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1501

INT. LUKIO - PÄIVÄ
Niklas istuu yksin pöydässä täyden ruokalan perällä, selaa
puhelintaan.
ERIKA (O.S.)
Oliks täs tilaa?
Erika, Diana ja ANNA, 17, seisovat pöydän luona. Niklas
kohentaa hiuksiaan nähdessään Dianan.
NIKLAS
Aa, joo, totta kai.
Erika istuutuu Niklasta vastapäätä, Diana Erikan viereen.
Niklas räplää puhelinta, kuuntelee tyttöjen keskustelua.
DIANA
Hei, laittakaa mulle mitä mä tuon
Alkolta.
Tytöt vilkuilevat Dianaa merkitsevästi: Niklas on tossa.
ERIKA
Joo, mä en ainakaan tarvii mitään.
TYTTÖ
Mä laitan sulle illalla.
Tytöt tuijottelevat pöytää tiiviisti, Diana ei ymmärrä
vihjettä. Kääntyy kohteliaasti hymyillen Niklaksen puoleen.
DIANA
Niklas, are you coming to the party
on Friday?
Erikan ja tyttöjen silmät laajenevat: Diana, mitä vittua?
NIKLAS
There's a party?
DIANA
Yeah, Erika's and Anna's birthday.
It's gonna be a huge toga fest.
ERIKA
(katsomatta
Niklakseen)
Joo, teema on jumalat.
DIANA
You wanna come?

2.
NIKLAS
Thanks, but I can't. I have a gig...
DIANA
Oh, do you make music?
Tytöt purskahtavat Erikan johdolla nauruun. Diana hämmentyy.
DIANA (cont'd)
Mitä?
NIKLAS
Mhm, yeah, it's a long story.
ERIKA
Siis Niklashan on ollu alalla jo
pitkään.
Erika kaivaa puhelinta laukustaan.
DIANA
Okei?
Niklas kerää kamansa ja nousee pöydästä.
NIKLAS
Sorry guys, I have to go.
(Dianalle)
Nähään.
DIANA
Bye!
Niklas suuntaa astianpalautushyllylle.
Takaa pöydässä lähtevät soimaan Hien ensitahdit: Nuolet mua
katseella, sä oot muhun koukussa...
Niklasta vituttaa.
1502

EXT. LÄNSISATAMA - PÄIVÄ
Niklas istuu Mimosan ratissa ja ajaa kohti risteilylaivaa.
Paavo istuu pelkääjän paikalla. Saapuvat liikenneympyrään.
NIKLAS
Onks se tosta?
PAAVO
Ei-- kun tästä...
Niklas kääntää rattia--

3.
NIKLAS
Mistä?!
1503

POISTETTU

1504

INT. RISTEILYALUS, PORTAIKKO - HETKEÄ MYÖHEMMIN
Niklas saa töin ja tuskin keissiä ylös portaita.
Bändin rumpali RALE, 45, tulee vastaan ja naureskelee
Niklakselle.
RALE
Mitä, tuliks pojalle vähän "hiki"?
Niklas palauttaa leveän tekohymyn.

1505

INT. LAIVAN KLUBI - HETKEÄ MYÖHEMMIN
Muusikot kasaavat lavalla soittimia paikoilleen.
Niklas tuijottaa vahvistinta bassopiuha kädessään.
Epävarmana vahvistimen oikeasta reiästä Niklas tekee
päätöksen ja törkkää piuhan toiseen reikään.

1506

INT. LAIVAN KLUBI - HETKEÄ MYÖHEMMIN
Niklas istuu väsyneenä keissin päällä ja selaa Instagramia.
Bändi tekee soundcheckiä. Bassosta ei tule ääntä. Basisti
TUOMAS, 40, tutkailee pedaaliaan.
TUOMAS
(huutaa miksaajalle)
No mikä siinä on?
Niklas vilkaisee lavalle, tarkkailee tilannetta vaivihkaa.
TUOMAS (cont'd)
Eiku nää piuhathan on kytketty ihan
päin helvettiä.
Niklas kääntää katseensa takaisin puhelimeen: hups.

4.
1507

INT. BACKSTAGE - ILTA
Niklas ja Rale pelaavat pöytäfutista, Tuomas ja
KOSKETINSOITTAJA valmistautuvat keikkaan. Paavo lukee
kirjaa.
NIKLAS
En kyl muista millon ois viimeks ollu
risteilyllä.
Tuomas hörähtää.
TUOMAS
Mites jätkät, millon me oltiin
viimeks täällä?
RALE
Nii, viime kuussa taidettiin olla.
NIKLAS
Häh, oikeesti?
PAAVO
Pitäähän sitä jostain rahaa saada.
NIKLAS
Ettekste niinku tee mitään muuta ku
keikkailette?
Bändiläiset nauravat.
RALE
Mites sillon sun teiniaikoina,
montaks keikkaa teit vuodessa?
Vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä.
NIKLAS
(ylpeänä)
Kaheksankytyks.
Tuomas myhäilee.
TUOMAS
Jaa jaa. Kysypä sama tolta Ralelta.
NIKLAS
No, paljon sä teet keikkaa vuodessa?
RALE
Semmonen sataviiskyt-kaksataa niitä
tulee tehtyä.

