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NIKLAKSEN IG-STORY:901 INT. SALLAN TYÖHUONE - ILTA

Niklas kuvaa itseään, Salla on takana koneella--

NIKLAS
Tääl alkaa olla pikkuhiljaa
valmista... ai hitto mä venaan et
pääsette kuulee nää biisit.

Niklas paukuttaa sormellaan kuin rumpukapulalla--

NIKLAS (cont'd)
Vai mitä?

Vie kameran lähelle Sallaa, joka hätkähtää.

SALLA
On ihan vitun buli. Sori mut ette saa
kuulla viel!

INT. SALLAN TYÖHUONE - HETKEÄ MYÖHEMMIN902

Salla tiskaa astioita keittiössä, Niklas räplää puhelintaan
sohvalla.

NIKLAS
Melkein tuhat katseluu storyllä jo.
Paljonkohan tulis jos pistettäis vaan
pätkä biisiä tonne jengin kuultavaks?

SALLA
Mulle on ihan sama. Mä haluun tehdä
ton kokonaan uusiks ton rakenteen,
toi kalimbahomma on alkanu
mietityttää mua tosi paljon...

NIKLAS
Mitä? Sehän on ihan vitun hiitteri!

SALLA
Se vois olla hiitterimpi. Ja meil on
aikaa vielä, eikä mun työtahtia
muutenkaan iigeeseuraajat sanele.

NIKLAS
Haista vittu.

SALLA
Useemmin ku sä nykyään, veikkaisin.



Niklas hymähtää. Puhelin piippaa. Viesti Pauliinalta; Salla
ei vastaa maileihin, ootko Niklas kulta ja tsekkaatko
pääsettekö Sallan kanssa torstaina pistämään nimiä alle!

NIKLAS
Pauliina laittaa mulle taas viestiä.
Se sanoo et sä et oo vastannu sille.

SALLA
En mä oo ehtiny. Mut laitan kyl.

Niklas nyökkää, naputtaa takaisin Pauliinalle Joo katotaa!

INT. SALLAN TYÖHUONE. WC - MYÖHEMMIN903

Niklas on kusella. Katse harhailee seinää alas. Pieneen
roskikseen, jossa on päällimmäisenä kuukautisverestä
punainen tampooni.

Niklas lopettaa kusemisen.

NIKLAS
Hei hyi vittu.

SALLA (O.S.)
Mitä?

NIKLAS
Voitsä vetää vaik vessanpytystä noi
sun tampoonit... oikeesti.

Salla tulee verholle.

SALLA
Ei niit saa vetää vessanpytystä vitun
urpo. Tää ei oo sun himas, jos mulla
on menkat niin koita elää sen kanssa.

NIKLAS
Mä tarviin oman kämpän...

SALLA
Tätä mä oon yrittäny sanoo sulle koht
kaks kuukautta! Ja tiiätkö, kun
kerran tuli asia puheeks ni voitko
runkata vaik vessapaperiin? Sen saa
kato vetää vessasta alas ja ku sä
satsaat noihin talouspapereihin ja
heität ne roskiin ni mä haistan ne.

Niklas ohittaa Sallan, lähtee pois WC:stä.
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NIKLAS
Kiva.

SALLA
Tai hakkaa hanskaan vaik siel salilla
ku ravaat siellä. Niille sentään
maksetaan sun jälkien siivoomisesta.

INT. KUNTOSALI - PÄIVÄ904

Niklas nostelee käsipainoja napit korvissa, kun puhelin soi.
Tuntematon numero.

NIKLAS
Niklas.

INT. RADIO HELSINGIN STUDIO - PÄIVÄ905

PAPERI T puhuu kännykkään--

PAPERI T
Moi Niklas, onks paha paikka. Täs on
Henri Pulkkinen täält Radio
Helsingiltä.

