
(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



INT. KIRJASTO - DAY

Kirjaston hyllyt notkuvat kirjoista, ja pöly leikittelee
ikkunoista lankeavassa aamuauringossa. FUTUURI seisoo
ikkunassa katsellen ulos. Miehellä on päällään puku, ja
vasemmassa ranteessaan penaalimainen AIKALAITE.

FUTUURI
Kyllä minun on nyt mentävä.

Kirjahyllyn luona kirjaa selaa SAARA. Hän painaa kirjan
kiinni.

SAARA
Nytkö jo? Onko tosiaan?

Futuuri ottaa askeleen, pari taaksepäin, edelleen katse
ulos ikkunasta. Sitten hän lähtee harppomaan kohti ovea.

FUTUURI
Juu. Ja vauhdilla.

Futuuri koppaa oven vierestä kapsäkkinsä mennessään. Saara 
jää katsomaan miehen perään.

INT. KÄYTÄVÄ - CONTINUOUS

Käytävässä Futuuria vastaan tulee toinen nuori nainen.

Futuuri tervehtii naista hymyillen ohittaessaan.

EXT. KARTANON PIHA - CONTINUOUS

Futuuri astelee ovesta pihamaalle,

näkee kulman takaa tulevan ISÄNNÄN, ja näppäilee
rauhallisesti aikalaitettaan kävellessään ripeästi. Futuuri 
läväyttää kämmenellään aikalaitetta - kirkas sinertävä
välähdys - ja futuuri on poissa.

TITLE: TARTU

EXT. TALON OVELLA, 2013 - DAY

Futuuri ilmestyy välähdyksessä ja jatkaa samaa vauhtia
ovelle, aikalaitettaan vilkaisten.

Teksti: Vuodessa 2013

Futuuri soittaa ovikelloa. Oven tulee avaamaan HENKKA, 
hieman eksentrinen sohvaisäntä.

HENKKA
No hei hei!



FUTUURI
Katsoin soffasurffaajat piste
comista että teillä olisi
majapaikka?

HENKKA
No tottahan toki, sisään vain. 
Meillä onkin jo yksi vieras.

INT. OLOHUONE - CONTINUOUS

Sohvalla istuu tylsistyneen näköinen LUCAS, mies menneestä
ajasta. Hänellä on kädessään samankaltainen laite kuin
Futuurilla, kuitenkin vanhempaa tekniikkaa.

Henkka ja Futuuri tulevat huoneeseen, Henkka höpöttää
aiemmista vierailijoista ja miten ovat tehneet tätä jo
monta vuotta ja vain hyviä kokemuksia, paitsi se yksi josta
nyt ei niin viitsisi puhua, omituinen tyyppi.

Lisää tekstiä: 

HENKKA
(Futuurille) Istuu istuu.
(jonnekin taustalle) Tuohan
uudelle kaverille juotavaa.

Futuuri kävelee sohvan luo, kättelee Lucasin.

FUTUURI
Frederik Tuuri.

LUCAS
Lucas Leaper.

Futuuri istuu. Olohuoneeseen tulee MAUKKA, toinen hieman
eksentrinen sohvaisäntä. Tarjoaa juomaa Futuurille. Tämä
ottaa. Veljekset jäävät seuraamaan tapaamista, kahvejaan
sekoitellen. Futuuri osoittaa Lucasin aikalaitetta.

FUTUURI
Jaha, teikäläinen aikasurffaa
kanssa?

LUCAS
Yeah. Although unintentionally.
My own design. It was supposed to 
transfer me half a league. 
Instead I was whisked to the year 
1943. Then to 1788. Then 1990. I 
had to stop for the hammertime
for a while. I hopped through 
time for a couple of weeks. And 
now I’m finished. Can’t control 
the destination, can’t find my 
way back home. So I’m staying 
here.
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HENKKA
Jaajaa, hyvinhän te juttuun
tulette. Minä tuon vähän ajan
päästä lisää juotavaa. Olkaa kuin
kotonanne.

