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1. KOHTAUS EXT. LOVIISAN LINJA-AUTOASEMA - ILTAPÄIVÄ

Maisemia linja-auton ikkunasta. Pilviä ja taivasta. Kuvaa myös linjaauton ulkopuolelta.

ALEKSI, 15-vuotias loviisalainen poika, seisoo Loviisan linjaautoasemalla ja odottaa. Hän tarkkailee saapuvaa linja-autoa ja siitä
ulos astuvia ihmisiä.

LK Aleksi

KK bussi

Loviisan linja-autoasema, pitkäperjantai, kello 16:00. Aleksi
odottaa tyttöystäväänsä Nooraa, joka vielä istuu linjaautossa matkallaan Lohjalta. Aleksi ja Noora eivät ole ennen
tavanneet, he ovat vain kirjoitelleet pitkiä sähköposteja ja
istuneet öitä chatissa. Juuri nyt Aleksin päätä vaivaa kuitenkin eniten eräs kysymys. Miksen mä ole vielä saanut kerrottua Nooralle, että viikon päästä mä muutan usaan, enkä tule ihan pian takaisin?

NOORA
Hei..
Aleksi käännähtää. NOORA, 15-vuotias Aleksin lohjalainen tyttöystävä,
seisoo muutaman metrin päässä.
NOORA
Oothan sä Aleksi?

PK Aleksi

PK Noora

LK bussi

ALEKSIN ÄÄNI

ALEKSI
Öö, joo. Sä oot varmaan Noora.

NOORA
Joo, moi.

ALEKSI
Moi.

Noora ojentaa Aleksille pienen paketin.
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PK Aleksi

PK Noora

NOORA
Mä ostin sulle pienen lahjan. Hyvää syntymäpäivää.
Aleksi ottaa lahjan.

LK koru -> Aleksi

ALEKSI
Kiitti.

NOORA
Avaa se!

ALEKSI

LK koru -> Noora

Ai joo.

Aleksi avaa paketin. Sisällä on kaksi korua, molemmissa sydämenpuolikas.

NOORA
Mä en oikein tiennyt mitä ois pitänyt ostaa.

Aleksi ojentaa toisen korun Nooralle.

LK koru

ALEKSI
Tää toinen on varmaan sulle.

NOORA
Heh.
Pitkä katse päättyy molemminpuoliseen hymähdykseen. Noora katselee ympärilleen.

KK

ALEKSI
Mä voisin näyttää sulle vähän kaupunkia, jos sä haluut.

kaupunki
-> puisto

2. KOHTAUS EXT. TIE MATKALLA ALEKSILLE - ILTAPÄIVÄ
Kävellään, syödään jäätelöä ja on kylmä.

SLK Aleksi

SLK Noora

SKK

NOORA
Mun matka meni ihan hyvin.

ALEKSI
Ai?

2

SLK Aleksi

SLK Noora

SKK

NOORA
Mun piti tosin sanoa mutsille, että mä meen Sannalle, ku ei
se ois varmaan päästäny mua tänne.

ALEKSI
No kiva et tulit kuitenkin.

NOORA
Aijaa. Tykkäsit sä mun lahjasta?

ALEKSI
Ai siitä korusta? Oli se ihan kiva.

LK Noora -> KK

NOORA
Sä et laittanu sitä kaulaan.

ALEKSI
Ehkä mä laitan illalla.

PK Aleksi

PK Noora

Noora istuutuu penkille tien viereen. Aleksi jää seisomaan.
NOORA
Mun vanhemmat lähtee jonneki matkalle parin viikon päästä.
Haluisitsä tulla pitämään mulle seuraa sillon?

ALEKSI
Pitäisköhän meidän ensin kattoo mitä tästä tulee.

NOORA
Mitäs sä meinaat.

ALEKSI
Ku meillä on kuitenki aika pitkä välimatka ja silleen. Tulee
aika kalliiks aina matkustaa.

NOORA
No ei täs mee ku pari vuotta ja me lähetään kumpikin jonnekin
opiskelemaan. Sit on kuitenkin kaikki taas eri tavalla ku
nyt.

ALEKSI
Pari vuotta on aika pitkä aika, jos näkee vaan puolen vuoden
välein.
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PK Aleksi

PK Noora

KK

NOORA
Mitä sä sit oikeen haluut. Miksi sä halusit mut tänne? Vaan
kattoo sun synttärilahjoja vai!

ALEKSI
Eiku mä vaan halusin että sä mietit.. en mä mitään tarkottanu.

YK

ALEKSI
Sori. Jaksatsä vielä kävellä?
KK torni

SLK kiipeäminen

NOORA
No älä sit puhu tyhmiä.

Aleksi ja Noora tulevat meren rantaan lintutornille ja kiipeävät sinne.
NOORA

PK tornissa

SLK -> meri

Kerro mulle jotain.

NOORA
En mä varmaan osaa kysyä mitää. Mä tiedän susta jo kaiken.

taivas -> talo
-> Noora

PK Noora -> Aleksi -> Noora

LK kuva

SUBJ ajo

PK Aleksi -> kuva

ALEKSI
Äh. En mä osaa kertoa. Kysy.

