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EXT. DAY: MALPE HARBOR / DOCKING AREA

�ೆಲವ� �ಾ��ಕರು ಹಡಗ�ುನ ದಡ�ೆ� ಎ�ೆಯು�್ತರು�ಾ��ೆ. ಹಡಗನು� ಎ�ೆಯಲು, ಹಗ� ಮತು�
ಮರದ �� ಗಳನು� ಉಪ$ೕ&' �ೆಲ(ಂದು ವ*ವ+ೆ, -ಾಡ.ಾ&/ೆ. ಎ�ೆಯಲು
ಸುಲಭ2ಾಗುವಂ�ೆ, ಹಡ&ನ �ೆಳ3ೆ ಮರದ �� ಗಳನು�, ಸ4ಸ-ಾನ2ಾ&, ಅಡ6 7ಾಗು 8ೇರ2ಾ&
9ೋ;ಸ.ಾ&/ೆ. ಹಡ&ನ <ೇ�ೆ <ೇ�ೆ =ಾಗಗ>3ೆ ಕಟ@.ಾ&ರುವ ಹಗ�ವನು� ವ*ವ'್ಥತ ರೂಪದBC
3ಾಣ�ೆ� ಕಟ@.ಾ&/ೆ. �ಾ��ಕರ ಒಂದು ತಂಡ �-ಾFG 7ಾಡು�ಾ� 3ಾಣವನು� �ರು&ಸು�್ತದH�ೆ,
ಮ�ೊ�ಂದು ತಂಡ 'ಆಯ� ಆಯ�' ಎಂದು ಕ�ೆಯನು� ಕೂಗುತ�, ಹಗ�ವನು� ಎ�ೆದು, ತJೆಬಂ/ಾಗ
�� ಗಳ 9ಾರುL�ೆ ಸುಲಭ2ಾಗುವಂ�ೆ -ಾ;�ೊಡು�ಾ��ೆ. ಹಡಗನು� ದಡ�ೆ� ಎ�ೆಯು��ದHಂ�ೆMೕ,
camera ಎರಡೂ ತಂಡದ �ಾ��ಕರನು� /ಾN, OPಾನ2ಾ& ಹಡ&ನ LರುದH �Q�ನBC ಸಮುದRದ
ಕJೆ3ೆ +ಾಗುತ�/ೆ. Camera ಸಮುದRದ ಕJೆ3ೆ +ಾಗು��ದHಂ�ೆ, ಓವ� 12 ವಷ�ದ <ಾಲಕ (4UV)
ಸಮುದR �ೕರದBC, ಸಮುದRವನು� 8ೋಡು�ಾ�, �-ಾFG ಗುನುಗು�ಾ� Oಂ�ರು�ಾ�8ೆ. Camera
ಅವನ ಹ��ರ 7ೋ& OಲುCತ�/ೆ. ಅವನ close up3ೆ ಬಂದ�ೆ, ಅವನು -ೌನ2ಾಗು�ಾ�8ೆ. ಅವನ
ಕಣುXಗಳY Zಾರ/ೊHೕ O4ೕ[ೆಯBCರುವಂ�/ೆ. ಒಂದಷು@ \ಣ -ೌನ2ಾ& ಸಮುದRವನು� 8ೋಡು�ಾ�,
ಮ�ೆ� �-ಾFG ಗುನುಗಲು ]ಾ್ರರಂ^ಸು�ಾ�8ೆ.

CUT TO:

�ಾ��ಕರು 3ಾಣ ದೂಗುವ 7ಾಗು ಹಡಗನು� ಎ�ೆಯುವ �ೆಲ(ಂದು cutin shotsಗ>ಂದ
opening credits ]ಾRರಂಭ2ಾಗುತ�/ೆ

INT. NIGHT: LADIES HOSTEL

�ೆ_8ಾಳ �ೈಗಳY �ಾB 7ಾ�ೆಯ aೕ.ೆ ಬ�ೆಯು��ರುವ close ups. �ೆ_ನ ಒಬbಳY
ಪತRಕತ�ೆ�. ಅವಳY ಒಂದು article ಬ�ೆಯು�್ತ/ಾH�ೆ. Table aೕ.ೆ ಪ�ಸ�ಕಗಳY,
�ೆಲ(ಂದು photos, table lamp, voice recorder 7ಾಗು ಅಧ� ಕು;�ರುವ
coffee cup ಇರುತ�/ೆ.

�ೆ_ನ (VOICE OVER)
ಅದು ನ� ಹುಟೂ@ರು. ಮ.ೆe. ಅರ^ ಸಮುದR �ೕರದBCರುವ,
ಕ�ಾವ>ಯ ಒಂದು ಪRಮುಖ2ಾದ �ೕನು3ಾ4�ಾ ಊರು.
ಸಮುದRದ ಅ.ೆಗಳY ತನ� ದಡವನು� �ನವh
ಸiಛ3ೊ>ಸುವಂತಹ ಊರು. ಆದ�ೆ ಅ.ೆಗಳY ಎಲCವನೂ�
ಮುಟ@�ಾ�ಗಲi.ಾC? 

4_8ಾಳ ಮುಖದ extreme close ups 

�ೆ_ನ (VOICE OVER)
ಅವನನು� 8ಾನು... ನನ� college �ನಗಳBC ಒಂದk@
ಸಲ <ೇNZಾ&/ೆH. ಅವನು... ನ8ೆl.ೆ attract ಆ&ದH
ಅನುF�ೆ�. ಅಥ2ಾ... ನನ� irritate -ಾJೆbೕಕಂ�ಾ8ೆ
7ಾm -ಾ;�/ೊ�? What would you call that?
ಅಥವ ಅವನು ಎ.ಾCn 9ೊ�ೆ 7ಾ3ೆ behave -ಾ;�/ಾ�?
3ೊ��ಲC...

CUT TO:

INSERT ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯ ಮ8ೆಯ ಅಂಗಳದBC, ಶವದ ಸುತ� ಒಣ&ರುವ ರಕ�ದ ಕ.ೆಗಳ aೕ.ೆ
photo flashಗಳY.

CUT TO:

ರ_8ಾಳ �ೈಗಳ close ups

�ೆ_ನ (VOICE OVER) (CONT.D)
8ಾನು ಊ4m 7ೋ/ಾ3ೆCಲC �ಾpq �ೊ�rೆ sೕನು.
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Incidentally, ಈ ಘಟ8ೆ ನJೆ$ೕ �8ಾನೂ 'Q�ದH.

EDITOR (VOICE OVER) (CONT.D)
 

So is it about him? ಈ article... ಅವ�
ಬ3ೆ�ೕ8ಾ?

Close on �ೆ_ನ

CUT TO:

INT. DAY: POLICE STATION

Police stationನBC, ಸುತ�ಲು ಹಲ2ಾರು ಜನರು ಓJಾಡು�ರು�ಾ��ೆ. ಓವ� police
constable ಬಂದು �ೆ_8ಾ>3ಾ& ಕೂಗು�ಾ�8ೆ. ಅBCMೕ ಪಕ�ದBC ಕು>�ದH �ೆ_ನ ಎದುH
OಲುC�ಾ��ೆ. 

CONSTABLE
�ೆ_8ಾ?

�ೆ_ನ
7ೌದು

CONSTABLE
ಆ ಹುಡುಗ8ಾ� interview -ಾJೋw ಬಂ��ೋರು
Oೕ2ೇ8ಾ?

�ೆ_ನ, 7ೌದು ಅನು�ವ 4ೕ�ಯBC ತ.ೆ ಅ.ಾC;ಸು�ಾ��ೆ

CONSTABLE
ನ� 9ೊ�ೆ ಬO�

ಎಂದು constable ಅBCಂದ ನJೆಯು�ಾ�8ೆ. �ೆ_ನ ಅವನನು� xಂ<ಾB'�ೊಂಡು 7ೋಗು�ಾ��ೆ.

�ೆ_ನ (VOICE OVER) (CONT.D)
ಇಲC... ಇಲC... ಇದು ಅವ� ಬ3ೆ� -ಾತR ಅಲC. 

MALE (VOICE OVER) (CONT.D)
Then why a series? I mean, is it worth
it? ಪh�� Lಷಯನ ಒಂ/ೇ articleನG ಮುmF
ಬಹುದ.ಾi?

REGINA (VOICE OVER) (CONT.D)
ಇಲC. ಈ ಒಂದು ಘಟ8ೆಯ xಂ/ೆ ಸು-ಾರು ಕyೆಗಳY
involve ಆ&/ೆ. Directly and Indirectly.
ಬ4 ಒಂ/ೆ article ಇಂದ ಎ.ಾC ಕyೆಗ>3ೆ
justification �ೊJೊ�ಾ�ಗಲC.

Constable ಮತು� �ೆ_ನ, ಇಬbರೂ ನJೆದು �ೊಂಡು �8ೇಶನ cellB್ಲನ ಬ> ಬರು�ಾ��ೆ.
�ೆ_ನ, �8ೇಶನನು� 8ೋ; smile -ಾಡು�ಾ��ೆ. ತನ� cellBCನ 3ೋJೆ3ೆ ಅಂN�ೊಂ;ರುವ
cement slabನ aೕ.ೆ ಕೂ�ರುವ �8ೇಶ, �ೆ_8ಾಳನು� ಕಂಡು uncomfortable feel
ಆದರೂ, ಅವಳ smileB3ೆ ಪR�QRzಸು�ಾ�8ೆ.

CONSTABLE
Chair ತಂ{ �ೊJಾC?
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�ೆ_ನ
<ೇಡ. Cell open -ಾ;. 

Constable ಒa  �8ೇಶನ ಕJೆ 7ಾಗು ಮ�ೊ�a  �ೆ_8ಾಳ ಕJೆ 8ೋಡು�ಾ�8ೆ

�ೆ_ನ
Its OK. ನನ�ವರು 3ೊತು�

ಮನ'FನBC 3ೊಂದಲLದHರೂ, Constable �ೆ_8ಾ>3ಾ& cell <ಾ&ಲನು� �ೆ�ೆದು �ೊಡು�ಾ�8ೆ.
�ೆ_ನ ಒಳ ನJೆಯು�ಾ��ೆ

CUT TO:

INSERT �ೆ_8ಾ ತನ� hostel roomನ tableನBC ಕೂತು ಬ�ೆಯುವ ದೃಶ*

EDITOR (VOICE OVER) (CONT.D)
Hmm... And what is your idea?