5.
Niklaksen suu loksahtaa auki.
NIKLAS
Siis mitä?
Bändiläiset höröttävät.
NIKLAS (cont'd)
Siis, miten tosta edes selviää
hengissä?
RALE
Ei kummosesti. Vai mitä Paavo?
Paavo on keskittynyt kirjaansa.
PAAVO
No juu.
Niklas pudistelee päätään. Paavo katsahtaa kelloa.
PAAVO (cont'd)
Okei ukot, se olis eka setti.
1508

INT. LAIVAN KLUBI - ILTA
Niklas seuraa ensimmäistä settiä klubin parvelta. Paratiisi
soi, Paavo laulaa virheettömästi keikkamuusikon rutiinilla.
PAAVO
Perille kun saavuttiin
Kaikki kuteet riisuttiin
Tanssilattialle on kerääntynyt muutama ELÄKELÄISPARISKUNTA
sekä LAPSIPERHEITÄ. TAAPERO muksahtaa pyllylleen, Niklas
hymähtää. Kuulee takaansa kuiskuttelua.
TYTÄR (O.S.)
Entä jos se ei oo se.
ÄITI (O.S.)
No kyllä se ihan siltä näyttää.
Niklas kääntyy katsomaan, ÄITI, 38, ja TYTÄR, 12 tuijottavat
Niklasta ja hymyilevät.
ÄITI
Moi. Oltasko me voitu ottaa selfie?
Niklas on hieman yllättynyt, mutta mielissään.

6.
NIKLAS
No joo, totta kai.
Äiti ja tytär asettuvat Niklaksen viereen, äiti asettelee
kameraa ja nauraa hermostuneesti.
Paratiisin viimeiset soinnut kaikuvat klubilla.
PAAVO (O.S.)
Kiitos, kiitos hyvä yleisö. Me
palaamme tanssittamaan teitä taas
tunnin kuluttua. Vi kommer tillbaka
om en timma.
TYTÄR
Voitsä viel antaa sun nimmarin?
Niklas vilkaisee alas lavalle. Paavo on huomannut fanihetken
ja katsoo Niklasta vino hymy kasvoillaan.
NIKLAS
Joo, toki. Mul ei vaan oo kynää.
1509

EXT. LAIVAN KANSI - ILTA
Paavo on löytänyt tuulensuojan kannelta, sytyttää sikarin.
Niklas palelee vieressä.
PAAVO
Haluutsä?
NIKLAS
Emmä kiitti. Kiva saada vähän
raitista ilmaa.
Paavo tuhahtaa.
PAAVO
En mä tajunnutkaan et sulla on
vieläki tollasta.
Paavo nyökäyttää päätään klubia kohti. Niklas kohauttaa
olkiaan.
NIKLAS
Toi nyt on aika perus. Aina välillä.
PAAVO
Ja sä varmaan nautit siitä?
Niklas puntaroi.

7.
NIKLAS
En mä tiiä. En mä oikein ees muista
millasta se oli... niinku ennen.
Paavo hymähtää.
PAAVO
Mä muuten tiiän millon sä olit
viimeks risteilyllä. Tai luulen
ainaki tietäväni. Kaheksan vuotta
sitte.
NIKLAS
Ai sillon ku me oltiin Essin kaa?
PAAVO
Essihän oli tajunnu sen jo, mut sulle
mä jouduin sillon kertoo et me
erotaan Nooran kanssa. Sä otit sen
ihan hyvin, rupesit sit vasta
myöhemmin perseilemään.
Niklas hämmentyy keskustelun sävystä.
NIKLAS
Häh?
PAAVO
Niin, susta tuli aika sietämätön.
Niklas yrittää prosessoida kuulemaansa.
NIKLAS
No etpä sä sitä ihan hirveesti
joutunu kattelee.
PAAVO
Kyllä mä oon Essiltä aika paljon
kuullu et millasta se meininki oli.
Niklas on silmin nähden loukkaantunut, ei sano mitään.
PAAVO (cont'd)
No, se oli sillon.
NIKLAS
Oliks sul se hyttikortti? Jos mä vaik
haluun mennä aikasemmin nukkuu.
Paavo kaivaa korttia taskustaan.

