa fe.le sahmen med
en veninde, Linda Lee. cole
har ikke været sæ.lig int€res-
seret. lor han husker Nancv
som en lille iregnet, næsvis
unge n,ed bøjle paa lændeme.
Han er derlor ikke saa lidt
overraskel, da han påa trappen
ser en smuk, une dåme, og han
benytter sig stråks al sin
lætte.-rettiehed til at kysse
hende. hvoDaa hun sør ham
opmærksom Paa, at hun ikke
er Nancy med LiDda Lee, som
han slct ikke kender. DelsYnes
han er udhærket, og det gør
kun tornøjelsen endnu større.

Då lam,lienom aftcnen sam-
I es ved j uletræet, er OmerPor-
ter stadie i dåå.1isi humør.

Ud€nio! synEer nocle dreDee
en åf Cole Porters sangel

My thouchis an shay to yon

Og inde i stuen sætler cole
sig iil kiaverel, medens Nåncy

Under sancen e. Cohs pjne
ikke veset fra Llndas rnsigl.

Blandt Coles julognver er et
sæt lovbøger fr bedslelad€-
ren. som hån nu ikkc mere hår
brue for. Hån er dog ikke den
eneste, der fåar ,unyttigea
gaver. Prolessor Woolley har
fåået ikke hindie end otte
b.rbFrknive D. hah hår ful.l-
skæg, iinder han nærmesi, ai
det er en ioinærhelse.

Coles mor, Kate Porter, vcd.
hvad der er paa færde. Hun
bebrejder ikke søbDen nogel,
men siger, at hun længe har
vidst, de aldrig ville laa en
jurlst i fahilien. Hun lortæl-
ler ham, at der ligge! en litlc
pakke ved siden af bøgone.
Dei er den sang, hån skrev den
foregaaende sommer, og som
nu synges i hele Indiana.

liE.lllr]]tlIr{A I"0ftsr't'It w.s.n ordr.shioned e.rd.tr

/a-,,!e porters fnrste rev) lø-
L, bcr af stablen lamilren
Porter med undtaselse rt gam-
16 Omer er kommet Ior aiover-
wFre .len store begivenhed
Nancv er der sammen med
Ward', og det er nu sad vidt
mPllFm dem. 3t tiun 'vælger
hans kljnikdahe". Og Linda

Paa scenen staar Gråcic
Halris med et mandskor og

/-ole P.1tel e kkc den ene-
\- rt", a", r,ar b.slutter {g
iil at lorlåde Yale. Professor
woolley gpr han folgeskib.
Som Poft€r Idler han sie til-
lNkket af teairet, og der gaar
ikke ret lång ud, før de to er i

New York. hvor dc forsdger at
.ejse penge irl en r.vj, hvorlil
cole Porler selv hår sklevet

Midt under en af P.øverne
sdr Cracie Har.js sin cntrc
Oesaa hun er kommet ior al
loisoEe lvkk€n Paa BroadwJY
Da hun har hert om Cole. oP

sr,Eer hun naturligvis ham og
synger ved prøven hansi

oysi€rs rp m ovsiers EaY, do it,



You do something to D",
somethlng th!t sihrtv mysrifies 

'nc.rT€n he, w\y srroutd lt t €,
You have the power ro

hypnolize me?

For you do somethinc to me

Midt under saneen er DUbli-
kum beav nd t at f;lade råatrer
Cole faår sna forl<Iarrnsen.
"LusitåDra" er blevet sænker

Monry Woottey, nu instruk-
tør, hår arlanAeret. åt de aUe-
såmmen efter folestrllinøc.
mødes i "Delhoni.6. tn_r.t,
overtjeneren ha! en ;ktie i

Cole er den sidste. der for-
lader teatret. Linda staar oe
venter paå hah, os samhen
Saar de ned ad sadeh. Håh
taler om sh prehiele. der blev
revYens sidste aften - om alt
det, der er gåaet ned sammen
med ,Lusitania". os om hars
kahmerat, de altid håvde kaliu
'bedstemoi., der var ohbord.
paa vej til rrankris. hvor hån
havde meldt sis s;n friviUip.

Lindå siser kun. at håh }ln;
tjgt bestemmer ais. Ior hun
ved, hvor det bæ;r he" ",ossaa han vil fit rrankrig.

/'\ole Po.ter e! blevet saåret
\J i benet, da eD rjendttLq
granat sloa ned nær det sted.
hvo- han opholdt sig. Han sen-

des fra hospital til hospital oA
ender ljl srdst påå det hosDital.
hvor Lindå l-ee er syseplejer-
ske. D€r er Eaaet tr€ aar. siileh
hån mødte hende lørste Eans.