CUT TO:

�8ೇಶ =ಾವ8ೆಗಳನು� x;�ಟು@�ೊಳs.ಾಗ/ೆ ಅಳY�್ತ/ಾH8ೆ. �ೆ_ನ, ಅವನು
ಸು/ಾ4'�ೊಳYsವವ�ೆಗೂ �ಾಯು�ಾ��ೆ. ಸiಲe 7ೊ��ನ ನಂತರ, �8ೇಶ 2ಾಸ,ವ�ೆಯನು� ಅ4ತು,
ಅಳYವ�ದನು� OBCಸು�ಾ�8ೆ. ಏನೂ 7ೇಳಲು �ೋಚ/ೆ ಅವನು

�8ೇಶ
Sorry

�ೆ_ನ
Its OK. ನನ3ೆ ಅಥ� ಆಗು�ೆ�. Oೕವ� time �ೊ3ೋ>

�8ೇಶ ತನ� ಕpXೕರನ� ವ�ೆ'�ೊಳYs�ಾ�8ೆ,

�ೆ_ನ (VOICE OVER) (CONT.D)
Oಜ2ಾಗೂC ಏ� ನ;ೕತು ಅಂತ Zಾಗಗೂ� 3ೊ��ಲC.
ಪR�$ಬR ಕyೆ �ೇ�ಾHಗೂCನು... there is this
strange feeling...

Close on �8ೇಶ

CUT TO:

INSERT �ೆ_ನ ತನ� hostel roomನ tableನBC ಕೂತು ಬ�ೆಯುವ ದೃಶ*.

�ೆ_ನ (VOICE OVER) (CONT.D)
You feel it is true yet different from
the other. ಘಟ8ೆ ಒಂ/ೇ ಆದೂRನೂ, 8ೋ;ರುವ
ಮುಖಗಳY <ೇ�ೆ <ೇ�ೆ.

CUT TO:

EXT. DAY: SHANKER POOJARY'S HOUSE

ಶಂಕn ಪh9ಾ4; �> ಅಂ&, �> ಪಂ�ೆ ದ4'�ೊಂಡು ಆ�ಾಮ ಕುರುUಯ aೕ.ೆ
ಕು>�ರು�ಾ��ೆ. ಎದುರುಗJೆ �ೆ_ನ ಕು>�ರು�ಾ��ೆ. Close on ಶಂಕn ಪh9ಾ4, 7ಾಗು
camera OPಾನ2ಾ& xಂದ�ೆ� ಚBಸುತ�/ೆ. ಓವ� �ೆಲಸ/ಾ�ೆ suggestionನBC ಬಂದು
OಲುC�ಾ��ೆ. $ೕಚ8ಾಮಗ�8ಾ&ದH ಶಂಕn ಪh9ಾ4, �ೆಲಸದವಳನು� 8ೋ;, ನಂತರ �ೆ_8ಾ>3ೆ
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ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಎಂತ ಕು;�ೕರ? �ಾನ �ಾ�ಯ?

�ೆ_ನ �ೆಲಸ/ಾ�ೆಯನು� 8ೋ; ಮ�ೆ� ಶಂಕn ಪh9ಾ43ೆ

�ೆ_ನ
Coffee

ಶಂಕn ಪh9ಾ4 �ೆಲಸ/ಾ�ೆ3ೆ

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಅ�ೆm ಒಂ_ �ಾ�... ಎಂw ಒಂ� �ಾ ಕನ.ಾ

�ೆಲಸ/ಾ�ೆ 7ೊರಡು�ಾ��ೆ. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 $ೕಚ8ಾ ಮಗ�8ಾಗು�ಾ�8ೆ. Wide shot3ೆ cut
ಆಗುತ�/ೆ.

�ೆ_ನ (VOICE OVER) (CONT.D)
Perspectives. Zಾ��ದ ಸ4... Zಾn ಸ4...

CUT TO:

INSERT �ೆ_8ಾ ತನ� hostel roomನ tableನBC ಕೂತು ಬ�ೆಯುವ ದೃಶ*.

�ೆ_ನ (VOICE OVER) (CONT.D)
...ಅವರವರ ದೃ�@�ೋನದBC Oಂತು 8ೋJಾHಗ ಎ.ಾCನು
ಬದ.ಾಗು�ೆ�. So how am I suppose to come to
a conclusion? In fact 8ಾ8ೆ ಒಂದು
conclusion �ೊ�ೊ�ಂಡು ಕyೆ 7ೇ>/ೆR ಅದು
ತ]ಾeಗbಹುದು. 

CUT TO:

INT. DAY: TIMES OF INDIA / EDITOR'S OFFICE

Medium shot on �ೆ_ನ

�ೆ_ನ
ಅದR ಬದುC... Zಾ(ಂದು Uಕ� ಅಂಶಗಳನು� �ಡ/ೆ,
ಅವರವರ ದೃ�್ಟ�ೋನದBC, ಅವರವರು 7ೇ>ದ7ಾ3ೆ ಕyೆ
7ೇ>/ೆR, ಓದುಗ43ೆ ಅವರ/ೆHೕ ಆದ ಉತ�ರ 'ಗು�ೆ� ಅನುF�ೆ�. 

Close to the Editor. ಸiಲe ಆ.ೋU'

EDITOR
Fair enough. So ಎk@ article ಬ4ೕ<ೇಕು
ಅಂ�/ಾ*?

ಅವನ ಮುಂ/ೆ ಕು>�ರುವ �ೆ_ನ.

�ೆ_ನ
3ೊ��ಲC... 5... ಅಥ2ಾ 6. It all depends

EDITOR
Hmmm... ಸ4. Tuesday edition3ೆ ಮುಂ�ನ 6
article ಬ4. We will freeze on that. Hope
that will do?
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�ೆ_ನ ಖು�ಯನು� ವ*ಕ� ಪ;ಸುತ�

�ೆ_ನ
Thank you so much

EDITOR
It is your first write up. What would
you call it?

�ೆ_8ಾ $ೕಚ8ಾ ಮಗ��ಾಗು�ಾ��ೆ

CUT TO:

INSERT ಶಂಕn ಪh9ಾ4 $ೕಚ8ಾ ಮಗ�8ಾ&/ಾH8ೆ. ಅವನು 2ಾಸ,ವ�ೆ� ಬಂದು �ೆ_8ಾಳನು�
ಕಂಡು ತನ� -ೌನ ಮು4ಯು�ಾ�

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ನ8ೊ���ರು/ೆಲC Oಂa� 7ೇ� �ೆ8ೆ

CUT TO:

INSERT �8ೇಶ ಅವನ +ೆBCನBC

�8ೇಶ
8ಾ� 8ೋ;�ೋದ8ೆ�ಲC 7ೇ>�ೕO

CUT TO:

INSERT �ೈಲು ಅವನ ಮ8ೆಯ ರೂ�ನBC

�ೈಲು
ನ8ೆ�ಂತ 3ೊ��� ಅದ� 7ೇ� �ೆ

CUT TO:

INSERT <ಾಲು bus standನBC ಅವನ ಪಕ�ದBCರುವ �ೊರಗO3ೆ <ೈಯುತ�, 

<ಾಲು
<ೋಸು;. Oಂm ಎಂತ ಗು��ಾ? Oೕ ಸುಮ � ಕೂ�ೊ�.
(�ೆ_8ಾ>3ೆ) 8ಾ 7ೇ� �ೆ...

CUT TO:

INSERT Democracy, ಓವ� ಹತು� ವಷ�ದ <ಾಲಕ, �ಾರ/ಾಳ ಮ8ೆಯ ಆ�ೆ, ice cream
Uೕಪ���/ಾH8ೆ. �ಾರ/ಾಳY ಅವನ 9ೊ�ೆ ಇ/ಾH�ೆ. Democracy '7ೇ>�ೕO' ಅನು�ವ 4ೕ�ಯBC
ತ.ೆ ಅ.ಾC;ಸು�ಾ�8ೆ. 

CUT TO:

INSERT Mid shot on �ೆ_ನ, $ೕಚ8ಾ ಮಗ��ಾ&/ಾH�ೆ. SuggestionನBC Editor
�ೈ desk ಬ;ದು ಅವಳ ಗಮನ +ೆ�ೆಯು�ಾ�

EDITOR
�ೆ_8ಾ? ಈ article3ೆ ಏ� 7ೆಸ4;�ೕಯ ಅಂತ �ೇ� Hೆ?

REGINA
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I will call it...

CUT TO:

INSERT Close on �ೆ_ನ ತನ� pen ಅನು� ಮುಖದ ಹ��ರ ಇಟು@ $ೕU', Close on
�ೆ_8ಾಳ �ೈ, ಒಂದು 7ೊಸ 7ಾ�ೆಯನು� aೕBಟು@, ಅದರ aೕ.ೆ 'As seen by the
rest' ಎಂದು ಬ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

REGINA (VOICE OVER) (CONT.D)
... 'As seen by the rest'

DISSOLVES TO:

Film title 'ಉ>ದವರು ಕಂಡಂ�ೆ' ಪರ/ೆಯ aೕ.ೆ ಬರುತ�/ೆ. 

CUT TO:

INSERT �ೆ_8ಾಳ hostel roomನBC ಎರಡು photoಗಳY; ಒಂದು 7ೊಸ 7ಾಗು ಇ8ೊ�ಂದು
ಹ�ೆಯದು; ಒಂದರ ಪಕ� ಇ8ೊ�ಂದು aೕ_ನ aೕ.ೆ ಇರುತ�/ೆ. Table lampನ light ತುಂಬ
bright ಆ& photoಗಳ aೕ.ೆ �ೕಳY��ರುವ�ದ4ಂದ, ಅದರBCರು UತRಗಳY ಸ4Zಾ&
�ಾpಸು��ರುವ��ಲC. ಇನ�ಷು@ photo ಮತು� 7ಾ�ೆಗಳY table aೕ.ೆ �ೆ.ಾC�BCZಾ& ��H2ೆ. 

CUT TO:

INT/EXT. DAY: CHURCH

12 ವಷ�ದ <ಾಲಕ 4UV ಚU�3ೆ ಬರು�ಾ�8ೆ. ಆ ಚU�ನ ]ಾ�R, 4UVಯ ತಂ/ೆ; ಒವ� ಗಂ^ೕರ
ವ*Q�ತiದ, ಮುಖದBC �ೕ+ೆ 7ಾಗು �ಾQ ]ಾ*ಂ�, polo t-shirt 7ಾQರುವವನ  9ೊ�ೆ
-ಾತ8ಾಡು��ರು�ಾ��ೆ. 4UV ಅವ4ಬbರ ಹ��ರ ಬರು��ದHಂ�ೆMೕ, ಅವ4ಬbರ ಗಮನ 4UVಯ ಕJೆ
7ೋಗುತ�/ೆ. �ಾQ ]ಾ*ಂ� ದ4'ದ ವ*Q� 4UVಯನ� 8ೋ;, ಅವನ ಕJೆ3ೆ ನJೆಯು�ಾ�8ೆ. 4UV3ೆ
ಏ8ೋ ಅ42ಾಗುತ�/ೆ. ಅವನ ಕJೆ3ೆ ಬರು��ರುವ ವ*Q� Police Inspector ಎಂದು
�>ಯು��ದHಂ�ೆMೕ ಓಡಲು ]ಾRರಂ^ಸು�ಾ�8ೆ. 

