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EXT.JAPANSKT KUNGARIKE, NATT

Prinsessan Sakura rymmer iväg genom slottets gårdar med

bondpojken Ken. Utanför portarna står det slottsvakter, dom

hör någons röst men strunstar i det.

Ken är från landsbyggden och Sakura från överklassen, därför

är deras kärlek förbjuden.

Sakura och Ken springer in mot skogen.

KEN

(flåsar)

Jag vet en plats där ingen kan

hitta oss!

Sakura hinner inte svara innan Ken tar hennes hand och

springer vidare djupare in i den mörka skogen.

EXT.JAPANSK SKOG, NATT

Sakura och Ken är framme vid ett litet och gammal stuga.

Släpper Sakuras hand och tar fram en nyckel ur hans ficka.

SAKURA

(lite förvånad och ler)

Vems hus är detta?

KEN

(flinar)

Min gammelmormor. Ingen förutom jag

har varit här på decenier. Därför

är vi säkra här. Jag lovar.

Precis när Ken öppnar den knarriga ytterdörren hörs det ett

ljud från buskarna bakom Sakura.

KEN OCH SAKURA

(ser på varandra i oro)

Någon kommer närmare. Det är för mörkt för Ken och Sakura

att se vem det är. Mannen kommer ut i månljuset med en

pistol riktat mot Ken och Sakura.

KEN

(ser mycket förvånad ut)

MANNEN

(flinar stort)

Nu blev du allt väl förvånad Ken.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

SAKURA

(tittar mot Ken)

Vem är detta? Känner du mannen?

KEN

(ser förvirrad ut)

Vad gör du här Mako? Du vet mycket

väl om att jag planerade länge att

ta med Sakura hit.

MAKO

(hånler och går mot Ken och

Sakura)

I alla dessa år har du stulit min

kärlek. JAG var den som först såg

henne. JAG var den som skulle rymma

iväg med Sakura.

Mako går sakta fram med sin pistol riktad mot Ken.

SAKURA

(ser mycket förvirrad ut på

Mako)

Jag förstår inget. Vad är detta?

Och vem är du?

KEN

(ser besviken ut på Mako)

Hur kan du göra detta mot mig? Du

är min enda vän Mako.

Mako vänder sig hastigt och riktar istället pistolen mot

Sakura.

KEN OCH SAKURA

(ser mycket oroliga och rädda

ut)

Ken och Sakura blir tvingade in till huset.

INT. GAMMELMORMORS STUGA, NATT

Mako ser sig runtom i stugan och pekar mot sängen. Ken och

Sakura gör som Mako säger och sätter sig på sängkanten.

Mako binder fast Kens och Sakuras händer med ett rep. Mako

tar en stol och sätter sig framför Ken och Sakura.

KEN

(suckar)

Vad du än gör, snälla, ta inte

Sakura ifrån mig. Jag har guld och

pengar i ugnen.



3.

Sakura kommer på att hon har en mobil i sin bakficka och

knappar in 112. Sakura ställer till en scen och brister ut i

gråt.

INT. JAPANSK POLISSTATION, NATT

Polisen i det andra änden av luren hör att det är en kvinna

som behöver hjälp. Poliserna spårar signalen från mobilen

och springer snabbt till deras bil och åker mot stugan.

INT. GAMMELMORMORS STUGA, NATT

Mako hör sirenerna och blir förvånad.

MAKO

(ser stressad ut)

Sirenerna kommer närmare och närmare. Mako springer och

öppnar ugnen. Där finner han inget guld eller pengar. Mako

får panik. Två polisbilar står nu utanför stugan. Blå-rött

ljus lyser upp stugan.

Mako rusar ut genom bakdörren och springer in i en

konstapel. Mako blir tillfångatagen.

Poliserna friar Ken och Sakura från repen. Ken och Sakura

kramar om varandra och tackar poliserna. Poliserna kör

tillbaka Ken och Sakura till slottet.

EXT.JAPANSKT KUNGLIG TRÄDGÅRD, DAG

- Flera månader senare -

Prästen förklarar Sakura och Ken som äkta makar.

Ken och Sakura ser mycket lyckliga ut och kysser varandra.

Kamera zoomar ut till en vidvinkel över Ken och en gravid

Sakura.

- The end -


