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INT. SALLAN HUONE - AAMU
Salla puhuu kameralle, juo aamuteetään.
SALLA
Huomenta. Mä oon nyt roudannu itteni
masennuksen alhosta takas tänne tubemaailmaan. Muistattekste Susannan?
Salla puhuu voice overina nopeiden kuvituskuvien päälle.
SALLA (V.O.)
Siis se Kassun kaveri sieltä
sessareista. Meil oli aika hyvä
meininki, jotenki oltiin samalla
sivulla. Niin me sitte jatkettiin
yhteistyötä, vaikka se lähti takas
Suomeen. Me työstettiin etänä
tällasta biisiä, jonka nimi on
Anything goes. Ja se alkaa olla
pikkuhiljaa maalissa.
KUVITUSKUVA: Salla skypettää Susannan kanssa
KUVITUSKUVA: Salla avaa Susanna-nimisen kansion työpöydältä
KUVITUSKUVA: Salla tunettaa Susannan lauluraitaa
KUVITUSKUVA: Web whatsapp Susannan ja Sallan välillä,
Susannan viesti: tästä tulee sika hyvä! <3
Paluu Sallan huoneeseen-SALLA
Ja kattokaa, kuka on nyt muuttanu
Berliiniin!
Anything Goes alkaa soida. Salla kuvaa Susannaa, joka
meikkaa sängyllä. Susanna moikkaa hymyillen kameralle.
Susannan matkalaukku näkyy nurkassa.
SALLA (cont'd)
Kuuntele, mä viel vähän fiksasin
näitä voksuja.
Musiikki alkaa soida lujempaa.
KUVITUSKUVAA EDELLISEN PÄIVÄN ÄÄNITYKSISTÄ: Susanna laulaa
Sallan huoneeseen kyhätyssä "laulukopissa" (peittoja
ripustettuna äänieristeiksi.) Salla ja Susanna nauravat,
työstävät biisiä eteenpäin.

2.
SALLA (cont'd)
Miltä kuulostaa?
SUSANNA
Tosi hyvältä! Toimihan tää kivasti
myös etänä, mut on täs nyt ihan eri
fiilis ku pääsi tekee tällei samassa
paikassa.
Susanna katsoo suoraan kameraan.
SUSANNA (cont'd)
Salla on aika hyvä siinä mitä se
tekee.
Salla naurahtaa, joo joo.
SALLA
Me ollaan painettu duunii täs nyt
kolme päivää, ja tänään me
hemmotellaan itteemme kunnon
turrepäivällä Berliinin keväässä.
Eikä oo mikä tahansa kierros edessä
vaan Salla's tour.
SUSANNA
Ai siis mitä? Väitätsä et sä viet mut
pidemmälle ku tohon alakerran shishabaariin?
SALLA
Kyllä näin uskaltaisin väittää.
SUSANNA
Mua jännittää.
// Tytöt keräilevät kamojaan lähtöä varten, kamera on jäänyt
ns. vahingossa päälle. Salla etsii takkiaan mustien
vaatteiden kasasta.
SALLA
Ootsä nähny mun rotsii?
SUSANNA
Noup. Se on ehkä imeytyny tonne
mustaan aukkoon. Sä voit lainaa tätä?
Susanna näyttää värikästä bomber-takkia.
Salla purskahtaa nauruun.

3.
SALLA
Anteeks, mut ootsä huomannu et mun
väriskaala on sillei tummanharmaasta
pikimustaan?
SUSANNA
Fifty shades of black.
Salla sammuttaa kameran.
// DALLAS VLOD -TUNNARI
INT. SHAKESPEARE AND SONS -KIRJAKAHVILA - PÄIVÄ
Salla kuvaa bagel-annostaan ja nostaa kameran Susannaan,
joka peittää suunsa.
SUSANNA
(ruokaa suussa)
Mul on ruokaa suussa älä kuvaa!
SALLA
Eikö oo aika vitun hyvä aamupala?
Susanna mumisee myöntävän vastauksen.
SALLA (cont'd)
Tän kahvilan nimi on Shakespeare and
sons ja sen lisäks et täältä saa
jumalaisia bageleitä niin tää on myös
kirjakauppa.
// Tytöt selailevat kirjoja.
Salla kuvaa Susannaa, näyttää tälle kirjaa.
SALLA (cont'd)
Ootsä lukenu tän?
SUSANNA
Eeeeen...
Salla ottaa toisen kirjan.
SALLA
Ootsä lukenu tän?
SUSANNA
En mä kyl...
SALLA
Suosittelen, ihan sairaan hyvä.

4.
Salla näyttää vielä kolmatta kirjaa.
SALLA (cont'd)
Ootsä lukenu tän?
SUSANNA
Eemmä totakaan.
SALLA
Mitä sä sit oot lukenu?
SUSANNA
Mä en... Mä en oikeestaan oo mikään
lukijatyyppi. Tai siis kyl mä luen
mut en kauheesti.
SALLA
Kai sä sentään Potterit oot lukenu?
Susanna epäröi hymyillen, enpä oikeestaan-SALLA (cont'd)
Etkö sinä ole lukenut Harry
Pottereita?
Salla kääntää kameran itseensä.
SALLA (cont'd)
Shame. Shame. Such a shame.
SUSANNA
Mä alotin sitä ekaa mut se ei jotenki
ihan napannu.
SALLA
Ei napannu? Me ollaan Harry Pottersukupolvi! Se on taianomainen
yhteinen matka! Etsä haluu
Tylypahkaan? Etsä mieti aina et mikä
sun suojelius on?
Susanna nauraa.
SUSANNA
Ehkä mun pitäs yrittää uudestaan.
SALLA
Mä haastan sut lukemaan kaikki
Potterit kesän loppuun mennessä.