LiDda Lee er hurtigt k]år.
over, at det Lkke såå meget er
såaret som hans s,nd§r'l§rånrl
der piDer hah. Der er Eaaet
såå meset r stykker i reiden.
at Cote rkke sir nosen menrne
i tingene mere. Lrnda talerre;
lægen, Bat Mc Cleyyand, om
tiuældet. Bart holde. åfLinda.
men er klar over, at han ikke
kan sammenlisnes med "hen-

E. åften sidder Cole ved
flyglet i opholdsstueD, da lin-
da kohher. Han standser, hen
hun beder håm fo sætte ned

As is 8tånds leainst the nån.

ke€ps repeattn,

Cole fortæIler hende. ar hun
altid hår været nærværende.
naar der skete noset vlgtist l
hans liv - da han forlod Yale.
ved hans første premiere, os
nu til at hele hans føBte

Linda loreslaar. at de. naar
kdgen er forbi. skål købe en
viltå ved Rivieråen. hvor håh
kan kompo..re i fred, meD
Cole vil ikke høre tåle om det.
Kuode lån rkkc rodtase sin
ramjlics fence. kan han heuer
ikke n)odtige hendes.

T sn '"* for at cpre noset
I for Cole opsøser Lrnda Lee
sångerinden. cabrielle, der
kort tid elter skål havehoved-
rollen i en rew. der oroduce-
res af ADåtole Grron_. l/e.l åt
sætte penge i revyen låar Lin-

da de to overtalt til at forsdse
et af Coles numre. Det lykkes
ikke. Ved prdven deh 10. no-
vembe! t9l8 opdåger Colc
såndheden oe beslutter at rejse
tilbape tiI Staterne for at f6r-
søse lykken, medens Linda
tåser med Bart til London for
at hjætpe ham med hahs ar-
bejde, der intelesserer hendeI

I /-ole Po.te! os Montv woot-
\J ley er icen samhen. ror
musikforlæeceren Leoh Dow-
lihg er Woolley netop ved at

T

l- a

:i -1"--,.tL:

I

I

I
-t

;F( I



demonstrere hvilken elimren_
de begåvelse cole Porler er.

Leon Dowling brYder sig
ikk om den. Det er ikke det,
folk vil høre. CoIe Po er faar
det raåd. at han skal eaa ud oe
lære åt blive folkelig, Ior hans
enE.n lLrl .r at han ikke ..
fddt laitrc Mortv Woollev l€f,r
en rolle i et af Dowlings stYk-
ker, hvor de har brug ior folk

E", t lære der .folkeliet
I prø\er cole forskelliEe
trns oe ender til sidst i en mu-
sikhåndel. hvor hån hamrer
å11e ddsnets r elodier, der syn-
!es åf Carole Hnl I det forfæn_
;elEe håab rt faa fnlk tiL ål

En dås i lrokostpausen Jore-
slaar Carole håm, åt hun skal
synee en af håns sange:

This runny lhin6 called love

Da Colc har hdrt hende sYn-
ge den. cr han klrr ov"r, al
;,n er frrdi s ,ned at rær.
folkelig- nu vil han sætte en

nv revy op, os CarolE Hill sk.,l
hå!e hovedrolten Den, der et
mest henrykt red tanken. er
Mnntv wooliev. sclvom det be
tv.ter. at ale si{al hiemsdae de
*-mp mPnhcck.r fur at skJf-
fe penee, som de hjemsøgte. dd
SEAMERIKA løRST blev til
- dei lvkkes , ogCaroleHrtl
svnser cukes en Irem med.

Samme aften modtacer Por-
ler e! teleeram I'a Chårles B
Cochran r London. om han vrl
sætte en rcvy uP for håm. Det
wir hin men han vll ha!e
woollev med- Det vil Woolle,
ik;F f;r hån loret!ækker snl-
skin'for taaee oe har selv raaet
et tilbud fra Hollywood.

r,ar \ lt() r skuilet og har ikke lyst ti1 at
gaa med hjem oe hilse paa
Bari. Sammenhængen garr
dog op for ham, da han ser en
hel llok iublende uneer sah-

Dc bliver gift umiddelbart
før hans ævy hår prediere, og
hovednummeret i revyen er

NIGHT AND DAY

elter aar, toldi Cole gaar Ira
sukces til sukces og helt glem-
mer, at han har et privatliv.

I Nerv York synger Carole
Hill alle hans melodier:
Ii wås just on. ol lhose lhinss,

Prøver, prøver, stadis prø-
ver. Påa grund al varmen for-
læsges de til Coles la.dsted.
Litrda er ved al køre træt, hun
har aldris et øjcblik ale.e 'n.dCoIe. Nede i parken synger

Tl n dJE ser colcPorler Lindd
[1 Lds,dde, en P..k Den
i ,n.1, s.,m han aI sukces-Pn trt
trods ald.ig har kunnet glem-

Han saar hen til hende og
ser- at hun slrikker Paa Pn

barnehdje Da der et olehlik
efter kommer det ene bam
efter det andet, tror han, det
er hendes. oa hun lader ham
blive i troen - at det er hen-
.les osBarts bøD Cote erdybt

Samme aftcn cr derlelegram
rrå New York, at moe årbejde
venter håm d.r. saa de maå
udsætredocs bryllupsrej se . . .