CUT TO:

4UV ಚU�ನ 7ೊ�ಾಂಗಣದBCರುವ /ೊಡ6/ೊಂದು aೖ/ಾನದ ಕJೆ ಓ; ಬರು�ಾ�8ೆ. ಅವನ xಂ/ೆ
ಓ; ಬರುವ Police Inspectorನ ಕೂಗನು� �ೇ>, ಅBCMೕ Oಂ�ರುವ ಇಬbರು
constableಗಳY 4UVಯನು� x;ಯಲು ಪRಯ��ಸು�ಾ��ೆ. 

Knock Knock Track ]ಾRರಂಭ2ಾಗುತ�/ೆ

10 ವಷ�ದ <ಾಲQ �ೆ_ನ, ಚU�ನ ಪಕ�ದBC ಚBಸು��ರುವ Ambassador �ಾ4ನ xಂ�ನ
seatನBC ಕು>ತು, 70ರ ದಶಕದ cameraದ 9ೊ�ೆ ಆಡು��/ಾH�ೆ. ಅವಳ ತಂ/ೆ �ಾz �ಾ4ನ
ಮುಂ=ಾಗದBC ಕು>�/ಾH�ೆ. �ೆ_8ಾಳ ಗಮನ ಓಡು��ರುವ 4UVಯ ಕJೆ 7ೋಗು��ದHಂ�ೆMೕ, ಅವಳY
�ಾ4ನ QಟQಯ ಬ> ಬಂದು ಉತುFಕ�ಾ& 8ೋಡು�ಾ��ೆ. aೖ/ಾನದ ಮೂಲಕ ಚU�ನ ಕJೆ �ಾn
ಬರು��ದHಂ�ೆMೕ, ಇಬbರು constableಗಳY 4UVಯನು� x;ದು _ೕ�ನ ಕJೆ3ೆ ಎ�ೆ/ೊಯು*�ಾ��ೆ.
ಚU�ನ ಮುಂ=ಾಗದBC �ಾn ಬಂದು OಲುC��ದHಂ�ೆMೕ, �ೆ_ನ ತನ� ಕ��ನBC 8ೇ�ಾಡು��ರುವ
�ಾ*ಮ�ಾ/ೊಂ�3ೆ �ೆಳ&>ಯು�ಾ��ೆ. _ೕ�8ೊಳ3ೆ ತಳsಲeಡು��ರುವ 4UVಯು ತಂ/ೆಯನು�
8ೋಡು�ಾ�8ೆ. Police Inspector ತಂ/ೆಯ ಬ> -ಾತ8ಾಡು��ದHರೂ, ತಂ/ೆಯ ಗಮನ
4UVಯ ಕJೆ3ೆ ಇರುತ�/ೆ. ತನ3ೆ ತಂ/ೆಯ ಸ7ಾಯ 'ಗುವ��ಲC2ೆಂದು 4UV3ೆ ಅ42ಾ&, ಅವನು
ತ�e'�ೊಳsಲು ಇನ�ಷು@ ಪRಯ��ಸು��ರು2ಾಗ ಅವನ ಗಮನ �ೆ_8ಾಳ ಕJೆ3ೆ 7ೋಗುತ�/ೆ. �ೆ_ನ
ತನ� �ೈಯBC camera x;ದು�ೊಂಡು ಆ ಸO�2ೇಶವನು� 8ೋಡು��/ಾH�ೆ. 4UV ಅವಳನು� ಕಂಡು
ಗು�ಾzಸು�ಾ�8ೆ. �ೆ_ನ OB�ಪ��ಾ& 8ೋಡು�ಾ��ೆ. ಇದನು� ಕಂಡ 4UV, ಓಡಲು
ಪRಯ��ಸುವ�ದನು� OBCಸ/ೆ, ಇನ�ಷು@ ಗು�ಾzಸು�ಾ�8ೆ. ಆಗ �ೆ_ನ, 4UVಯ ಮುಖ=ಾವವನು�
8ೋ; ನಗು�ಾ�, ತನ� cameraವನು� ಎ�� x;ದು ಅವನ photo �ೆ3ೆಯು�ಾ��ೆ. Cameraದ
flash3ೆ flash out ಆದ�ೆ, ತನ� ಪRಯತ�ವನು� OBCಸುವ 4UVಯನು� seatನBC ಕೂ4'�ೊಂಡ
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police _ೕಪ�, OPಾನ2ಾ& ನ� ಂದ ದೂರ +ಾಗುತ�/ೆ. Camera O/ಾನ2ಾ&
�ೆ_8ಾಳಕJೆzಂದ ದೂರ ಚBಸುತ�/ೆ. 

CUT TO:

End of Opening Credits

INT. DAY: LADIES HOSTEL/ CORRIDOR

Close on �ೆ_8ಾಳ �ೈಯBCರುವ voice recorderಅನು� ON -ಾ;, ಅದ4ಂದ ಬರು��ರುವ
�ೈಲುLನ -ಾತುಗಳನು� �ೆಳY�ಾ�, corridorನBC ಸು�ಾ�ಡು�ಾ��ೆ.

�ೈಲು (VOICE)
4UV... ಶpXಂ{ ಭಯಂಕರ ರ� ಅಂವ. 12 ವಷ�
ಇಪe��3ೆ ಅವ� /ೋ'� �ಾಘ�m ಅಂ/ೇ> ಒಬb� ಚೂ47ಾQ
�ೊಂ/ೆ 7ಾಕH. �ಾಘ� ಕ;w ಓ; 7ೋದ�, ಎG 7ೋದ
ಅಂ/ೇ�ೆ 3ೊ��ಲC. 4UV� ಕ;w �ೆಕಂ� 7ೋz 4-ಾಂ�
7ೋ�m 7ಾwR...

Close on �ೆ_ನ ತನ� ಹ�ೆಯ 8ೆನಪ�ಗಳನು� aಲುಕು 7ಾಕುವಂ�ೆ �ಾಣುತ�/ೆ. Silence.

�ೆ_ನ (VOICE)
ಆaೕ.ೆ? ಆaೕ.ೇ8ಾಯು�?

CUT TO:

INT. DAY: SHAILU'S HOUSE / ROOM

�ೈಲು chair aೕ.ೆ ಕೂ�ರು�ಾ�8ೆ. �ೆ_ನ ಅವನ -ಾತುಗಳನು� record -ಾಡಲು voice
recorder x;ದು ಅವನ ಮುಂ/ೆ ಕು>�ರು�ಾ��ೆ. 

�ೈಲು
ಆaೕ.ೆ 8 ವಷ�{ aೕ.ೆ 4UVನ 4-ಾಂ� 7ೋ��ಂದ
4Bೕq -ಾJೆRೕ... ಕ;w ಅಂವ 2ಾ]ಾq ಮ.ೆem ಬಂದ.
ಬಂದ� �ಾಘ�ನ ಸು-ಾn ಬ�Zಾm ಹುJಾ�� ಅಂ�R.
ಆ�ೆ... �ಾಘ� ಪ�� ಇBCMೕ.

�ೆ_ನ
ಮ�ೆ� �ಾಘ� ಎBC/ಾH8ೆ ಅಂತ Oಮm 7ೆಂm 3ೊ�ಾ�zತು?

�ೈಲು
ನಂ3ೆG 3ೊ���Hೕ�? <ೊಂ<ಾ�� 7ೋಪ.ೊ43ೆ ನಂಗು
3ೊ��ಲ.ಾ�... Actually ಎಂತ ಆzತಂ/ೆR, ಈ
3ೋ� �ೕಜ ಬತ�ಲC... ಒಬb <ೈಯ*ಗ3ೆ� �ಾ*ಂಪG
�ೋಸಸು��ೆ <ೊಂ<ಾzm 7ೋz8ೆ�. ಅಂವ ಅದ�
7ೊಗ3ೆ� export -ಾಡ��ಂ�R. ಅವOm ನ� �ಾಘ�
ಗುತ�. ಒಂ�ನ �ಾ�R ಉಂಬುw ಅಂ/ೇ> .ೇ;q <ಾ43ೆ
7ೋ�� ಕp, ಅGC �ಾಘ� ಬಂ�ದ. Pirst Pirst
ನಂm ಗು�ೆi� ಆzಲC ಮ�ೆR. 15 ವಷ� ಆ�� ಕp
ಕಂ�... 8ಾ� ಮ.ೆem �ೆಲFw ಬಂದ>�ೆ, ಅಂವ ಇನು�
ಚ�X ಗಂJೆ. -ಾ�ಾJಾ� -ಾ�ಾJಾ� 8ಾ� ಉಡು�ಯಂವ
ಅಂ/ೇ> 7ೇ�R aೕ.ೆ, ಅಂವ ನನ� ಗು��ಡH.

�ೆ_ನ
ಈ 15 ವಷ�ದBC ಅವO3ೆ 2ಾಪq ಬಬ<ೇ�ಕು ಅಂತ
ಅO�+ೆCೕ ಇ.ಾi?
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�ೈಲು
ಬಪe8ೆ ಅಲC ಅಂವ... ಇBC{ ಬ4ೕ �ೆ� 8ೆ8ೆeೕ ಮ�ೆR
ಅಂವಂ3ೆ... <ೊಂ<ಾz/ೆ.ಾC ಒ� sೆ 8ೆ�e ಉಳ�ಂ;�
ಅಂ/ೇ> ಅಲC... ಆ�ೆ, ಮ8ಾ� ಎk@ ಸಲ ಅವ� 8ೆOeಂ{
ದೂರ ಓಡು�ಾ� 7ೇ>?  

�ೆ_ನ
<ಾಂ<ೆG ಅವನು ಏ� -ಾ;�/ಾH?

�ೈಲು
ಓ; 7ೋಪ�3ೆ... ಅವOm ಇನು� 14 ವ�ೆi�.
<ೊಂ<ಾ� �ೕಟ�ಂ3ೆ, ಒಂ{ ಶ� �ಾ*ಂNನm QCೕನn
ಆz ಇ�HದH ಅಂ�R. ಸiಲe ವಷH�3ೆ, ಅ/ೇ �ಾ*ಂNನ3ೆ
�ಾ*ಶn ಆ8ೆ. .ೆ�ಾ��m ಹು�ಾ4ದ�.ೆ. ಈ <ಾಂ<ೆ �ೕಟ�3ೆ
ಚ� ಚ� ಸ &Cಂm -ಾಡ�್ ಕpೕ, ಹಗೂw� ಅವ�ೊN@m
+ೇಕ�ಂಡ. ಕ;ೕw ಒಂ�ನ, ಈ +ೇನದn ಒಬR{ ಮಂ;
ಒJಾHQ ನಂಬR -ಾಡ�ಂJೆ� 7ೋ�... 

