
(Name of Project)

by
(Name of First Writer)

(Based on, If Any)

Revisions by
(Names of Subsequent Writers,
in Order of Work Performed)

Current Revisions by
(Current Writer, date)

Name (of company, if applicable)
Address
Phone Number



JALATON APINA INTRO

FADE IN:

Henkan ja Maukan Bed & Breakfast on joutunut ajassa
irralleen.

FADE OUT

EXT. B&B, ILTA

Establishment shot. B&B.

INT. B&B, ILTA

B&B:ssään Henkka ja Maukka juovat kahvia ja pelaavat
korttia. Aika on pysähtynyt, uusia asiakkaita odotellessa
ei tapahdu mitään. Ovelta kuuluu koputus.

EXT. B&B, ILTA

Oven takana odottaa FREUD, selviytyjä-actionsankari-ihminen
kantaen mukanaan maallista omaisuuttaan sipulisäkissä, 
kivääri selässä. Henkka avaa oven.

FREUD
Teillä oli täällä majapaikka?

HENKKA
Tottahan toki, peremmmälle vain. 
Meillä onkin nyt hyvin tilaa.

CUT TO: TITLE SCREEN

TARTU 2: TIE TORNILLE

EXT. TUNTEMATON, PÄIVÄ

Harmaata, maailmanlopun meininki. Taivaanrannassa
futuristisen kaupungin rauniot, pilvenpiirtäjiä, 
avaruussatamia, torneja. Paikalle materialisoituu
aikahyppäävä FREDERIK TUURI, jossain muussa asussa kuin
puvussa. Välittömästi hypyn päätyttyä Tuurin
aikasurffilauta eli käsivarressa oleva aikakone
ylikuormittuu ja alkaa väkivaltaisesti palaa ja sulaa.
Tuskissaan valittava Tuuri putoaa polvilleen. Surffilaudan
jäänteet polttavat Tuurin käteen symbolin. Hän lysähtää
maahan tiedottomana.

CUT TO:



INT. B&B, AAMU

Freud säpsähtää hereille B&B:ssä. Kauhuissaan hän yrittää
saada selkoa ympäristöstään, kaivaa tavaroistaan lehtiön ja
kynän ja alkaa kiihtyneesti piirtää. Hän jää tuijottamaan
lopputulosta.

INT. B&B KAHVIPÖYTÄ, AAMU

Aamukahvipöydässä Freud edelleen pyörittelee paperia johon
piirsi symbolin.

MAUKKA
Mikäs se on?

FREUD
Näin unta. Siinä oli mies. Ja
tämä. Luulen että se tarkoittaa
jotain.

Ojentaa paperin H&M:llä. Katsovat paperia.

HENKKA
Tämähän on...

MAUKKA
On. On se. Tämä sama on tornissa
tuolla horisontissa.

Freud innostuu.

FREUD
Voisitteko neuvoa minulle tien?

MAUKKA
Vielä parempaa.

HENKKA
Me näytämme sinulle.

INT. B&B, AAMU

Valmistautuvat lähtöön. H&M eivät pakkaa mitään mukaansa
(heillä ilmeisesti kuitenkin on kahvikupit ja hopeinen
kahviastiasto...), Freud heittää kassin selkäänsä. Kivääri
unohtuu. B&B:n ovi sulkeutuu perässä.

EXT. ROADMOVIE

Kulkevat.

EXT. HAUTAUSMAA, PÄIVÄ

CLOSE UP: sakset napsauttavat poikki ruohonkorren.
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Kulkevat hautausmaan halki. Hautausmaata pitää kunnossa
saksin yksittäisiä korsia lyhentävä henkilö, johon kukaan
ei kiinnitä huomiota.

HENKKA
Niin tässä on näitä meidän
entisiä vieraitamme.

Liian kapean puun takaa ilmestyy pukuun pukeutunut Tuuri.
H&M eivät koskaan kiinnitä mieheen mitään huomiota.

TUURI
Ja menneen maailman kuolleita.

Freud katsoo hämmentyneenä.

TUURI (CONT’D)
Älä käsitä väärin. Minä olen
tässä. Mutta en ole minä. Ehkä
sinä et ole hullu, vaan kaikki
muut ovat. Ehkä maailma loppui
eikä kukaan välittänyt. Ehkä
kaikki loppui, mutta maailma ei
välittänyt.

FREUD
Sinä et ole oikea.

TUURI
Mitä minä juuri sanoin?

Freud kaivaa tavaroistaan pilleripurkin, ja heittää pari 
naamaansa.