en rejse, der bliver udsai aar
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Oe midt i det hele ankommer
Monty WooUe! fra Holly$ ood
os trtster I-,nda, medens CE-
.6le synger videre paa dei næ_

hun ikke selv mener! hun er
dystiA nok til det. I stedet for
,nhelåle. hun en veninde fra
koret. os saåledes sa!r dei til,
,,r NLrv Måit'. kommer til at

Y.s ;v hearl belonss 1o d.ddY
so r n;np\ coudn'r Le b3d

nr-dr-; d,-da-dr da- da-d.t

Th !i\ L€å.r bebnss ro daddr,
and mi dåddy, he rreiF it $ *err

omhent såmtidjs nger
Coles mor oc beder ham kom-
me hjem. Hans bedsterar har

Inden eamle Omer Porler
dør, hår hån indrlmmct, 3t
Cute trods ålt srorde det rits-
tice. då han lodjuraværejura.

Dpdsfaldet oe ådskillelsen
frå Lmdå har toeet Paa Cole
Hver enesle morEen rider han
ud naå srn bedstefårs hest. En
das'bLver .lct uvejr, oB hån
vender hesten for at ride hjetu,
men et lyn slaar ned i et rræi
det råhmer i iå1det Cole. Igen
er det gaaet ud over hans ben.
Han er ude af stand til at gaa.
W.rd fo.tæller det til Montv
lroolley, der er ankommet frJ
HoUvwood, han fortælle' oc-
såa at kun en ucndetis række
rr;Deratddel ka! skaffe Cole
fiJrl;ehedch rs.n. det har hån
valgt, selvon der ikke cr no-
gen garånti lor, at dei vil lyk-

D ndnu en sukce=. Endnu en
l) ftst. DaAen erter sk!1Colc
oq Ljnda paa den brYUuPs
ralse, de endnu ,kke har halt
os som heller ikke denneeang
bliver 1lI noEet, fordr Cole har
arlnse.et.;t en hcl lrær af
producenter oe forfattere skal
reise med dem. saa de ombor.l
da ,aueen Mary" allerede
kan begynde eh ny revy.

Omsider er det blevei lor
mesei for Linda. IIun forlader
selskåbet oe overlader det til
M.nlv Woollev at iorklare
cole.irvo' for hun er rerst Med
Linda bortrejst begyndei Cole
isen at årbejde, men det er,
som livet har mistet noget af
sin tiltrækning. Han er ikke
tillrcds med p&vede og til_
byder i sin desperation Gracie
ea af hovednumrehe- Gracie
ønsker ikke ar synge det, fodi

i

Bundet dels ri1 en rulleslot
og dels til sengen fortsæiter
Cole sit arbejde. Hån ha. ku
dnsket et, at Linda intei faår
at vide. da han ikke!il, at hun
af medlid.nhcd skål komme
tilbage til bam. Operation af-
løser operation. I"Ian sidder i
sin seng oe ser en fjlm, hvor
Roy Roegers synger:

Uhiddelbårt efter den syv-
ogtyvehde operåtbn sørger
Monty lor, åt Cole Porter over
telefonen faår lejlighed til at
høre Carloz Rahirez synge:

Håre,hohur do.s. r th,'rrm€ ar,ll,

I t
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rr. jor §e h,d rastad.

r knov but too veu whår then nean
so don Uer rhem b€rm rhe tsEtume

Let it sleer lik€ the d€ad des,re

oh,res,ler them belln the Eezu'ne

'rrr rou whtoir r" me nnc. h"."
and we suddenl\ r<no!
what hea!en w;}F ih

/-.re Po'ter er pår vej rrl
\, Yale sammen hed månqe
åi sine g:mle kammerater,
Yåle dnsker athvlde ham. Han
og Monry Wooltey har ohsid€r
faaet bruc l.r.ien rctnrhillat
de aldde benyttede ilen min-
deværdise iul. da Cole beslut-
tede at gaa sine eene veje.

D€t er Monty Coolley, den
lvrhcnværende uivelsrtets-
professor, der talei fo. sin veh
os lorhenværende elev- råIer
om Yale's iraditioner og de
rrore mænd, der er paaet ud
lrd unrversrtet.er

Nede blandt tilbd.erne sid-
.ler Linda Lee Porter. Hendes
djne fyldes med taarer, da hu

ser, hvo! blcg og medtaset han
ser ud, Såå sætter hån srg til
k1åveret og begynder åt spilte
... det er deres sans . han
kån jkke gennemføre der og
lader en åndcn tage sin plads,
og hedens handskoret syn-

c th,oJsh.

I. rhe sire.ce of m\ lonetv ræm

u.der the hrire or ne
Yea.nrn. burnmd D de ni;.
T'tl \ou rel he §n.nd hv r r" -

: . . mødes Lindå os Cole Por-
ler, og kun Yales ærværdise
Ihure er vidne til deres sen-