�ೆ_ನ
Zಾ�ೆ?

�ೈಲು
ಎಂತ/ೊ ದು;6� Lಷ*w ಅಂ�R. ಸ &Cಂಗ3ೆ ಒಂ�k@ ದು�
-ಾ;�ದ�.ೆ... ಅಂವ ಬಂ{ ಇವನ�ಾR ಹಪ� �ೇಂಡ.
�ೊಡು�.ಾCಂ/ೇ> ಇಂವ ಮಂ; ಒJೆHೕ 7ಾಕC�ಾ� ಮ�ೆR?
7ೋ�... ಅಂವ ಅ.ೆC ಪಡV. ಇk@ ಅaaೕ�.ೆ, ಅವ�
ಕ;ಯ4ಂದ ತಪF�ಂ<ೆ� <ೇ�ೆ 3ಾ*ಂ&ನn ಜ� +ೇಕ�ಂಡ.
ಅ(RN@3ೆ ಇ{H ಇ{H... ಕ;w ಅ�Rಂದ 7ೊರm ಬ]ೆe�
ಆz.ೆ*ೕ.    

�ೆ_ನ
� ...

�ೆ_ನ PurseOಂದ ಒಂದು note pad ಮತು� pen �ೆ3ೆದು ಅದರBC note -ಾಡುವಂ�ೆ

�ೆ_ನ
Oೕವ� ಅವನನ� BombayನBC Zಾ� ladies barನBC
meet -ಾ;�R... 

�ೈಲು ladies barನ 7ೆಸರನು� $ೕUಸಲುC ಶುರು-ಾಡು�ಾ�8ೆ. �ೆ_ನ �ಾಯುವಳY. �ೈಲು
ಸಂ�ೋಚ ಪಟು@

�ೈಲು
ಅ{... ಮೂn 8ಾG� ladies <ಾ43ೆ �ಾಯ�
7ೊ�ತ��.ೆ, Oೕ� ರಪe ಅಂ/ೇ> �ೇಂJೆR 7ಾ*ಂm
7ೇಳY/ೆ? 

ಎಂದು 7ೇ> ಮ�ೊ�a  $ೕU'

�ೈಲು
ಅ{ ರೂಪ ladies <ಾ�ಾ ಅಂ/ೇ>

�ೆ_ನ note down -ಾ;�ೊಳYs��ರುವ7ಾ3ೆM background ನBC ladies bar
ambiance sound ಶುರು2ಾಗುತ�/ೆ. Note padನ ಮ�ೆ� purse ಒಳ3ೆ ಇಡುತ�

�ೆ_ನ
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ಇ/ಾ& ಸು-ಾn ಎk@ ಸಮಯ ಆ�ುತ?

�ೈಲು
ಒಂ{ ವಷ�{ ಈU3ೆ ಇಕ�ೆ� 

CUT TO:

INSERT �ೆ_ನ voice recorder 8ೊಂ�3ೆ corridorOಂದ ಅವಳ roomನ ಕJೆ3ೆ
7ೊರಡು�ಾ��ೆ. 

CUT TO:

INSERT Ladies BarನBC ಇಬbರು ಹುಡು&ಯರು ಕುpಯು��/ಾH�ೆ

CUT TO:

INSERT 14 ವಷ�ದ �ಾಘ� canteenನBC cleaner �ೆಲಸ -ಾಡು��/ಾH8ೆ

CUT TO:

INSERT �ೆ_ನ ನJೆದು �ೊಂಡು 7ೋಗು��/ಾH�ೆ; 21 ವಷ�ದ �ಾಘ� canteenನ
counterನBC cash count -ಾಡುತ� ತನ� ಬಲ�ೆ� �ರು& harbor ಕJೆ◌ೆ3ೆ 8ೋಡು�ಾ�8ೆ.
Boatನ horn ಶಬH �ೇ>ಬರುತ�/ೆ; �ಾ�R, <ೆಳQನ LರುದH, back shot Oಂದ ಶುರು2ಾ&,
�ಾಘ� ತನ� ಸುತ�ಲೂ 8ೋಡುತ� ಹಡ&3ೆ signal �ೊಡು��ರುವನು; Ladies barನ �ೆಲ(ಂದು
ದೃಶ*ಗಳY; �ೆ_ನ ನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋಗುವ�ದು; �ಾಘ� bottleOಂದ ಓವ�ನ ತ.ೆ
ಒJೆಯುವ�ದು; �ೆ_ನ ನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋಗುವ�ದು; close on �ಾಘ� ladies barನBC
ತಂ/ೆಯ L�ಾರ �>ದು ದುಕ�ದBC ಕು>�/ಾH8ೆ. Wide shot3ೆ cut ಆದ�ೆ ಅವನ ಪಕ�ದBC
�ೈಲು ಕು>�/ಾH8ೆ

�ೈಲು (VOICE)
ಆ�ನ 8ಾ� ಮq� -ಾ�ಾJೆ�. ಮ�ಾಡ� ಮ�ಾಡ�, ಅ��
ಅಪಯ* �ೕಕ�ೊ�ಂ� Lಶಯ 7ೇ� Hೆ. ಭಯಂಕರ <ೇ9ಾn
-ಾಡ�ಂಡ. ಮ��ನ <ೆ>�್ನ9ಾವ <ೊಂ<ಾ� ಬಂದರm
ಒ<ೆ� 'ಕು�w 7ೇಳH.  

�ೆ_ನ ಅವಳ hostel roomನBCರುವ aೕ_ನ ಬ> ಬಂದು OಲುC�ಾ��ೆ. aೕ_ನ aೕBರುವ
card boardOಂದ ಒಂದು �ಾB 7ಾ�ೆಯನು� �ೆ3ೆದು, ಅ.ೆC ಪಕ�ದBCರುವ penನನು� �ೆ3ೆದು,
7ಾ�ೆಯ aೕ.ೆ 'Chapter 1: Voice of Silence' ಎಂದು ಬ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

CUT TO:

EXT. DAY: BOMBAY HARBOR/ ROOF TOP

Back two shot of �ಾಘ� ಮತು� �ೈಲು. ಒಂದು buildingನ aೕBರುವ cement
tankನ aೕ.ೆ ಕು>�ರು�ಾ��ೆ. ಆಗ screenನ aೕ.ೆ, '=ಾಗ ೧: -ೌನದ -ಾತು' ಎಂದು
ಬರುತ�/ೆ. Camera OPಾನ2ಾ& ಅವರ ಕJೆ ಚB', ಒಂದು ಕJೆ OಲುC��ದHಂ�ೆMೕ, �ಾಘ� -ೌನ
ಮು4ಯು�ಾ�8ೆ  

�ಾಘ�
Zಾ2ಾ3ಾಯು�?

�ೈಲು
8ಾw ವಷ� ಆ��. Liver cancer ಅಂ�R. Oೕ�
ಓ;7ೋ{ <ೇಜರm, ಕುಡೂ{ 9ಾ'� -ಾಡHn, O.ೆF�ೕ
ಇಲC.  
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�ಾಘ�
ಅಮ ?

�ೈಲು
]ಾಪ ಇ{R. 8ಾ� �ಾ�ೆH ಸು-ಾn time ಆ��. ]ಾ*N3ೆ
�ೕ� �ೆಕಂ�� 7ೋದ>�ೆ�ಲC 'Q��n. 

�ಾಘ� ಸiಲe 7ೊತು� -ೌನ2ಾಗು�ಾ�8ೆ

�ಾಘ�
ಆ�ಾ-ಾ&/ಾHರ?

�ೈಲು
3ೊ��ಲC. ಒ<ೆR ಇಪ�eದ.ೆ. ಆ�ಾಮ ಇಪ�ew 7ಾ*ಂm ಆ�
-ಾ�ಾಯ?

�ಾಘ� -ೌನ2ಾಗು�ಾ�8ೆ. ಅದನು� ಕಂಡು �ೈಲು ಸiಲe 7ೊತು� -ೌನ2ಾ&ದುH, ನಂತರ

�ೈಲು
ಊ4m 2ಾಪq ಬ�*.ೆ -ಾ�ಾಯ?

�ಾಘ�
ಎBC... ಮ.ೆe3ಾ? ಅBC3ೆ ಬಂದು ಎಂತ -ಾ;C?

�ೈಲು
ಯ2ಾHರು ವ*2ಾರ -ಾಡCಕ�.ೆ?

�ಾಘ� ಅವನ -ಾ�3ೆ smile -ಾಡು�ಾ�8ೆ

�ಾಘ�
ಅಷು@ ಸುಲಭ ಇಲC. 8ಾನು Bombay �ಟು@ 7ೋ/ೆR, ಅ��ರ
ನನ�ನು� ಹುJೊ�ಂ� ಬತ��ೆ?

�ೈಲು
Zಾn?

�ಾಘ�
ನ�� ಒN@3ೆ �ೆಲF -ಾಡುವವರು. ಅವರ ಸು-ಾರು
secretsಗಳY ನ8ೊ�ತು�ಂಟು. ಇ�� ಮುಂ/ೆ ಅವn ಒN@3ೆ
�ೆಲF -ಾಡು�ಲC ಅಂತ 7ೇ>/ೆR, ಅದು ಅವ43ೆ ಇಷ6
ಆ&CQಲC.

�ೈಲು
ಹಂ3ಾn ಅ�b� ಇBCm ಕಕ�<ಾ

�ಾಘ�
ಈ ನಕ��ಾ�? ಅವ43ೆ 8ಾOಲC/ೆ ಈಗ ಅ=ಾ*ಸ ಆ&ತ�/ೆ.
7ಾ3ೆ ನJೊ�ಂ� 7ೋ&C

�ೈಲು
� ...

Silence

�ಾಘ�
ಉ>ದವ�ೆಲC 7ೇ&/ಾH�ೆ?
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�ೈಲು
ಉಳHn ಅಂ/ೆR?

�ಾಘ�
ಸುಕು-ಾರ, ಸ=ಾ�@�, ಸು�, ಸುOೕಲ... 4UV???

�ೈಲು
8ಾ� ಕಂಡm Zಾರು ಉPಾHರ ಆz.ಾ*. ಅಂವ ಸುಕು-ಾರ
ಮ�ೆ� ಸ=ಾ�@�, ದು<ಾಯm �ೆಲF -ಾ;�ದRಂ�R. ಅದ*ಂತ
�ೆಲF -ಾJೊ�ೕ? ಈ ದು<ಾzm 7ೊದn ಹpಬರ
ನಂಗು�.ಾ*? ಆ�ೆ... ಊ4m ಬಪe��m -ಾತR,
cooling glass 7ೈಕಬ�R �ಾ�. ಸುOೕಲ... ಊರಂ3ೆ
7ೆ'R3ೆ ಒಂ{ studio 7ೈಕಂ;ದH. ಮ�� ಕಂ� ಕಂ�
7ೆಣ ಕs�� ಮೂಸ�ಂ� �ಗ��...