INT. KUNTOSALI - JATKOA906

Niklas hämmentyy--

NIKLAS
Siis Henri--

PAPERI T (V.O.)
puhelimessa( )

Eli meil olis sellanen tilanne tääl
et piti olla yks vieras tulossa
iltapäivän lähetykseen mut se joutu
peruu ja kun ruvettiin miettii et
ketä vois kysyy siihen tuuraa ni
äijän nimi nous esiin. Ku sulla on
tota hyvää pöhinää tullu tos noille
uusille biiseille.

NIKLAS
Joo! Mahtavaa.

PAPERI T (V.O.)
Ni mietittiin et haluisitko kautta
ehtisitkö tulee vieraaks tos tunnin
päästä tänne studiolle? Kertoo vähä?
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INT. SALLAN TYÖHUONE - ILTAPÄIVÄ907

Salla soittaa luurit päässä kitararaitaa. Viereisellä
pöydällä Sallan puhelin saa yhden viestin Niklakselta.

Salla ei huomaa.

INT. RADIO HELSINGIN STUDIO - ILTAPÄIVÄ908

Niklas istuu luurit päässä mikrofonin ääressä, Paperi T
vastapäätä pöytää.

PAPERI T
Toihan on vaan valtava suunnan muutos
sulle? Ethän sä oo ylipäätään tässä
tehny musaa sen Hiki-levyn--

NIKLAS
Älä sano sitä nimee.

PAPERI T
Nii, se oli jäätävä floppi.

NIKLAS
Ihan vitun-- anteeks, hirvee levy.

Papru nauraa. Niklas virnistää.

PAPERI T
En usko et kukaan miettii sua enää
laulajana. Mut sellaseks sä oot nyt
päättäny taas tulla?

NIKLAS
Aina mä oon laulanu.

PAPERI T
Et hirveen julkisesti. Mut nyt...
oota, mä katoin näitä mitä sun
showcasesta on kirjotettu. "Tulokas-
Emma taputeltu"? Aika kovaa tekstii.

Niklas kohauttaa olkiaan, muka vaatimattomana.

INT. SALLAN TYÖHUONE - SAMAAN AIKAAN909

Salla avaa kännykästään Niklaksen viestin. Silmissä välähtää
heti kauhu.

SALLA
Ei--!
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Salla avaa salamannopeasti koneella selaimen, ja sieltä
Radio Helsingin livestreamin.

PAPERI T (V.O.)
radiosta( )

Kerro mulle tästä sun proggiksen
nimestä.

Sallan ilme--

INT. RADIO HELSINGIN STUDIO - JATKOA910

NIKLAS
Ai René? Se on mun duokaverin Sallan
keksimä--

PAPERI T
Mul on teoria mitä se tarkottaa mut
kerro sä.

NIKLAS
No se on tää jäbä, niinku ollako vai
eikö...

INT. SALLAN TYÖHUONE - JATKOA911

Salla hautaa kasvot käsiinsä.

PAPERI T (V.O.)
radiossa( )

Shakespeare?

NIKLAS (V.O.)
Eiku se toinen.

INT. RADIO HELSINGIN STUDIO - JATKOA912

NIKLAS
muistaa( )

Nii! Ajattelen--

PAPERI T
Ajattelen, siis olen? Descartes?

NIKLAS
Just se.

Paprun ilme on hieman epäuskoinen.
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PAPERI T
Aika kova tavallaan steitment et sun
bändin nimi on ehkä historian
kuuluisin filosofi. Kuuluuks se sun
musiikissa? Onks teidän biisit
filosofisia?

NIKLAS
No haluutsä kuulla?

INT. SALLAN TYÖHUONE - JATKOA913

Salla napauttaa nopeasti kännykästään puhelun Niklakselle.

INT. RADIO HELSINGIN STUDIO - JATKOA914

Niklas availee puhelintaan, kun Sallan puhelu peittää
ruudun. Napauttaa punaista.

NIKLAS
Saadaaks me tää kiinni?

Papru etsii, löytää miniplugikaapelin.

PAPERI T
Onks tää nyt eksklusiivinen
ennakkosoitto? Onks meitä näin
siunattu?