FUTUURI
Jaa, no sehän passaa.

INT. RUOKASALI - EVENING

Futuuri on vaihtanut vaatteet “futuristisiksi”, shortsit, t-
paita, läpinäkyvä sadetakki. Aikasurffaajat ja veljekset
kahvittelevat. Mitä hassua veljekset tällä kertaa
puuhaavatkaan? Jotain saksiin liittyvää?

FUTUURI
Mä voisin opettaa sua 
aikasurffaamaan. Oikeastaan
tärkeintä on vaan että pysyy
huomiota herättämättömissä.
Asusteet on tärkeät. Ja sit sen
jälkeen aika onkin sun simpukka.

LUCAS
Oyster.

FUTUURI
Niin just, osteri. Aika on sun. 
Mä esimerkiksi pidään
pääasiassa... hauskaa, eri
ajoissa.

LUCAS
I left a family behind. A wife. 
My life. There’s nothing to go on 
to. I have no control over the 
time hops. I can appear anywhere, 
anytime. The changes are--

FUTUURI
Joo, pienet. Mutta katos...

EXT. PUUTARHA - EVENING

Veljekset esittelevät valokuva-albumia.

HENKKA
Ja tuossa me oltiin
etelänmatkalla.

Kääntää sivua.
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MAUKKA
Ja tässä on kuvia aiemmista
meillä vierailleista
sohvasurffaajista.

Kuvia hassuista vieraista veljesten kanssa, mm. Storm 
Toope, Hessu Hopo, spessu-jopo...

FUTUURI
Sä voit joko jäädä paikalles ja
sammaloitua, tai tarttua hetkeen.

LUCAS
Carpe diem.

FUTUURI
Carpe hiton time. Tartut koko
aikaan. Onhan se melkoinen
kulttuurishokki aina uuteen
siirtyessä, mutta äkkiä siihen
tottuu.

Veljekset puuhaavat jotain hijinksyä taustalla.

LUCAS
I don’t know. This here... It’s 
safe. It’s... cozy. It isn’t 
home, but it’s something.

FUTUURI
Niinku mä sanoin, vierivä vesi ei
sammaloidu.

LUCAS
Stone.

FUTUURI
Se. Mä ymmärrän että sulla on 
mussukka kotona. Ja toivon että
sä pääset sen luokse. Ja antaisin
oman surffilautani sulle jos... 
Jaa. Ehkä mä voisin.

Kadulla kulkee pari TYYPPIÄ.

TYYPPI
Jee Suomi! Torilla tavataan!

FUTUURI
Torilla tavataan! (itsekseen) 
Kakstuhat sata neljätoista...

FUTUURI (CONT’D)
Mutta jos ihan vakavasti
puhutaan, ehkä mä voisin vaihtaa
päittäin. Aika sama minne mä
loikkaan, aina mä jotain
tekemistä keksin.
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Ja pääsisit sinäkin kotiis.
Jollekin edes joskus hyvä mieli.

Lucas on helpottuneen kiitollinen.

EXT. PUUTARHA - MORNING

Aikasurffarit. Toistensa aikalaitteet. Valmiina lähtöön.

LUCAS
You sure you want to do this?

FUTUURI
E. Mutta niinku mä sanoin, ei ole 
Kate Mossia Rolling Stonen
kannessa. Jos ei lähde niin ei
koskaan löydä mitään uutta. Plus, 
en mä voi tännekään jäädä.

Vilkaisee ikkunaan, taaemmas, johonkin, josta veljekset
vilkuttavat hyvästejä.

LUCAS
Gotcha. Good luck.

Kättelevät.

FUTUURI
Kel onni on se onnen--

Porttaavat pois.

EXT. KARTANON PIHA - DAY

Lucas porttaa pihaan. Katselee tyytyväisenä taloa.

LUCAS
Home at last.

CREDITS
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