5.
SUSANNA
Oho, oho? Okei. No mä haastan sut
ostamaan jonkun kirkkaan värisen
vaatekappaleen ja käyttämään sitä
julkisesti.
SALLA
-- Kirkkaanmusta? Okei. Otan haasteen
vastaan.
Lyövät kättä päälle.
INT. U-BAHN - MYÖHEMMIN
Susanna yrittää toistaa saksankielisiä pysäkin nimiä
söpösti, Salla nauraa Susannalle ja kuvaa tätä.
EXT. BLUB BERLIN - MYÖHEMMIN
Salla ja Susanna liikkuvat hylätyssä uimalassa.
Susanna haluaa kuvan Instagramiinsa, poseeraa
graffittiseinän edessä.
SALLA
(kuiskaa kameralle)
Mul on sellanen olo et mä oisin
sellanen muotiblogi-poikaystävä.
Susanna kuulee, nauraa. Astuu johonkin ällöttävään ja
kiljaisee.
SUSANNA
Hyi vittu tääl on likasta.
SALLA
Se on vähän niinku se juttu.
INT. VINTAGE-KAUPPA, NEUKÖLLN - MYÖHEMMIN
Tytöt sovittelevat eri vaatteita. Nopeita leikkauksia,
hauskanpitoa.
Susanna sovittaa kaikenlaista kreisiä, Salla hieman
vaatimattomampia asukokonaisuuksia.

6.
EXT. KLUNKERKRANICH, NEUKÖLLN - ILTA
Tytöt nauttivat oluita baarin vehreällä terassilla.
Molemmilla vintage-kaupan kassit.
Sallalla on päällään vintage-kaupasta ostettu värikäs takki.
REPLIIKIT ESIM:
SALLA
Mites Kauppiksessa suhtauduttiin
tähän et sä otit jä lähit Berliiniin
tekee musaa, senki hipsteri?
SUSANNA
No ei ne kai mitään, oon mä vieläki
siellä kirjoilla. Mut en kyl aio
mennä enää takasin, en vitus.
SALLA
Entä se sun tuottaja? Mikä fiilis
sille jäi ku sä nyt muutit muutit?
SUSANNA
Ei me kyl enää tehä yhessä. Ihan
hyvissä väleissä me ns. erottiin, mut
niin paljon kivempi olla täällä.
Pystyy keskittyy täysin tähän musaan.
Plus, mä en vaan jaksa tehä enää
kenenkään sellasen ihmisen kaa joka
ei pidä lupauksistaan kiinni.
SALLA
Juu itel sama. Kuulostaa jotenki
hämmentävän paljon näiltä mun elämäni
miehiltä.
Nauravat.
SALLA (cont'd)
Mä oikeesti mietin viime viikolla et
mä lähen takas Suomeen. Onneks en
lähteny.
SUSANNA
Vitun Mika oikeesti. Salla, sä
ansaitset niin paljon parempaa
kohtelua.
Salla istuu hiljaa ja miettii.

7.
SUSANNA (cont'd)
Eiku oikeesti. Mika on myrkyllinen ja
sä et tarvii sitä sun menestyksen
tielle. Mä uskon tosi vahvasti hyviin
asioihin elämässä. Ja siihen et
hyville tyypeille tapahtuu hyviä
juttuja.
Salla naurahtaa lauseen kliseisyydelle.
SALLA
Oliks toi jääkaappimagneetista?
SUSANNA
Naura vaan, mut se on totta.
SALLA
Niin. No toivotaan et se on.
SUSANNA
Kiitos. Tää oli ihana päivä.
SALLA
Sut on nyt virallisesti kastettu.
Tervetuloa Berliiniin.
Kilistävät bisseillä.
// Salla ja Susanna menevät Photo Boothiin ja ottavat
yhteiskuvia.
INT. SALLAN HUONE - YÖ
Salla ja Susanna menossa nukkumaan, yövaatteet, Salla pesee
hampaita.
SUSANNA
Laita se biisi viel kerran.
Salla laittaa biisin soimaan kajareista, Susanna hihittää ja
hihkuu innostuksesta.
SUSANNA (cont'd)
Saaks sanoo et tää on vitun kova?
SALLA
Saa. Tää on.
SUSANNA
Mä oon ihan sika ylpee meistä. Ja
susta.

8.
SALLA
No niin, juustokeisari. Kiitos, mutta
ei mennä niihin
jääkaappimagneetteihin nyt.
SUSANNA
Mut mä rakastan jääkaappimagneetteja.
SALLA
Voi minä tiedän.
Susanna hymyilee kameralle valloittavasti.