�ಾಘ�
ನನ3ೆ ಅವದ/ೆ�ಲC ಮುಖಸ 8ೆOeಲC(Pause)... 4UV
ಒಬ��� ��ೆR... ಅವ8ೆಂತ -ಾ;�/ಾH8ೆ?

�ೈಲು
4UVZಾ? ಅಂವ ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ಒN@3ೆ �ೆಲF -ಾಡ�...
ಈ ಸು�ಯು ಅವ8ೊN@3ೆ �3ಾ��. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 3ೊ���
ಅ.ಾH Oಂ3ೆ?

�ಾಘ� �ೈಲುವನು� 8ೋ;, 7ೌದು ಅ8ೊ�ೕ 4ೕ�ಯBC ತ.ೆ ಅ.ಾC;ಸು�ಾ�8ೆ

�ೈಲು
ಶಂಕn ಪh9ಾ4{ ಒಂ{ ನಂಬR ಎರ� ನಂಬR ದಂ/ೆ ಪhರ
ಇ2ೆ� ಕಂಡ�ಂ�H. ಈಗಳr ಭಯಂಕರ ರ]ೆe. 4-ಾಂ�
7ೋಮಂ3ೆ ಅಷು@ ವಷ� ಇ{H ಬಂದುR, ಇನು� ಚ��
ಇ>ಲC...

�ಾಘ� ಆಶVಯ�ಕರ2ಾ& �ೈಲುವನು� 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. �ೈಲು ಅದನ� ಗಮO'

�ೈಲು
Oೕ ಓ; 7ೋa�.ೆ, ಅವ� 8 ವಷ� 4-ಾಂ� 7ೋ�m
7ಾwR -ಾ�ೆR.  

ಇಬbರು ಒಬbರ8ೊ�ಬbರು 8ೋ; uncomfortable ಆದ -ೌನವxಸು�ಾ��ೆ. ನಂತರ �ಾಘ� ಎದುH
OಲುC�ಾ�8ೆ. ತನ� 9ೇ�Oಂದ ಒಂದಷು@ ಹಣವನು� �ೆ3ೆದು �ೈಲು3ೆ �ೊಡು�ಾ�

�ಾಘ�
�ೆ3ೊ>s...

�ೈಲು
ಇದ*ಂತಕ?

�ಾಘ�
ಇ�ೊ�>s. ಆ2ಾ3ಾ2ಾಗ ಅಮ ನನು� 7ೋ& 8ೋJಾ� ಇ4.
ಅವ43ೆ ಹಣದ ಅವಶ*ಕ�ೆ ಇ/ೆR, ನನ3ೆ �>'. 8ಾನು
�ೊಟು@ ಕ>+ೆ�ೕ8ೆ. 

�ೈಲು
ಅw

�ಾಘ�

11



8ಾನು 'Q�ರುವ Lಶಯ -ಾತR Zಾ4ಗೂ 7ೇ�ೆbೕ;.

�ಾಘ� ಅBCಂದ 7ೊರಡು�ಾ�8ೆ. Camera ಅವನ ಮುಖವನು� +ೆ�ೆ x;ಯು�ಾ� xಂದ�ೆ�
ಚBಸು��ದHಂ�ೆMೕ, ಕಣX ಮು�ೆV track ]ಾRರಂಭ2ಾಗುತ�/ೆ.

INSERT Camera ಓವ� <ಾಲಕನ �ಾಲುಗಳನು� ಮ8ೆಯ ಮುಂ�ರುವ ಅಂಗಣ�ಂದ ಮ8ೆಯ
ಒಳ3ೆ follow -ಾಡುತ�/ೆ. ಅಡು3ೆ ಮ8ೆಯBC ತನ� ಕಲಸದBC ವ*ಸ��ಾ&ರುವ �ಾzಯನು�
<ಾಲಕ xಂ�Oಂದ 7ೋ& ಅ�e, ಅವಳ ಕಣುXಗಳನು� ಮುUV, QLಯBC ಏ8ೋ 7ೇ> ಅBCಂದ
ಓಡು�ಾ�8ೆ. �ಾzಯು ಎದುH �ರು&, ಕಣುXಗಳನು� �ೆ�ೆದು ತನ� ಮಗನನು� ಹುಡುಕಲು
]ಾRರಂ^ಸು�ಾ��ೆ. ಮ8ೆಯ �ೆಲ(ಂದು =ಾಗಗಳBC ಹುಡುQ, ಮಗನನು� �ಾಣ/ೆ ಆತಂಕಪಡು�ಾ��ೆ.

CUT TO:

EXT. DAY: BOMBAY PORT

�ಾಘ� BombayಯBC ತನ� �ೆಲಸದBC �ೊಡ&ರುವ �ೆಲ(ಂದು ದೃಶ*ಗಳY. ಎ.ೊCೕ ಒಂದು ಕJೆ
ಒಂದು bag register ಆಗುತ�/ೆ. 

�ಾಘ� ಒಂದು buildingನ terraceನ aೕ.ೆ ಆ�ಾಶವನು� 8ೋಡುತ� Oಂ�/ಾH8ೆ

�ೈಲು (VOICE OVER)
ಸiGe �ವF ಅವ� ಅಡR+ೆFೕ ಇಲ�. (Pause)
ಅ/ಾa�.ೆ... ಈ ಘಟ8ೇ 8ೆಡು ಎರ� 2ಾರ{ xಂ{
�ೕ� -ಾಡH. ಅಮ ನು� ಕಕ�ಂ� ಈ /ೇಶ ��@
ದೂರ... ಓ; 7ಾi� planಅಂm ಇ�Hದ. ದು�6 ಒ�ಾ@n
ಕೂJೆC ಮ�ೆ� phone -ಾJೆ� ಅಂ/ೇಳH.

�ಾಘ� ಆ�ಾಶವನು� 8ೋಡುತ� Oಂ�ರ<ೇ�ಾದ�ೆ, ದೃಶ*ದ ಬಣ�ಗಳY ಬದ.ಾ& ಅಸಹಜ2ಾ&
ಕಂಡುಬರುತ�/ೆ. ರಘ� xಂ�ರು& ನJೆಯಲು ]ಾRರಂ^ಸು�ಾ�8ೆ. /ಾ4ಯBC ಒಂದು �ೆಂಪ� Uೕಲವನು�
ಎ���ೊಂಡು 2ೇಘ2ಾ& ನJೆಯು�ಾ�8ೆ. Close shots of /ಾ4ಯBC ಹಲವರು �ಾಘ�Lನ aೕ.ೆ
ಹ.ೆC -ಾಡು�ಾ��ೆ. �ಾಘ� ಅದ8ೆಲC ಎದು4' ಓಡಲು ]ಾRರಂ^ಸು�ಾ�8ೆ. ಅವನ xಂ/ೆ ಹಲವರು
ಓ; ಬರು�ಾ��ೆ. ಎಲC4ಂದ ತ�e'�ೊಂಡು �ಾಘ� platformOಂದ ಒಂದು /ೋpಯaೕ.ೆ
7ಾರು�ಾ�8ೆ. /ೋpಯು 2ೇಘ2ಾ& ಛBಸಲು ]ಾRರಂ^ಸುತ�/ೆ. ದೃಶ*ದ ಬಣXಗಳY Oಜರೂಪ�ೆ� ಮ�ೆ�
ಮರ> ಬರುತ�/ೆ.

CUT TO:

EXT. DAY: ROAD / JEEP

�ೈಲು driver ಪಕ�ದBC ಕು>�/ಾH8ೆ. 

�ೈಲು (VOICE OVER)
ಒಂ{ 2ಾರ �ಟ�ಂ� phone -ಾಡH. ಭಯ�ಂರ
tensionಅm ಇ�್ದದ �ಾp. ಒಂ�k@ ಜನ ಅವ�
�ೆಗುw �ೆ; ಆz�Hn ಅಂ�R. Zಾರ/ೊH ದು�6
7ೊಡ�ಬಂ/ೆR, ಅವn ಸುಮ 8ಾಯ�ಂತR? 

ಮುಂ�ನ seatನBC ಕು>�ದH �ೈಲು xಂದ�ೆ� �ರು&

�ೈಲು
ಎಂತ 7ೆದRಕಂ<ೇಡ. 8ಾ ಎಲC ವ*ವ+ೆ, -ಾ;8ಾ. ಈ 9ಾಗ
Zಾ4ಗೂ 3ೊ��ಲC. ಎk@ �ನ ಇಕ�ಂ/ೇ> -ಾ;/ೆ?   

�ಾಘ� xಂ�ನ seatನBC ಕೂ�/ಾH8ೆ

�ಾಘ�
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ಎರಡು �ವFದBC 7ೊರಟು �Jೆ�ೕ8ೆ... ಈ 9ಾಗ ಮ.ೆezಂದ
ಎಷು@ ದೂರ ಉಂಟು? 

�ೈಲು
ಸು-ಾn 35 Q.ೋ�ೕಟn ಇw�. ಎಂ� ಗಂN3ೆ 3ಾ;
ಕ�ೆF . �ೆ; ಆzn ಅಕ. Oೕ� ಬಂ�/ೆ ಅಂ/ೇ> ಅ�bm
7ೇಳ�8ಾ?

�ಾಘ�
<ೇಡ <ೇಡ...

�ಾಘ� driver ಅನು� 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. ಅದನು� ಕಂಡ �ೈಲು

�ೈಲು
ಏ... Oೕ ತ.ೆ �ೆಡF�ಂ� <ೇJಾH. ಅಂವ ನಮ 2ೆ�. <ೇ�ೆ
Zಾನ�ರು �ಾಂ��ತ�?

�ಾಘ�
ಇಲC. ಅಮ O3ೆ 'Q� ಆದಷು@ <ೇಗ ಇBCಂದ 7ೊರಟು
�Jೆ�ೕ8ೆ.

CUT TO:

INT. DAY: FARM HOUSE

ಕತ�.ೆ �ೋ�ೆ, �ೈಲು ಮತು� �ಾಘ� <ಾ&ಲನು� �ೆ�ೆದು ಒಳ ಬರು�ಾ��ೆ. �ೈಲು light switch
ಹುಡುಕು��ದHಂ�ೆ, �ಾಘ� light ON -ಾಡು�ಾ�8ೆ. 

�ೈಲು
ಅಂತ /ೊಡ OMೕನಲC, +ೇ�@. ಅ;6ಲC.ಾH?

�ಾಘ� ಇಲC ಅ8ೊ�ೕ 4ೕ�ೆಯBC ತ.ೆ ಅ.ಾC;ಸು�ಾ�8ೆ

�ೈಲು
ಅ;� ಮ8ೆಯಂm ಎರ� �ನw ಆಪk@ +ಾಮ� ಇ�� ಅಕ.
ಅ;� -ಾಡ�ಣCಕಲH? 