TUURI (CONT’D)
Noilla ei ole voimaa täällä. Ei
tiellä tornille. Löydä meidät.

Tuuri katoaa liian kapean puun taakse, aivan kuten
ilmestyikin. H&M meinaavat alkaa valmistella kahvitaukoa.
Freud kiskaisee miehet liikkeelle.

EXT. ROADMOVIE

Kulkevat.

EXT. PUNAINEN TORNI, PÄIVÄ

Punainen puurakenteinen tornitalotorni. Linnut laulavat, 
kaunis kesäpäivä. Maailmassa on tavallista enemmän väriä.
Talon kulman takaa astuu esiin Tuuri.
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TUURI
Tällainenko luulet sen olevan?
Luuletko että tornilla kaikki
korjaantuu? Että kaikki on 
paremmin? Että maailmaan palaa--

FREUD
Sinä olet niinkuin se toinen. Se 
joka oli ennen.

TUURI
Ei, en minä ole. En kuten se 
toinen. Enkä edes kuten hän.
Luultavasti. Mutta tätä sinä et 
hae. Löydä minut.

EXT. ROADMOVIE

Kulkevat.

EXT. RAUNIOT, PÄIVÄ

Kiviset linnamaiset rauniot. Tuuri kulkee vaiti vierellä.

FREUD
Voitko häipyä?

TUURI
Voitko häivyttää?

FREUD
Mitä sinä haluat?

TUURI
Ei vaan mitä sinä haluat? Mitä
sinä etsit? Tornia? Minua?
Tulevaa? Menneisyyttäsi? Häntä?
Yhä vieläkin häntä?

FREUD
Ei. Hiljaa.

Heitä kohti juoksee kaksi pahalaista. Parilla sulavalla
liikkeellä Freud hoitaa heidät päiväjärjestyksestä.

FREUD (CONT’D)
Sinullekin?

Mutta ketään ei ole kuulemassa.

HENKKA
Haluaisiko joku kahvia?

4.



EXT. ROADMOVIE

Kulkevat.

EXT. ON THE MOVE REVISION 2

TUURI
Tuntuuko sinusta siltä että olet
sekaisin?

FREUD
Tuntuuko sinusta siltä että olet
minun sekavuuteni?

Tuuri naurahtaa.

TUURI
He vievät sinut tornille. Minä
vien sinut minne sinun pitää
päätyä.

FREUD
(ivallisesti)

Todellako?

TUURI
Seuraavasta tienhaarasta
oikealle.

FREUD
Mistä sinä sen tiedät?

TUURI
Löydä meidät.

EXT. ROADMOVIE

Kääntyvät oikealle.

EXT. BUNKKERIN ULKOPUOLELLA, PIPARITEHDAS, PÄIVÄ

Tuuri ilmestyy jällleen jostain nurkan takaa. Osoittaa
oven.
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TUURI
Älä pelästy. Ja ymmärräthän etten
minä... No. Parempi ettet sano
mitään. Ettei käy kuten aiemmin.
Muistathan. Hänen kanssaan. Ja
sen loisen. Tuota... Sen toisen.

FREUD
Painu pois, Jack.

Astuu ovelle ja vääntää kahvasta.

INT. BUNKKERI 

Bunkkerin pimeydessä on rähjäinen, puolikuollut Tuuri, 
kädessään hohtava symboli. JUNG taputtelee Tuurin kuumeista
päätä liinalla.

FREUD
Oletteko te olleet täällä kauan?

Hän laskeutuu Jungin ja Tuurin luo.

JUNG
Minä vain pari päivää. Mutta hän
oli täällä jo kun tulin. Ollut
kuumeinen. Hourailee. Puhuu
jotakin Tornista. Ja jostakusta.
Enkö... tunnenko minä sinut
jostain?

Freud ja Jung katsovat toisiaan tarkasti. Eivät tunnista.

FREUD
En tiedä. En muista.

Hän alkaa auttaa Tuuria pystyyn.

FREUD (CONT’D)
Ehkä muistan myöhemmin. Olen 
matkalla tornille ja etsin häntä.
Ehkä etsin myös sinua. Lähdetkö
mukaamme?

Jää odottamaan vastausta.

EXT. HORISONTTI, PÄIVÄ

Henkka, Maukka, Freud, Jung ja kahden viimeisen tukema
Tuuri kävelevät kohti taivaanrannassa siintävää kaupunkia
ja kaupungin ylle kohoavaa Tornia kohti.

Tanssahdellen keltatiilitietä. Käsi kädessä. Laulaen “We’re 
off to see the Wizard”.

END CREDITS
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