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01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA

Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

ääressä. Pöydällä on pahvinen teemuki ja kertakäyttökamera.

0101 Tyttö tyhjentää lompakostaan vanhoja kuitteja ja

samalla tutkii, mistä ne ovat peräisin. Hän vilkuilee

ympärilleen ja seuraa muita vaunussa olevia matkustajia.

0102 Lompakossa on hieman nuhjaantunut valokuva pojasta.

Tyttö ei kiinnitä siihen huomiota, mutta kun tyttö laskee

lompakon pöydälle, katsoja näkee kuvan.

0103 Tyttö nojaa pöytään ja katselee kuitteja.

Tytön takana vaunun kassalla on suunnilleen tytön ikäinen

siististi pukeutunut mormonipoika. Hän kuljettaa ostoksensa

tytön ohi ja kävelee vaunun toiseen päähän. Pöydän ääressä

odottaa toinen samalla tavalla pukeutunut poika.

(0104 Kun poika kulkee tytön ohi, ilmavirta saa pöydällä

olevan kuitin lennähtämään lattialle.)

0105 Tyttö katselee poikia, 0106 jotka ovat keskittyneet

katselemaan ulos ikkunasta ja keskustelemaan keskenään,

eivätkä kiinnitä tyttöön huomiota. Toinen nostaa pöydälle

salkun ja avaa sen. (0107 Toinen pojista nousee ylös ja avaa

vaunun ikkunan. Ilmavirta saa kuitin tytön pöydällä

lennähtämään lattialle.)

02 INT. JUNAN KÄYTÄVÄ - ILTA

0201 Tyttö kuljeskelee makuuvaunun käytävällä ja ottaa

valokuvia. 0202 Mormonipojat kävelevät tytön ohi. Molemmilla

on salkut ja isot reput.

0203 He yrittävät saada hyttinsä ovea auki, mutta eivät

onnistu. He laskevat laukkunsa alas. Tyttö katselee heitä

hetken ja pyörittelee kameraa kädessään.

TYTTÖ

Voinko mä auttaa?

0204 Tyttö tulee poikien luokse, ottaa toisen pojan

ojentaman avainkortin ja avaa oven helpon näköisesti. 0205

MORMONIPOIKA

(puhuu suomea murtaen)

Kiitos. Se oli kiltti...ä.

Mormonit ottavat laukkunsa ja menevät hyttiin. Tyttö jää

pienen matkan päähän katsomaan. 0206 Käytävälle on jäänyt

vielä yksi salkku. Toinen tulee hakemaan sen. 0207

(JATKUU)



JATKUU: 2.

TYTTÖ

Mitä sulla siellä on?

MORMONIPOIKA

Excuse me?

TYTTÖ

What do you have in your öö...

briefcase?

MORMONIPOIKA

Oh... nothing. Just some books and

eternal truths. (Puhuu suomea

murtaen.) Ikuisia totuuksia.

Haluatko että minä näytän?

TYTTÖ

(pudistaa päätään)

En mä kiitos... mutta voisinko mä

ottaa siitä valokuvan? Tai siis

susta ja sun salkusta. A photo...

Tyttö näyttää kameraansa.

MORMONIPOIKA

Yeah, miksi ei. Tässä?

Tyttö nyökkää. 0208 Poika korjaa asentoaan ja ottaa salkun

syliinsä. Tyttö katsoo kameran läpi ja perääntyy vähän

kauemmas.

MORMONIPOIKA

Onko hyvä?

Tyttö miettii hetken ja viittoo pojalle, että tämä voisi

laskea salkun alemmas. Poika seuraa ohjeita hieman

epävarmasti. Tyttö nyökkää ja ottaa pari kuvaa.

Kun hän kääntyy katsomaan takaisin poikaan, 0209 toinen

mormoni tulee hytistä käytävälle. 0210

TYTTÖ

Kiitos, tää on varmaan hyvä.

0211 Tyttö kävelee poispäin ja vilkaisee taakseen. Mormonit

puhuvat jotain keskenään ja menevät hyttiinsä.



3.

03 INT. JUNAN KÄYTÄVÄ - MYÖHÄISILTA

0301 Vessan ovi on lukossa. 0302 Mormonipoika odottaa

vuoroaan vessan ovella ja katselee ikkunassa vilistävää

hämärää maisemaa. 0303 Ovi aukeaa, tyttö tulee ulos. Hän on

jo yöasussa, paljain jaloin. (0304) Tyttö ohittaa pojan ja

jatkaa matkaa kohti hyttiään. 0305 Poika vilkaisee perään ja

menee vessaan.

04 INT. JUNAN KÄYTÄVÄ - HETKEÄ MYÖHEMMIN

0401 Tyttö tulee hytistä käytävälle harjaten hampaitaan.

0402 Hän katselee ajatuksissaan ikkunasta ohikiitävää pimeää

maisemaa ja omaa heijastustaan. Hytin ovi jää auki.