8.
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INT. BACKSTAGE - ILTA
Niklas ja Paavo tulevat bäkkärille, Paavo köhii.
RALE
Sulla menee kohta ääni taas. Meiän
pitää ottaa poikas tilalle.
Paavo naureskelee, Niklas on edelleen vittuuntunut isälleen,
hakee bissen jääkaapista. Tuomas väistää.
NIKLAS
Kyl mä voin vetää jos faijal loppuu
puhti. Teiän pitäs kyl vähän uudistaa
tota katalogii, mä en tajuu miten te
jaksatte vetää tota samaa vanhaa
paskaa.
PAAVO
Se on kuule yleisön pyynnöstä. Me
ollaan palveluammatissa.
Rale aistii oudon tunnelman, koittaa tyynnytellä.
RALE
Noni, hei. Niklas, mietitään, jos sä
et ois sitte flopannukaan ja sul ois
tänään keikka nii kuinkakohan monetta
kertaa sä vetäisit tuolla Temppuja ja
Biittejä?
Niklas ei tiedä vastausta.
NIKLAS
Niin no. Varmaan hyvä et floppasin.
PAAVO
No, sano biisi nii eiköhän nää sen
haltuun ota. Heitä joku.
Bändiläiset virnuilevat Niklakselle.
NIKLAS
Ehkä mä en tuu varastaa teiän showta.
Niklas lähtee bäkkäriltä.

1511

INT. LAIVAN KLUBI - ILTA
Meneillään on toinen setti, Niklas seuraa sitä katsomon
puolelta mukavasta tuolista.

9.
Niklas selaa somea, Instagram-feediin lävähtää uuden
poikapopparin esikoissinglen mainos.
Pojan maneerit ovat kuin NICiltä, mutta päivitetty tähän
päivään. Niklas huokaisee. Kultainen nuoruus soi taustalla.
Sallan kuva Berliinistä tulee seuraavaksi vastaan. Niklas
pysähtyy sen kohdalle hetkeksi.
Niklas palaa ylös, avaa Dianan IG-storyn.
Kännykän ruutuun ilmestyy story Dianasta ja Erikasta toogat
yllään.
1511A

INT. TOOGABILEET - ILTA (DIANAN IG-STORY)
KAKSI POIKAA, 18, joista toisen vartalo on spreijattu
kultaisella, toisen hopeisella bodypaintillä, tanssivat
samanaikaisesti tehden hölmöjä liikkeitä. Dianan nauru
kuuluu kameran takaa.
-- Uusi story -Diana kuvaa itseään tanssilattialla. Kreisi meininki,
vilkkuvat valot. Bassot puuroutuvat, biisistä ei saa selvää.
-- Uusi story -Erika makaa lattialla pullo kädessään, hopeinen jäbä syöttää
tälle viinirypäleitä. Erika nauraa äänekkäästi, Diana
kikattaa myös.
-- Uusi story -Diana kuvaa etukameralla itseään ja kultaista jäbää.
KULTAINEN JÄBÄ
Okei, mä oon kännissä.
DIANA
(opettaa lauseen
norjaksi)
Jeg er full.
KULTAINEN JÄBÄ
(yrittää)
Jiig eer fyl?
-- Uusi story -Diana on kylpyhuoneessa, lähestyy saunan ovea. Saunasta
kuuluu mylvivää laulua--

10.
POJAT (O.S.)
Ei tärpännyt tällä kertaa, ei
tärpännyt naisen kanssa...
Saunan ovella ALASTON POIKA, 17, johtaa "saunakuoroa" pylly
paljaana. Videon päällä teksti: Meanwhile in Finland
-- Uusi story -Selfie, johon ovat kerääntyneet bodypaint-pojat, Erika, ja
muita ystäviä. Mahtava meininki.
Kuvan päällä teksti: Må jeg virkelig gå hjem igjen?
1511B

INT. LAIVAN KLUBI - JATKUU
Niklas kurtistaa kulmiaan, ottaa screenshotin videosta.
Syöttää tekstin "Må jeg virkelig gå hjem igjen?" google
translateen, robottinaisen ääni kajahtaa yllättävän lujaa.
ROBOTTINAINEN (V.O.)
Voinko todella mennä kotiin
uudelleen?
Niklas sulkee äkkiä puhelimen. Vitutus.
Valssi loppuu. Niklaksen katsoo Paavoon, joka vinkkaa
sormieleellä häntä tuomaan itselleen juoman baaritiskiltä.
// Niklas tulee tiskille. BAARIMIKKO katsoo kysyen.
NIKLAS
Kaks biss-- eiku siis, yks bisse ja
yks vichy. Ja yks salmarishotti.
Niklas vilauttaa lähimaksua korttikoneeseen. Baarimikko tuo
juomat.
NIKLAS (cont'd)
Kiitti.
Niklas kuvaa itsestään IG-storyn, jossa juo shotin.
Vilkaisee taakseen, KAUNIS TYTTÖ, 19, naureskelee kuvaavalle
Niklakselle. Niklas naurahtaa, hymyilee takaisin. Tyttö
hymyilee flirttailevasti.
// Niklas tulee lavan reunalle bändin veivatessa, nostaa
juoman isänsä jalkoihin. Paavo nyökkää, kiittää.