NIKLAS
No vähän kato maistiaista, kunhan mä
löydän sen täält dropboxista--

INT. SALLAN TYÖHUONE - JATKOA915

Salla avaa valon nopeudella tietokoneellaan dropboxin ja
vetää sieltä KAIKEN roskakoriin. Rantapallo pyörii--

NIKLAS (V.O.)
radiossa( )

Nonii...!

INT. RADIO HELSINGIN STUDIO - JATKOA916

Renén biisi Täytyy lähteä alkaa soida lähetyksessä, hiljaa
mutta selvästi. Niklas laittaa volaa lisää samalla kun Papru
nostaa liukua, biisi napsahtaa särölle.

Niklas ottaa volaa takaisin, virnistää anteeksipyytävästi.
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INT. SALLAN TYÖHUONE - JATKOA917

Salla tuijottaa eteensä, raivosta täristen, kun
keskeneräinen biisivedos soi kaiuttimista.

PAPERI T (V.O.)
radiossa( )

Kuulostaa tosi kiinnostavalta.

INT. RADIO HELSINGIN STUDIO - JATKOA918

Niklas hymyilee, nyökkää.

PAPERI T
Kyl sä laulaa osaat.

NIKLAS
Kerranki on hyvät biisit kato. Se on
siihen helppo näyttää mitä osaa.

INT. SALLAN TYÖHUONE - MYÖHEMMIN919

Salla on sulkenut tietokoneensa, makaa sohvalla kattoon
tuijottaen. Ulkona on jo hämärtynyt.

Hän ottaa puhelimensa, alkaa kirjoittaa viestiä.

INT. TRENDIBAARI - ILTA920

Niklas tulee sisään baariin. Pöydässä istuu porukka
musiikkialan jengiä, VILMA ALINA vilkuttaa Niklakselle.

Kännykkä piippaa. Niklas saa Sallan viestin, lukee sen:

Mä en voi vittu uskoa että sä teit noin. Mitä sä ajattelit?
Tuliko sulle ees mieleen että haluanko mä että KESKENERÄISTÄ
biisiä soitetaan radiossa? Vittu sä olet KUSIPÄÄ

Niklas pyöräyttää silmiään, alkaa kirjoittaa vastausta.

INT. SALLAN TYÖHUONE - HETKEÄ MYÖHEMMIN921

Niklas vastaa: Eiks me sovittu et sä hoidat biisit mä hoidan
promon. Vähän väsyttää toi sun negailu!!

Salla sulkee puhelimensa. Seisoo yksin keskellä
työhuonettaan, pimeydessä.
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INT. TRENDIBAARI - YÖ922

HEIKKI HELASTINEN tarjoaa Niklakselle shotteja. Niklas
napsii niitä, nauraa Heikin jutuille--

// Niklas juttelee pöydässä Vilma Alinan kanssa, juo
samalla.

NIKLAS
On kyl tullu hyvää palautetta, et
hyvin menee...

VILMA ALINA
Siis mä oon kans kuullu, tuntuu et
kaikki puhuu teistä. Kauan te ootte
duunannu tota?

NIKLAS
Me hauduteltiin tosi pitkään mut nyt
sit kaikki on menny aika nopeesti ja
noi biisit alko vähän niinku
kirjottaa ite itteään...

VILMA ALINA
epäuskoinen( )

Ööh, ei se varmaan ihan sillee toimi?

NIKLAS
Nii, no joo, tai siis--

EXT. VALLILAN TEOLLISUUSALUE - YÖ923

Salla kävelee katuja pitkin, ajattelee.

MIKA (V.O.)
Sä oot läpimurron kynnyksellä.

SALLA (V.O.)
Mitä?

Salla pysähtyy.

INT. BAARI - YÖ (TAKAUMA)924

Showcase-keikan ilta. Tänne Salla ja Mika lähtivät.

MIKA
Se on vaan fakta, kyl sä sen iteki
tunnet. Mä näen sen sun silmistä.
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SALLA
Älä jaksa tota sun intuitiopaskaa. Et
usko sitä itekään.

Mika virnistää, juo kaljasta huikan. Salla katselee muualle.

SALLA (cont'd)
Oliks sulla jotain muuta?