3. KOHTAUS INT. ALEKSIN HUONE - ILTA
Saavutaan Aleksille ja astutaan Aleksin huoneeseen. Aleksi ottaa Nooran
laukun. Noora tutkii huonetta ja hyllyjä.
NOORA
Sä oot siivonnu.

ALEKSI
Aijaa.

Noora ottaa hyllyltä koiran kuvan.
NOORA
Missä teiän koira on?

ALEKSI
Öö tota, se on öö, kuollu.
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PK Noora

PK Aleksi

NOORA
Täh! Eikä oo.

LK Noora -> näppis

Aleksi ottaa kuvan ja laittaa sen takaisin hyllyyn.
ALEKSI
Ei ni.

Noora istuutuu tuolille tietokoneen ääreen. Aleksi sängylleen. Chat on
auki, joten Noora tervehtii tuttuja.

LK A -> N -> A -> N

LK/PK/KK ruutu

<ALEX> Terkkuja Loviisasta. t. Noora
<SANNA> Ootsä ny siellä!!! Pääsit mutsiltas karkuu, sitte. Ootteeks te ihan in love?!
<AKUANKKA> Moi Noora!
<ALEX> Turpa kii siellä takana.
<AKUANKKA> Sano terkkuja Alexille.

ALEKSI
Keitä siellä on?

NOORA
Öö.. Sanna, Tiikeri, Eppe, Taksimies ja Lasse. Ja Aku sanoo
sulle terveisiä.

LK näppis

Aleksi nousee sängyltä ja kirjoittaa Nooran olan yli.
<ALEX> AKUANKKA: Tuutsä käymään täällä?
Noora vaihtaa parille yhteisen nimimerkin.
<NOORALEX> Hihi, mekax.
<AKUANKKA> NOORALEX: Emmä varmaa viitti tulla häiritsee teitä.
Noora kirjoittaa.
<NOORALEX> AKUANKKA: Must ois kiva nähä suaki, ku mä oon täällä.
<SANNA> Onks lasten nimet jo päätetty? =)
<NOORALEX> Joo, se joka on tyhmä siit tulee Sanna.
<AKUANKKA> Käyttäkää ehkäsyy :D :D
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Aleksi kirjoittaa.

KK takaa

Näppäimistö vaihtuu Aleksilta Nooralle ja toisinpäin. Välillä vaihdetaan
istujaa.
Noora on polvillaan Aleksin vieressä ja tarkkailee kirjoittavaa poikaa.
Noora nousee ylös ja istuu Aleksin syliin.
Hetken kuluttua Noora nousee ylös.

KK Noora

LK Aleksi

NOORA

PK N (WC)

PK Noora -> seinä

sälää

<NOORALEX> Eipäs mennä asioiden edelle, nuori mies.

Mis teil on vessa?

ALEKSI
Se on tossa käytävän toisessa päässä.

Noora menee vessaan, laittaa peilin edessä korun kaulaansa ja palaa huoneeseen. Hän jää seisoskelemaan oven tuntumaan ja tutkii kirjahyllyjä
katsellaan.
Aleksi pistää monitorin kiinni.
ALEKSI
Tota.. haluutsä syödä jotain?
NOORA
Okei.

improvisoidaan

4. KOHTAUS INT. ALEKSIN KEITTIÖ – ILTA
Kokataan yhdessä.
(IMPROVISOIDAAN)
Ruuanlaiton ja ruokailun aikana päästään jutussa vauhtiin.
Noora löytää hyllystä elokuvan ja ehdottaa sen katsomista.

SKK->PK Aleksi
ja Noora sohvalla

5. KOHTAUS INT. ALEKSIN OLOHUONE - MYÖHÄISILTA
Elokuva on katsottu ja ruoka melkein syöty.
Noora nojaa päänsä Aleksin olkapäähän.
ALEKSI
Ai sua väsyttää jo?
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PK Aleksi

PK Noora

NOORA
No ei, tai joo. Mutsi ryntäs joskus aamukuudelta huoneeseen,
et hei, eiks mun pitänyt tänään lähteä sinne Sannalle, ja mä
olin että JOO - mut ei aamuyöstä. No, enhän mä saanut enää
unta, ku olin niin muurahaiset housuissa sun takia.

ALEKSI
Ai. Ilkee mutsi. Jaksatsä ees syödä loppuun?

LK ruoka -> Noora

NOORA
Ei ku mä oon ihan väsy ja täynnä.

Aleksi ottaa haarukalla Nooran lautaselta tomaatinpalan.
ALEKSI
Suu auki.

NOORA
Sä oot ihan pöhkö.

Noora avaa suunsa ja Aleksi syöttää tomaatin Nooralle.
ALEKSI
Vielä?

NOORA
Eiku, sun vuoro.

ALEKSI
Mut en mä oo väsyny.

NOORA
Turpa kiinni, eiku auki.

Aleksin vuoro syödä.
ALEKSI
No, sä sit ainakin ehdit bussiin?