�ಾಘ� cigarette light -ಾಡುತ� 7ೌದು ಅ8ೊ�ೕ 4ೕ�ಯBC ತ.ೆ ಅ.ಾC;'

�ಾಘ�
ಅವರು ನ� 9ೊ�ೆ ಬತ�ಾ�ರ?

�ೈಲು
ಏ�. 3ಾ್ಯ�ೆಂN ಬ�ಾR...

�ಾಘ�
ಬರೂ�ಲC ಅಂತ 7ೇ>/ೆR?

�ೈಲು �ಾಘ�Lನ ಕJೆ ನJೆಯುತ�

�ೈಲು
Oಂ{ ಒ� sೆ ಕ¡ ಆಯ�ಲ -ಾ�ೆ. ಇಪ�e{ ಒ�b ಮಗ.
O8ೊ�N@m ಬದ/ೆ� ಇತR�ನ? ಕಂ�R ಕೂJೆC �ೊಣುw ಸುರು
-ಾಡ�್ �ಾ�...

�ಾಘ�
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� ... ಅವರು ನನ� ಒN@3ೆ ಬB��ೆ� ಒ�e/ೆR, ಅವರ
passport ready -ಾ;C�ೆ� Oಮ  help <ೇ�ಾಗbಹುದು.
ಸು-ಾn ಒಂ{ ಎರಡು �ಂಗುs �ೆ3ೊಳ�/ೆ. 8ಾ� ಅBCವ�ೆ3ೆ
ಇBC ಇB��ಾಗು�ಲC. 

�ೈಲು
ಅ/ೆ್ಕಲC ತB �ೆಡFಕಂ<ೇJಾH. 8ಾ ಕಣ�ಂ�ೆ.

�ಾಘ� ತನ� 9ೇ�Oಂದ ಒಂದಷು@ ಹಣವನು� �ೆ3ೆದು �ೈಲು �ೈಯBC �ೊಡು�ಾ�

�ಾಘ�
ಇದ�� ಇJೊ�>. ದು<ಾ$�ೕ/ೆl.ೆ ಇನF¢ಲe ಕ>+ೆ�ೕ8ೆ.
Oಮ ತR passport ಉಂಟ?

�ೈಲು
ಇ.ೆH? ಒಂ{ �ೈ�3ೆ ದು<ಾ�� 7ೋ]ೆ� 8ಾನೂ ಸು-ಾn
ಸಕ�q -ಾ;8ಾ... 

�ಾಘ�
ಸ4. 8ಾ� ದು<ಾM� 7ೋ/ೆl.ೆ, ಅ.ೆCಲC ವ*ವ+ೆ, -ಾ;
�>+ೆ�ೕ8ೆ. ಅಮ ನ passport ready ಆದೂ�JೆC
O� �Rಗೂ visa ticket ಕ>+ೆ�ೕ8ೆ. Oೕವ� ಅವ�ೊN@3ೆ
ದು<ಾz3ೆ ಬ<ೇ��ಾಗbಹುದು. 

�ೈಲು
ದು<ಾZಾ�? ನಂ3ೆಂ�ಾರು �ೆಲF 'ಕi8ಾ ಅGC?

�ಾಘ�
ನನ� friends ಇ/ಾH�ೆ. -ಾ�ಾJೆ�ೕ8ೆ. 

�ೈಲು
ಅ;್ಡಲC. ಬ�ೆ� ಹಂ3ಾ�ೆ. 8ೆOeತ�.ಾH 8 ಗಂN3ೆ. <ೇ�ೆ
ಎಂ�ಾರು <ೇ�ಾ�ೆ phone -ಾ�. ಅ.ೆC ಇ�� ಅ�ಾ... 

�ಾಘ�
ಸ4

CUT TO:

INSERT �ೈಲು ಮತು� �ೆ_ನ, �ೈಲು ಮ8ೆಯBC/ಾH�ೆ. �ೆ_ನ, ಅವನ -ಾತುಗಳನು� record
-ಾಡಲು, voice recorder ಅನು� ಅವನ ಮುಂ/ೆ x;ದು ಕು>�/ಾH�ೆ   

�ೈಲು
8 ಗಂN3ೆ 3ಾ; ಕ>' ಅವOm �ೕ� -ಾJೆH. ಸು-ಾn
ವಷ� ಆaaೕ�G ಅ�b� �ಾಂಬು�ೆ 7ೋಪH.ಾH... ಗಂ�
ಸiಲe ನವ�+ಾzದHಂm ಇ�H�. 

Close on �ೆ_ನ, �ೈಲುವನು� 8ೋಡು��ರು�ಾ��ೆ 

CUT TO:

EXT. NIGHT: RATNAKKA'S HOUSE

ಕಣXಮು�ೆV track ಮುಂದುವ�ೆಯುತ�/ೆ. ರತ��ಾ�ಳ ಮ8ೆಯ 7ೊರ3ೆ Oಂ�ರುವ jeepOಂದ �ಾಘ�
�ೆಳ&>ದು ಮ8ೆಯ ಕJೆ3ೆ ನJೆಯು�ಾ�8ೆ. �ಾಘ� =ಾವ�ಕ8ಾ&/ಾH8ೆ. ರಘ� ಮ8ೆಯ <ಾ&ಲ ಹ��ರ
ಬಂದು Oಂತು <ಾ&ಲನು� ಬ;ಯಲು 7ೊರಟವನು, ಕ'L'Zಾ& Oಂ�/ಾH8ೆ. �ೆಲ \ಣ
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-ೌನ2ಾಗುತ�/ೆ. ಮ�ೆ� /ೈಯ� ತುಂ��ೊಂಡು OPಾನ2ಾ& <ಾ&ಲನು� ಬ;ಯು�ಾ�8ೆ. ಒಳ&Oಂದ
Zಾವ�/ೇ ಪR�QRM ಬರುವ��ಲC. ಇನ�ಷು@ ಕಳವಳ3ೊಳYs�ಾ�8ೆ. ಇ8ೊ�a  <ಾ&ಲನು� ಬ;ದು,
Zಾವ�/ೇ ಪR�QRM <ಾರ�ರುವ�ದನು� ಕಂಡು xಂ<ಾ&Bನ ಕJೆ 7ೊರಡು�ಾ�8ೆ. ಅಷ@ರBC
background out of focusನBC Zಾ�ೊ <ಾ&ಲನು� �ೆ�ೆಯು�ಾ��ೆ. <ಾ&ಲBC ರತ�ಕ�
Oಂ�/ಾH�ೆ. <ಾ&ಲು �ೆ�ೆಯುವ ಸದುH �ೇಳY��ದHಂ�ೆ, �ಾಘ�Lನ ಕಣುX ತುಂ� �ೊಳYsತ�/ೆ. ಅBCMೕ
OಲುCವ �ಾಘ�, xಂ�ರುಗಲು xಂಜ4ಯು�ಾ�8ೆ. \ಣದBC /ೈಯ� ತುಂ��ೊಂಡು �ಾzಯ ಕJೆ3ೆ
�ರುಗು�ಾ�8ೆ. �ಾzಯನು� 8ೋಡು��ದHಂ�ೆMೕ, ಅವನ ಕpXೕರು ಉQ� ಬರುತ�/ೆ.   

�ೈಲು (VOICE)
ಅಂವ, ಅ�b� ಕಂಡ�ಂ�, 2ಾಪq ಬಂ{ ನಂm �ೕ�
-ಾಡH.

 CUT TO:

INSERT �ೈಲು ಮತು� �ೆ_ನ, �ೈಲು ಮ8ೆಯBC/ಾH�ೆ. �ೆ_ನ, ಅವನ -ಾತುಗಳನು� record
-ಾಡಲು, voice recorder ಅನು� ಅವನ ಮುಂ/ೆ x;ದು ಕು>�/ಾH�ೆ

�ೈಲು
�ಾ�R ಸು-ಾn 11.30 11.45 ಆz��. ಭಯ�ಂರ
ಕು�ಯm ಇ�HದH. ಅ�b ಅವ� ಒN@3ೆ ಬಪ�e�ೆ ಒಪ�ಂ;�Hೕn
ಅಂ�R. ಮ��ವF +ಾzಂ�ಾಲ 7 ಗಂNm ಪ�ನ 3ಾ;
ಕಳYFw 7ೇಳH. ಅ�b ಊಟw ಬಪ�e�ೆ 7ೇ>�Hೕn ಅಂ�R

CUT TO:

INSERT �ೆ_ನ ತನ� hostel roomನBCರು�ಾ��ೆ. ಆವಳ �ೈ voice recorder ಅನು�
pause -ಾಡುತ�/ೆ. aೕ_ನ aೕBದH ಗ;Zಾರ �ಾ�R 2 ಗಂ�ೆಯನು� �ೋ4ಸು��ರುತ�/ೆ. �ೆ_ನ
ಏ8ೋ $ೕಚ8ೆಯBC ಮಗ��ಾ&/ಾH�ೆ. 7ಾ�ೆಯ aೕ.ೆ ಏನ8ೊ�ೕ ಬ�ೆಯಲು ]ಾRರಂ^ಸು�ಾ��ೆ

CUT TO:

INSERT ಮಧ*�ಾ�Rಯ ಸಮಯದBC farm houseನ xಂ<ಾಗದ ಜಗುBಯ aೕ.ೆ �ಾಘ� ಕು>ತು
smoke -ಾಡುವ �ೆಲ(ಂದು ದೃಶ*. Smoke -ಾಡು�ಾ�, ಏ8ೋ $ೕಚ8ೆ -ಾಡು��/ಾH8ೆ. 

Extreme close on �ಾಘ�. ಅವನ ಕಣುXಗಳBC Oೕರು ತುಂ�2ೆ. �ಾz �ೊN@ರುವ ತನ�
ಆN�ೆಯನು� 8ೋಡುತ� feel -ಾಡು��ರು�ಾ�8ೆ. 

CUT TO:

INSERT �ೆ_8ಾಳY $ೕಚ8ೆ -ಾ; ಬ�ೆಯು��ರುವ close ups 7ಾಗು �ಾಘ� feel
-ಾಡು��ರುವ ದೃಶ*ಗಳY ಒಂ/ಾದaೕ.ೊಂದು ಬರುತ�2ೆ. �ೆ_8ಾಳY ಇBC �ಾಘ�Lನ $ೕಚ8ಾ
2ೈಕ4ಯನು� ಗRxಸಲು ಪRಯ��ಸು��ರಬಹುದು. 