MIKA
Kiva nähä suakin.

SALLA
Se et sä pyysit anteeks ei oo vielä
sama ku et voitais olla ku mitään ei
ois tapahtunu.

Mika nyökkää; totta kai.

MIKA
Mä tein seittemän vuotta duunia
niille ja luulin et se antaa mulle
jotain valtaa. Se ei antanu mitään,
siinä kohtaa kun jossain joku oli
päättäny et nyt on aika vaihtaa
A&R:ää niin mun lähtölaskenta alko ja
päätty samalla sekunnilla.

SALLA
Et sä halunnu siinä hommassa olla
ikuisesti.

MIKA
En-- mut mul oli tietyt tavoitteet ja
mä en saanu niitä täytettyä. Yks
isoimmista oli saada sun eepee ulos.

Salla hymähtää, ottaa huikan.

MIKA (cont'd)
Etsä usko mua?

SALLA
Mulle on ihan sama.

MIKA
Ai me ei olla frendejä enää?

SALLA
Mä en tiiä oltiiks me frendejä vai
tehtiiks me vaan vitun hyvin duunia
yhdessä.

9.



MIKA
Tää ei tuu menee sillee kun sä
ajattelet. Toi René.

Salla pudistaa päätään; just joo.

MIKA (cont'd)
Kaikki mihin Niklas koskee muuttuu
paskaks. Ja sä oot nyt antanu sen
koskea sun musiikkiin.

Mika tuijottaa Sallaa silmiin. Mika on tosissaan.

SALLA
Niklas on mun paras ystävä. Joka ei
muuten oo ikinä pettäny mun
luottamusta.

MIKA
Upee juttu. Mut ei oikeestaan liity
siihen mitä mä sanoin.

SALLA
huokaa( )

Jos sä sanoisit jotain suoraan ja
selkeesti. Mut nyt tuntuu vaan et sun
isoin ongelma tän duon kans on se et
sä et ollu messissä siinä.

Mika hymyilee Sallan suorapuheisuudelle, nyökkää; voi olla.

MIKA
Jos mä oon väärässä ni hyvä, hyllyyn
tilaa tulokas-Emmalle. Mut jos mä en
ole, niin sun kannattaa miettiä mitä
sä haluat, ja mistä sä oot valmis
luopuu saadakses sen. Eihän sul oo
mitään syytä luottaa muhun, ja mä
toivon et mä saisin sen luoton joskus
viel takas. Mä en ehkä ollu sulle
maailman paras A&R mut toivottavasti
nyt ainaki parempi ku tää Pauliina.

Salla repeää, Mikakin virnistää.

SALLA
No se ei oo korkee rima ylittää.

MIKA
On mul ollu ikävä sua.

Mika yrittää fistbumpia: Salla pudistaa päätään. Ei lähe.

10.



EXT. VALLILAN TEOLLISUUSALUE - YÖ (NYKYHETKI)925

Salla istuu muurin reunalla, polttaa tupakkaa. Hän ottaa
puhelimen taskustaan, etsii sieltä Mikan numeron.

Kirjoittaa whatsappiin yksinkertaisesti moi.

INT. SALLAN TYÖHUONE - AAMUYÖ926

Muutamaa tuntia myöhemmin. Niklas kolistelee sisään, Salla
havahtuu sohvalta jolle on nukahtanut.

SALLA
Niklas.

Niklas ei tunnu yllättyvän Sallan läsnäolosta--

NIKLAS
Moi...

Niklas sukeltaa Sallan viereen sohvalle, hänen ja selkänojan
väliin, pakottaen Sallan sohvan reunalle. Käärii kätensä
Sallan ympärille hellästi. Niklas on todella kännissä.

SALLA
Varo--

Niklaksen silmät lurppaavat jo.

NIKLAS
Ootsä polttanu röökiä?

SALLA
Oon.

NIKLAS
Et sä ikinä polta röökiä.

SALLA
En vaan sun edessä.

Niklas hautaa kasvonsa Sallan hiuksiin, uni alkaa ottaa
valtaa.