NOORA
Täh, ai joo. Ehin. Hitsi mä olin koko matkan ihan varma et mä
oon väärässä bussissa tai et sä et oo muistanu tulla vastaan
tai jotain.
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PK Aleksi (ajo)

PK Noora (ajo)

ALEKSI
Mä muistan joskus vuonna yks tai kaks, kun mä ootin sua aina
chattiin, ja sitten kelasin koko ajan että ihan varmaan joku
muu käyttääkin teiän konetta koko illan tai et se on hajonnnu
tai jotain, ku sua ei kuulunu.

NOORA
Tai sit ku chatti oli rikki eikä sinne päässy ollenkaan.

ALEKSI
Ja sitte valvo jonnekin aamuyöhön ja odotti että se alkais
taas toimia.

NOORA
Eikä sitten tietty toinen ollut enää hereillä.

LK Noora->käsi

Pitkä katse, joka päättyy, kun Noora painaa päänsä Aleksin kainaloon.
Aleksi kiertää kätensä Nooran ympärille ja rutistaa tätä.
LK A->Noora

LK Aleksi

SPK

NOORA
Harmi, ettei chatissa voi syöttää toista.

Noora siirtää Aleksin käden paljaalle iholle vyötärölle ja käpertyy syvemmälle Aleksin kainaloon.
NOORA
Sä oot aika lämmin.

ALEKSI
Mul on varmaan kuumetta.

NOORA

LK Aleksi

Aleksi silittää hetken Nooran hiuksia, kunnes nousee päättäväisesti ylös
ja kävelee cd-soittimelle vaihtaakseen levyn, joka putoaa vahingossa lattialle. Sohvalle jäänyt Noora riisuu yllättäen paitansa ja on nyt pelkissä rintsikoissaan.

PK Aleksi (vastakuva)

PK Noora

-> N

Kerro vielä jotain.

ALEKSI (katsoo cd-soitinta)
Tota...

Aleksi kääntyy Nooran päin, ja keskeyttää lauseensa hetkeksi.
ALEKSI
Me muutetaan.
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PK Aleksi

PK Noora

NOORA
Hä. Minne?

ALEKSI
Usaan. Minnesotaan.

NOORA
Täh. Ettekä muuta.

ALEKSI
Ens perjantaina. Mun vanhemmat on nyt siellä.

Noora on hetken mykistynyt.
NOORA
Sä huijaat.

SLK Aleksi

ALEKSI
Ne on siellä pistämässä paikkoja kuntoon, kun tää talo jää
tänne mun isobroidille. Me ei kai viedä täältä paljon mitään
mukaan sinne, kun se on niin kallista viedä paljon kamaa.

KK Noora (LK Aleksi)

ALEKSI
En mä tällä kertaa. Mä oon pahoillani. Mun piti kertoa sulle...

NOORA
Mun täytyy mennä vessaan.

Noora juoksee vessaan ja lukitsee oven.
NOORA
Mikset sä kertonut!

ALEKSI
Mä halusin kertoa kun sä oot täällä.
SPK WC-ovi

LK Aleksi

SLK Noora

NOORA
Sä huijaat.

NOORA
Viikkoa ennen kuin sä lähdet!
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SPK WC-ovi

ALEKSI
Kyllä me tullaan välillä käymään Suomessa. Tai sä voit tulla
sinne.

NOORA
Sä oot idiootti. Mä haluun nähdä sua useemmin.

ALEKSI
No eihän me olla ennenkään nähty ja kaikki on mennyt ihan hyvin!

Noora tulee ulos vessasta.
NOORA
Missä mä voin nukkua. Mun pitää herätä ekaan bussiin.

SKK

6. KOHTAUS EXT. TIE ALEKSILTA LINJA-AUTOASEMALLE - AAMU

PK Noora -> Aleksi

PK Noora

Kuvia kaupungista, linjaautoasema

Aamupäivällä kävellään linja-autoasemalle. Noora edellä, Aleksi hieman
perässä, hiljaa. Aiemmin on jo puhuttu tilanteesta ja sovittu.

7. KOHTAUS EXT. LINJA-AUTOASEMA - AAMU
Noora heittää tavaransa linja-auton tavaratilaan. Kuljettaja sulkee luukun.
ALEKSI
Noora.

Noora tulee Aleksin luokse.
ALEKSI
Pärjäätsä nyt.

Kuski käynnistää bussin.
NOORA
Sä oisit voinut kertoa aiemmin.

ALEKSI
Mitä siitä ois tullu.

Ollaan hetki hiljaa.
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Noora nostaa kätensä halatakseen Aleksia.
ELK ovi

SLK Noora & ovi

NOORA
Sä voit pitää sen korun.

Seuraa yllättävä käänne: linja-autonkuljettaja sulkee oven ja ajaa tiehensä. Noora yrittää juosta auton perään, mutta turhaan. Linja-auto menee
ja pari jää seisomaan asemalle.

OUTRO
bussi maantiellä (ajo)

PK Aleksi
SLK->PK ajo
bussin SUBJ

PK Noora
KK->YK (lava)

ALEKSI
Sun pitää varmaan mennä.

Seurataan maantiellä pois päin ajavaa linja-autoa, musiikki soi ja lopputekstit rullaavat.

LOPPU
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