�ೆ_8ಾ �ೈಯBCದH watchನBC time 8ೋ;, ತುಂಬ 7ೊ�ಾ�ದಂ�ೆ =ಾವ8ೆಯನು�
�ೊಟು@, table lamp ಅನು� ಆ4ಸು�ಾ��ೆ. ಕತ�.ೆ

CUT TO:

EXT. DAY: FARM HOUSE

�ಾಘ�Lನ ತ.ೆzಂದ, ಕತ�Bಂದ <ೆಳQನJೆ3ೆ, camera �ಾಘ�ವನು� reveal -ಾಡುತ�/ೆ.
�ಾಘ� farm houseನ �ೋಟದBC <ೆಳ&ನ ಸೂಯ�ನನು� 8ೋಡುತ� smoke -ಾಡು��/ಾH8ೆ. 

CUT TO:

Farm houseನ 7ೊರಗJೆ, Maruti 800 ಬಂದು OಲುCತ�/ೆ. �ೆ_ನ, ಒಬb ಹುಡುಗನ 9ೊ�ೆ
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carOಂದ ಇ>ದು farm house ಕJೆ3ೆ ನJೆದು�ೊಂಡು ಬರುವಳY

CUT TO:

�ೋಟದ xಂ<ಾಗದBC Oಂ�ರುವ �ಾಘ�Lನ close ups

CUT TO:

ಹುಡುಗ <ಾ&ಲನು� �ೆ�ೆಯು�ಾ�8ೆ. �ೆ_ನ, ಮ8ೆಯ ಒಳ3ೆ ಬರು�ಾ��ೆ. ಮ8ೆಯ QಟQಗಳY
ಮುUVದುH, ಒಳ3ೆ ಕತ�ಲು ಆವ4'/ೆ. �ೆ_ನ ಮ8ೆಯ ಸುತ�ಲು ಒa  ಕ� 7ಾzಸುತ�, xಂ<ಾ&ಲ
ಕJೆ 8ೋ;, ಅದರ ಕJೆ ನJೆದು, ಅದನು� �ೆ�ೆಯು�ಾ��ೆ. Camera ಅವಳನು� /ಾN <ಾ&ಲ ಕJೆ
ಚBಸುತ�/ೆ. �ಾಘ� ಅ/ೇ <ಾ&BOಂದ ಒಳ ಬರು�ಾ�8ೆ. Camera ಅವನ 9ೊ�ೆ xಂದ�ೆ�
ಬಂದ�ೆ, ಮ8ೆಯBC ಅವನು 2ಾ'ಸು��ದH 2ಾ�ಾವರಣLದುH, ಮ8ೆಯ QಟQzಂದ <ೆಳಕು
ಬರು��ರುತ�/ೆ. 

CUT TO:

�ೆ_ನ, ಮ8ೆಯ xಂ<ಾ&ಲ ಕJೆzಂದ �ೋಟದ ಕJೆ3ೆ ಬರುವಳY. �ೋಟದBC ಅವಳ �ೆಲ(ಂದು
close ups.

CUT TO:

�ಾಘ�, ಅಡು3ೆ ಮ8ೆಯBC ಅಡು3ೆ -ಾಡು��ರುವನು. -ಾ;ದ ಅಡು3ೆಯನು�, table aೕ.ೆ
ತಂದು ಇಟು@ �ನ�ಲು ]ಾRರಂ^ಸು�ಾ�8ೆ.

CUT TO:

�ೆ_ನ ಮ�ೆ� xಂ<ಾ&BOಂದ ಮ8ೆಯ ಒಳ3ೆ ಬರುವಳY. HallನBCರುವ QಟQಯನು� 8ೋ;,
ಅದನು� �ೆ�ೆಯು�ಾ��ೆ.

�ೈಲು (VOICE OVER)
ಮ��ನ ಮ/ಾ*ನ 8ಾ� ಅL�m �ೕ� -ಾJೆH

�ೆ_ನ xಂ�ರು& phoneಅನು� 8ೋಡು�ಾ��ೆ. Camera phone ಬ> ಚB' OಲುCತ�/ೆ. Phone
ring ಆಗುತ�/ೆ. �ಾಘ�Lನ �ೈ ಬಂದು phone ಎತು�ತ�/ೆ. �ಾಘ� phoneನBC -ಾತ8ಾಡು�ಾ�8ೆ

�ೈಲು (VOICE OVER)
8ಾLಬುR ಸiಲe 7ೊ�� -ಾ�ಾJೆ�. ಅ�ೊ@��3ೆ, ಅವO3ೆ
7ೊರ3ೆ �ಾn ಬಂ{ ಶಬH �ೇಂ� ಅಂ�R.   

�ಾಘ� phone ಅ.ೆC ಪಕ�ದBCಟು@, QಟQಯ ಬ> 7ೋ& 7ೊರ3ೆ 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. 3ೇNನ ಬ>
ಒಂದು Omni car ಬಂದು Oಂ�/ೆ. CarOಂದ ಇಬbರು �ೆಳ&>ಯು��/ಾH�ೆ. ಒಬb ಮುಂದ�ೆ�
ಬಂದು gate open -ಾಡು�ಾ�8ೆ, ಇ8ೊ್ನಬb ತನ� gun �ೆ3ೆದು xಂಬ�ಯBC
'Q�'�ೊಳYs�ಾ�8ೆ. ಅದನು� 8ೋ; <ೆUVದ �ಾಘ�, QಟQಯನು� ಮುUV, phone ಬ> ಬಂದು
�ೈಲುLನ ಹ��ರ 

�ಾಘ�
ಅವರು ಒಳ3ೆ ಬತ�ಾ� ಇ/ಾH�ೆ. Oೕ� Zಾ43ಾದುR
8ಾOBCರೂದು 7ೇ>ದR?

�ೈಲು
ಏ�... ಇಲC ಮ�ಾಯ. 8ಾ Zಾ4ಗೂ 7ೇ�ಾC£...

�ಾಘ� ಸಂ/ೇಹ ಪಟು@

�ಾಘ�
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ಮ�ೆ� 7ೇ3ೆ? ಒಬbನ �ೈಯBC gun 8ೋಡH7ಾ3ೆ ಆಯು�.
ಸ4... 8ಾನು Oa� ಮ�ೆ� phone -ಾJೆ�ೕ8ೆ

�ಾಘ� ತನ� bagನBCದH gun �ೆ3ೆದು�ೊಂಡು hall3ೆ ಬಂದು <ಾ&Bನ ಬ> OಲುC�ಾ�8ೆ. ಮ�ೆ�
QಟQಯ ಹ��ರ 7ೋ&, QಟQಯ ಸಂ�zಂದ 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. ಇಬbರು <ಾ&ಲಕJೆ pass ಆಗು�ಾ��ೆ
ಆದ�ೆ ಅವರ ಮುಖವ� ಸeಷ@2ಾ& �ಾpಸುವ��ಲC. �ಾಘ�, ಮ�ೆ� <ಾ&ಲ ಬ> 7ೋ& gun x;ದು
OಲುC�ಾ�8ೆ. 7ೊರ&ಂದ Zಾ�ೋ <ಾ&ಲನು� ಬ;ಯುವರು. �ಾಘ� ಅವರ ಮುಂ�ನ �ಾಲ8ೆ3ಾ&
�ಾಯು�ಾ�, ಬ&Bನ ಬ>Mೕ OಲುC�ಾ�8ೆ. ಇ8ೆ�ರಡು <ಾ4 <ಾ&ಲು ಬJೆದ aೕ.ೆ, 7ೊರ&ಂದ
Zಾವ�/ೇ ಶಬH ಬರುವ��ಲC. ಇದನು� ಅ4ತ �ಾಘ�, ಪ�ನಃ 7ೋ& QಟQzಂದ ಇಣುQ
8ೋ;/ಾಗ, ಇಬbರೂ 2ಾಪq ನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋಗುವ�ದನು� 8ೋ; ಸ-ಾ/ಾನ3ೊಳYs�ಾ�8ೆ.
ಅವ4ಬbರು Omniಯನು� start -ಾ;�ೊಂಡು ಅBCಂದ 7ೊರಡು�ಾ��ೆ. �ಾಘ� Oಟು@'ರು �ಡುತ�
QಟQಯನು� �ೆ�ೆದು, phone ಬ> ಬಂದು, gunನ phone ಪಕ�ದBCಟು@, ದು<ಾz3ೆ trunk
call connect -ಾಡಲು 7ೇಳY�ಾ�8ೆ. Connect -ಾ; xಂ/ೆ call -ಾ;�ೕL ಎಂದು
ಸೂUಸು�ಾ��ೆ. �ಾಘ� ನJೆದು�ೊಂಡು ಬಂದು ಮಂಚದ aೕ.ೆ ಕು>ತು, cigarette
ಅಂN'�ೊಂಡು, ಭಯ�ಂದ <ೆವರು�ಾ�, $ೕಚ8ಾಮಗ�8ಾಗು�ಾ�8ೆ. 

CUT TO:

INSERT �ೆ_ನ, ಅವಳ hostel roomನBC ಏ8ೊ ಬ�ೆಯು��/ಾH�ೆ

�ೆ_ನ (VOICE OVER)
ಅವO�H{ farm house3ೆ 7ೋ&/ೆH. I could feel
his presence there. I could feel what he
felt. ಅವO3ಾ3ಾ� ಇ�H{ 3ೊಂದಲದ ಅನುಭವ
ನಂ3ಾzತು. 

CUT TO:

�ೆ_ನ, �ಾಘ� ಕು>�ದH �ಾB ಮಂಚವನು� 8ೋಡು�ಾ��ೆ. ಆ ಮ8ೆಯ ಮುಂ<ಾ&BOಂದ ಸiಲe
xಂ/ೆ Oಂ�ದH ಅವಳY, 8ೇರ2ಾ& <ಾ&Bನ ಕJೆ 8ೋಡು�ಾ��ೆ. <ಾ&ಲವ�ೆಗು ನJೆದು, <ಾ&ಲನು�
ಮುUV, ಮ�ೆ� ಅ/ೇ 9ಾಗ�ೆ� ಬಂದು OಲುC�ಾ��ೆ. ಬ4 ಒಂ/ೇ QಟQzಂದ ಮ8ೆಯ ಒಳ3ೆ <ೆಳಕು
ಬಂದು; �ಾಘ� ಆ ಮ8ೆಯBCರ<ೇ�ಾದ�ೆ, ಆ ಸಂದಬ�ದBCದH 2ಾ�ಾವರಣ; ಪ�ನಃ
Oಮ-ಾ�ಣ2ಾಗುತ�/ೆ. �ೆ_ನ, ಮ�ೊ�a  ಮಂಚದ ಕJೆ 8ೋಡು�ಾ��ೆ. ಮಂಚದ aೕ.ೆ smoke
-ಾಡು�ಾ�, �ಾಘ� ಕು>�/ಾH8ೆ. ಅವನು <ೆವರು��/ಾH8ೆ.  

�ೆ_ನ (VOICE OVER)
ಅBC ನJೆ��ೊ ದೃಶ*ಗಳನು� 8ಾನು ಪ�ನಃ 8ೋJೆH...