11.
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INT. LAIVAN KLUBI - MYÖHEMMIN
Viimeinen setti. Tanssilattia on täyttynyt bailaavista
risteilyvieraista, lasten ja eläkeläisten tilalla vatkaavat
nyt känniset aikuiset.
Bändi soittaa Fintelligensin Mikä boogie ja yleisö laulaa
mukana hurmiossa. Niklaskin tanssii yksin yleisössä juoma
kädessä.
NIKLAS
(laulaa mukana)
Mä oon messis mitä ikin tapahtuuki...
Baaritiskin tyttö tanssii kavereidensa kanssa vähän
kauempana, vilkuilee koko ajan Niklasta. Niklas hymyilee
tytölle, joka lähteekin kohti häntä.
Tyttö tulee Niklaksen eteen viettelevästi. Musiikin yli ei
kuulu, mutta tytön suu sanoo moi. Niklas vastaa no hei.
Niklas laittaa kädet tytön lanteille, tanssivat yhdessä.
Tyttö kääntyy, nojautuu Niklasta vasten, grindaa.
Niklas ottaa puhelimen taskustaan, kuvaa etukameralla IGstoryyn bilettämistä tytön kanssa.

1513

INT. LAIVAN HYTTI - MYÖHEMMIN
Avainkorttia käytetään hytin lukossa pariin otteeseen, ennen
kuin ovi aukeaa.
Sisään tulee Niklas, yksin, huojuvin askelin. Ottaa tukea
yläsängystä ja koittaa selvittää päätään.
Niklas istuu sängylleen, avaa instagramin ja katsoo äsken
postaamansa storya, jota on nyt katsottu 21 kertaa.
Niklas selaa storyn katsoneita käyttäjiä, ensimmäisten
joukossa Dianan insta. Niklas hymyilee voitonriemuisesti.
Nostaa katseensa, bongaa Paavon kitarakeissin vastapäiseltä
sängyltä.
// Niklas virittää kitaraa. Alkaa näppäillä sointuja, Täytyy
lähteä ensimmäiset tahdit hahmottuvat hitaasti humalan läpi.
NIKLAS
Sun katse on suruton, hei missä sun
koti on...

12.
Niklas liikuttuu omasta laulustaan ja René-muistosta.
Keskeyttää soittamisen, pysähtyy ajattelemaan.
Uusi idea.
Alkaa soittaa itse tekemänsä demon sointuja, biisin, josta
piti tulla seuraava kappale Renélle.
NIKLAS (cont'd)
Nä nä nä nä nää nää... enkä tiedä
mistä mä alotan ku palapelin palat ei
vaan kohtaa...
Niklas innostuu, pakko äänittää tää. Nappaa puhelimensa,
avaa sanelimen.
Asettelee puhelinta reidelleen, painaa: äänitä. Puhelin
putoaa maahan. Niklas äheltää puhelimen ylös.
Niklas tasapainottaa puhelimen jalkojensa väliin. Aloittaa
biisin alusta.
1514

INT. LAIVAN HYTTI - AAMU
Pingg!
Niklas herää viestiääneen. Pitelee päätään, hengittelee.
Paavo kuorsaa viereisessä sängyssä, kitara on lattialla
vaarallisesti kulkureitillä ilman koteloaan.
Hitaasti Niklas kurkottaa puhelimeensa. Katsoo näyttöä:
viesti MikkiH:lta. Niklas rypistää kulmiaan, häh?
Viestissä lukee: Mikä tää on?
Ylempänä viestiketjussa Niklas näkee lähettäneensä Mikille
äänitteen klo 02:48. Paniikki alkaa itää.
Niklas avaa äänitteen, sen alussa kuuluu ähellystä ja sitten
alkavat soinnut ja humalainen laulu.
NIKLAS (V.O.)
(äänitteellä)
Nä nä nä nä nää nää-Niklas sammuttaa äänitteen nopeasti ja huutaa.
NIKLAS
Ei vittu! Ei vittu!!
Paavo herää säikähtäneenä.

13.
PAAVO
Mitä, mikä hätänä?
LEIKKAUS:
LOPPUTEKSTIT