0403 Mormonipoika on tullut vessasta. Hän ohittaa tytön

epävarmasti. Tyttö seuraa katseellaan. 0404 Poika pysähtyy

vähän matkan päähän.

MORMONIPOIKA

Hi.

TYTTÖ

(hammasharja suussa)

The boy with the eternal truths.

Poika hymähtää. 0405

MORMONIPOIKA

Minne sinä olet matkalla?

TYTTÖ

Helsinkiin... Minne te?

MORMONIPOIKA

Helsinki, myös. Do you.. I mean,

asutko sinä siellä?

TYTTÖ

(nyökkää)

Mm-mm.

Tyttö menee hyttiinsä huuhtelemaan suutaan ja jättää oven

perässään auki.

05 INT. TYTÖN HYTTI/JUNAN KÄYTÄVÄ - JATKUU

0501 Tyttö on peilin edessä jatkamassa iltatoimiaan. Poika

epäröi hieman, mutta tulee sitten hytin ovelle.

(JATKUU)



JATKUU: 4.

MORMONIPOIKA

Teetkö sinä mitään erityistä

huomenna?

Tyttö keskeyttää sen mitä oli tekemässä ja katsoo poikaa.

0502

MORMONIPOIKA

Haluaisitko tulla ... uhm what is

it...

TYTTÖ

You can speak english too.

Tyttö kääntyy taas peilin ääreen jatkamaan omiaan.

Mormonipoika astuu peremmälle hyttiin.

MORMONIPOIKA

Thanks. So we have this event

tomorrow night...in Helsinki. Would

you like to come and join us?

TYTTÖ

What kind of event is it?

MORMONIPOIKA

Well, there’s music and people

and... it’s fun.

TYTTÖ

Okay... Where is it?

0503 Poika istuu sängyn reunalle.

MORMONIPOIKA

Well, it’s our meeting place near

the ..you know Kaivopuisto? It’s

kind of... it’s like a church. But

it’s a nice place. Really.

TYTTÖ

Oh. I don’t know... I’m not that

much religious.

0504 Poika huomaa lattialla tytön lompakon, nostaa sen ja

näkee siellä olevan valokuvan pojasta

MORMONIPOIKA

What’s this?

Tyttö ottaa lompakon.

(JATKUU)



JATKUU: 5.

TYTTÖ

It’s just a photo.

MORMONIPOIKA

May I see it?

Tyttö istuu pojan viereen sängylle ja antaa kuvan. 0505

MORMONIPOIKA

Who is this? Your boyfriend?

TYTTÖ

Well... an old boyfriend.

MORMONIPOIKA

So why do you have his picture in

your wallet?

TYTTÖ

(ottaa kuvan takaisin)

I don’t know, it’s just...

0506

MORMONIPOIKA

Doesn’t that seem kind of

unhealthy?

TYTTÖ

Yes I guess...

MORMONIPOIKA

Can I have it?

TYTTÖ

You mean like... can you keep it?

Mormonipoika nyökkää.

TYTTÖ

(antaa kuvan takaisin)

Okay...?

0507

MORMONIPOIKA

Can I rip it?

Tyttö miettii hetken ja hyväksyy sitten pojan ehdotuksen.

TYTTÖ

Okay... go on!

(JATKUU)



JATKUU: 6.

0508 Poika repii valokuvan kahtia. (0509) Oveen koputetaan.

(0510) Toinen mormoni on ovella. 0511 Poika laskee äkisti

valokuvanpalat pöydälle ja nousee ylös.

MORMONIPOIKA

I... Minun täytyy mennä. Hyvää

yötä.

Poika pysähtyy vielä ovella. 0512

TYTTÖ

Good night.

Kun mormonit ovat lähteneet (kuuluu oven sulkeutumisen

ääni), tyttö huomaa pöydälle jääneet 0513 valokuvanpalat.

TAI: 0514 Ovi on jäänyt auki. Tyttö nousee ylös ja sulkee

sen. Kun hän palaa pöydän ääreen, hän huomaa 0515

valokuvanpalat.

06 INT. TYTÖN HYTTI - MYÖHEMMIN

0601 Tyttö on yksin hytissään. Hän avaa ikkunan. Ilmavirta,

junan ja kiskojen meteli tunkevat sisään. 0602 Ilmavirta saa

kuvanpalat pyörimään pöydällä. Pian ilmavirta puhaltaa ne

lattialle.

LEIKKAUS:

0603 Tyttö istuu sängyllä, nojaa seinään ja itkee. (Tai

jossain muuaalla muussa asennossa!)

LEIKKAUS:

0604 Tyttö makaa sängyllä selällään ja koskettelee

varpaillaan ylemmän sängyn pohjaa. Hän alkaa "kiivetä" sitä

pitkin niin, että jalat ovat pian hänen yläpuolellaan ja

pian jo pään takana. Lopulta hän kääntää itsensä ympäri ja

0605 mätkähtää makaamaan vatsalleen. Naurattaa.