NIKLAS
puoliunessa( )

Haluutsä panna?

Kysymys yllättää Sallan.

SALLA
En... en.
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Niklas nukahtaa, ote jossa on pitänyt Sallaa herpaantuu ja
Salla putoaa sohvan reunalta lattialle.

SALLA (cont'd)
Ai vittu...

Niklas kuorsaa jo.

INT. SALLAN TYÖHUONE - AAMU927

Salla valvoo koneensa ääressä, miettii mitä tehdä. Ulkona
kajastaa jo päivänvalo.

YouTubessa nuori Niklas on Ylen Aamu-TV:n haastateltavana,
HIKI-tyyliin stailattuna; paljasta rintakehää yms.

AAMUTOIMITTAJA
Mistä tää uus suunta sun musiikkiin?

NIKLAS, 15V
Mä aattelin et kun mä kasvan ja mun
fanit kasvaa ni pitää musan kans
kasvaa ja hakee uutta suuntaa--

// Sallalla on puhelin kädessä, katsoo Niklaksen IG-storyä:

NIKLAS
kameralle( )

Paprun haastikses juteltiin uusista
musatuulista! Siel on vähän näytettä
siitä miltä mun biisit kuulostaa, on
ihan uus suunta--

// Niklas 15v:

NIKLAS, 15V
Mä teen tätä musaa vaan mun faneille.

// Aikuinen Niklas:

NIKLAS
Pistäkää viestii mitä tykkäätte.

Salla sulkee puhelimensa. Ilme on neutraali. Sitten--

Heittää sen päin seinustalla olevia soittimia. Kitara
kaatuu, osuu bongorumpuhin ja muihin rytmisoittimiin. Hirveä
räminä. Puhelimen lasi hajoaa sirpaleiksi.

Niklas havahtuu--

12.



NIKLAS (cont'd)
puoliunessa( )

Pidä nyt vittu pienempää ääntä.

Sallan katse Niklakseen voisi leikata terästä. Niklas
nukahti jo uudelleen.

INT. SALLAN TYÖHUONE - PÄIVÄ928

Salla laittaa tyhjään pahvilaatikkoon tavaroitaan. Taustalla
Niklas havahtuu sohvalta, kompuroi sieltä kohti vessaa.

Salla irroittaa monitorikaiuttimien kaapeleita. Niklas on
kusella, ei ole sulkenut vessan ovea. Vetää vessan.

SALLA
Huomenta.

NIKLAS (O.S.)
Kui sä et herättäny mua aiemmin?

SALLA
En mä halunnu.

Niklas tulee vessasta. Salla on kirjoittanut hänen otsaansa
kajalilla VITUN MULKKU.

NIKLAS
Mitä sä teet?

SALLA
Pakkaan.

NIKLAS
Häh, miks?

Salla huokaa, keskeyttää puuhansa.

SALLA
Ymmärsitkö sä ees mitä sä teit?

NIKLAS
Missä?

SALLA
Missä. Eilen.

NIKLAS
Ainii...

SALLA
Kadutko sä?
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NIKLAS
Ku mä en tajuu mikä sun ongelma on...

Niklas istuu sohvalle.

NIKLAS (cont'd)
Vittu mul on darra.

SALLA
Tuliko sulle ees-- ei. Ei... sulle ei
tullu ees mieleen sanoa mun nimeä.

NIKLAS
Häh?

SALLA
Siellä. Puhua Sallasta. Puhua siitä
et tää on kahden ihmisen--

NIKLAS
Sanoinhan mä...

SALLA
--projekti no et vittu sanonut.

NIKLAS
Koko se... René...

SALLA
Oo hiljaa.

NIKLAS
Mä sanoin et--

SALLA
OLE HILJAA.

Niklas on hiljaa, nyt hän alkaa jo oikeasti herätä.

SALLA (cont'd)
Mä en voi jatkaa tätä enää sun
kanssa. Tästä ei tuu bändiä. Mä oon
pahoillani.

Niklas tuijottaa, otsassaan teksti.

LEIKKAUS: MUSTA

LOPPUTEKSTIT
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