CUT TO:

INSERT ತನ� hostel roomನBC ಕು>�ರುವ �ೆ_ನ, ಒಂದು 2ಾಕ* ಬ�ೆದು ಮು&'ದಂ�ೆ
ದಪe8ೆಯ full stop 7ಾಕು�ಾ��ೆ.  

�ೆ_ನ (VOICE OVER)
ಕyೆಯ ಒಂದು =ಾಗ �ೊ8ೆಯ ಹಂತ�ೆ� ಬಂದಂ�ೆ
=ಾಸ2ಾಯು�... 

ನಂತರ ಮೂರು ಉದH8ೆಯ 3ೆ�ೆಯನು� ಎ�ೆದು, ಅವ�ಗಳ ನಡು2ೆ ಎರಡು star markಗಳನ�
7ಾಕು�ಾ��ೆ (----------X--------X----------) 

ನಂತರ ಒಂದು 7ೊಸ 7ಾ�ೆಯನ� �ೆ3ೆದು aೕಲ�ೆ� ಇಡು�ಾ��ೆ...

�ೆ_ನ (VOICE OVER)
ಕyೆಯ ಇ8ೊ�ಂದು =ಾಗ ]ಾRರಂಭ2ಾ&�ರುವಂ�ತು�...

...�ಾB 7ಾ�ೆಯ aೕ.ೆ 'Chapter 2: Richard Anthony aka Richie' ಎಂದು
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ಬ�ೆಯು�ಾ��ೆ

CUT TO:

INT. DAY: FARM HOUSE

�ಾಘ�, cigarette +ೇದುತ�, <ೆವರುತ�, ಮಂಚದ aೕ.ೆ ಕು>ತು Oಟು@'ರು �ಡುತ�, ತನ�ನ�
ಸ-ಾ/ಾನಪ;'�ೊಳYs��ರು�ಾ�8ೆ. �ೆ_ನ, ಅದನು� 8ೋ; ನಂತರ ಮು<ಾ&ಲನು� 8ೋಡು�ಾ��ೆ.
ಇ8ೊ�a  �ಾಘ�Lನ ಕJೆ 8ೋ;/ಾಗ, ದೃಶ*ದ ಬಣXಗಳY ಬದ.ಾಗುತ�/ೆ. ಮ�ೆ� <ಾ&ಲನು�
8ೋ;/ಾಗ, ಅBCಯೂ ಬಣXಗಳY ಬದ.ಾ& <ಾ&Bನ ಇJೆzಂದ harsh light ಬರುತ�/ೆ. 4UV
theme ಶುರು2ಾಗು��ದH 7ಾ3ೆ, camera OPಾನ2ಾ& <ಾ&ಲ ಕJೆ ಚB'/ಾಗ, <ಾ&Bನ
ಇJೆzಂದ ಹಗುರ2ಾ& smoke ಬರಲು ]ಾRರಂಭ2ಾಗುತ�/ೆ. First bit ಮು&�ದH 7ಾ3ೆ, 4UV
<ಾ&ಲನು� ಒJೆದು ಒಳಬರು�ಾ�8ೆ.    

4UV
ಫ�ಾ poster, O�ಾC hero... Your attention
please

SilhouetteನBCದH 4UV ಒಳ ಬರು�ಾ�8ೆ. 4UV, ತನ� ಕ��3ೆ +ೇವಂ� ಹೂLನ -ಾ.ೆ, ಕpX3ೆ
aviator glass ದ4', �ೈಯBC gun x;ದು, cigar +ೇದು��/ಾH8ೆ. 4UV, �ಾಘ�Lನ
ಕJೆ �ರು&

4UV
As the Cuban kid always said ’And here
we meet once again’.

Camera �ಾಘ�Lನ ಕJೆzಂದ OPಾನ2ಾ& 4UVಯ ಕJೆ3ೆ +ಾಗು��ದHಂ�ೆ, screenನ ಒಂದು
ಕJೆ '=ಾಗ ೨: 4ಚV�� ಆಂ�ೊO aka 4UV' ಎಂದು ಬರುತ�/ೆ.    

CUT TO:

INSERT ತನ� +ೆಲ�BC ಕು>�ರುವ �8ೇಶನ ಕಣುXಗಳBC Oೕರು ತುಂ�2ೆ

�8ೇಶ
8ಾ� ಏನಂತ 7ೇ>s? 8ಾ� ನ�� ಒಡಹುN@ದವನ�
ಕ�rೆ �ಂJೆ. 

CUT TO:

INSERT ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ತನ� ಆ�ಾಮ ಕುರುUಯBC ಕೂ�ರು�ಾ��ೆ

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
4UV ನನ� ಮಗನ 7ಾ3ೆ ಇದH...

CUT TO:

INSERT <ಾಲು, ಸಂಪhಣ�2ಾ& ಕು;ದು, _ಗು]ೆFzಂದ ಕpXೕರು 7ಾQ�ೊಂಡು, bus stopನBC
ಕು>�/ಾH8ೆ. ಸiಲe 7ೊತು� 3ೋ�ಾ;

<ಾಲು
<ೋ>ೕ ಮಗ. 8ಾzಸೂ�ೆ ಮಗ ಅಂವ...

CUT TO:

INSERT �ೈಲು ತನ� ಮ8ೆಯBC ಕೂತು, 8ೆನಪ�-ಾ;�ೊಂಡು ನಗುತ�
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�ೈಲು
ಆವಂ{ ಒಂ{ ಕyೆ ಇ� 3ೊ���ಾ�? ಈ 4-ಾಂ�
7ೋಮಂm ಇಪe�3ೆ, ಒಬb policeನ�, ಮಕ�>m ಸ-ಾ
7ೊ;�ದH ಅಂ�R. ಇಂವ ಅಂವ� aೕ.ೆ 'N@3ೆ, ಅBCಂ{
ಬಪe�3ೆ, �ೈ�ೋ§ -ಾ; ಅವ� uniform ಕದ�ಂ�
ಬಂದ. ಕ;�ೆ ಆ police belt 7ಾzಕಂ� ಊ4;
�&��ದH. ಹಂ3ಾ�ೆ ಎಂತ ಹ; -ಾ�ೆR ಇಂವ

CUT TO: 

EXT. DAY: FISHING BOAT

4UV theme song ]ಾRರಂಭ2ಾಗುತ�/ೆ. ಒಂದು ಹಡ&ನBC 8ಾಲು� ಜನ, ಅಪ�ಾ�ಗಳಂ�ೆ,
¨ಣ�ಾBನ aೕ.ೆ Oಂ�/ಾH�ೆ. ಅವರ �ೈಗಳನು� xಂದ�ೆ� ಕಟ@.ಾ&/ೆ. Camera ಅವರ
aೕBOಂದ ಚB', ಹಡ&ನ ತು�ಯBC ಕು>�ರುವ 4UVಯ ಬ> ಬಂದು OಲುCತ�/ೆ. ಅವನು ಒಂದು
�ೈಯBC beer bottle x;ದು, ಇ8ೊ�ಂದು �ೈzಂದ ಹಲCನು� ಉ_©, beerಇಂದ <ಾz
ಮುಖು>', ಉ&ದು ನಂತರ ಎದುH Oಂತು, ಉ>ದ beerಅನು� ಕು;ದು �ಾB -ಾಡು�ಾ�8ೆ.
ಅBCಂದ �ೆಳ&>ದು ಬಂದು, ಅವನ pant 7ಾಕು�ಾ� ಲುಂ&ಯನು� 9ಾ4', police beltಅನು�
cowboy styleನBC 7ಾQ�ೊಂಡು, ಅದ4ಂದ cow boy styleನBC gun �ೆ3ೆದು ಎರಡು
<ಾ4 �ರು&', ಮ�ೆ� ಒಳ3ೆ 7ಾQ ಮ�ೆ� �ೆ3ೆದು, ಇ8ೊ�a  7ಾQ �ೆ3ೆಯು�ಾ�8ೆ. ಆಗ, ಅBC
�ಾಯು��ದH photographer, �8ೇಶನನು� ಕಂಡು

PHOTOGRAPHER
ಅಣX, ಎಂw late ಆ(ಂದುಂಡಣX. 11 ಗಂ�ೆ3ೆ
ಮುಹೂತ�ದುH photo �ೆ&<ೇQತು�. ಇ.ೆC 12 ಆzತಣX.
ಇನು� ಅವರ +ಾL{ photo �ೆ3ೆಯುದ, Oೕ2ೆ 7ೇ>?

Photographerನನು� 7ೊJೆದು ಬJೆದು, ಅವನ �ೆಲಸದ ಮಧ*�ಂದ ಎ��7ಾQ�ೊಂಡು ಬಂದ7ಾ3ೆ
�ಾpಸುತ�/ೆ.

�8ೇಶ
ಏ. ಅವ� ಖು�3ೆ 2 photo �ೆಗುH 7ೋ3ೊ -ಾ�ಾಯ.
ತ.ೆ �8ೆbೕಡ

Photographer ಒa  ಸಮುದRವನು� 8ೋಡುತ�

PHOTOGRAPHER
ಈ Oೕ4� ಮPೆ* ಕ�ೊ�ಂಡು ಬಂದು 7ೋಗು ಅಂ�ೇ>/ೆR,
ಎBCm 7ೋಗು{?

4UV 8ಾಲiರ ಕJೆ ನJೆದು �ೊಂಡು ಬರು�ಾ�8ೆ. ಅವರ ಮುಂ/ೆ pose �ೊಟು@ Oಂ�ಾಗ, ಅ.ೆC
�ಾಯು��ದH photographer ಅವರ photo �ೆ3ೆಯು�ಾ�8ೆ.  

EXT. DAY: NET WEAVING WORKSHOP AT MALPE HARBOR

ಮೂವರು workshopನBC ಬ.ೆಗಳನು� 7ೊBಯು��/ಾH�ೆ

ವ*Q�1
ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ಬ3ೆ� ನ8ೊ���.ಾi -ಾ�ೆR? ಇLR3ೆಲC ಅವ
/ೊಡ6 ಜನ... ಎಲC ಅಡ�'b ದಂ/ೆzಂದ -ಾ;ದH �ಾq
ಅಲC...

ವ*Q�2
ಒಂ{ timeಅBC Bombayಯನು� ಪh�� ಅ.ಾC;'ದRಲC
-ಾ�ೆR...
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ವ*Q�1
ಎಂತ +ಾವ ಅ.ಾC;'ದH? Bombay ಇಂದ ಎಂತ�ೆ� ಓ;
ಬಂದ{H ಅ��ನ? ಎಲC +ೇ'� ಓ;Fರುದು. ಅBC �ಾB;C�ೆ�ಸ
�ಡು�ಲC ಅವO3ೆ 3ೊತು�ಂಟ? ಗ;]ಾn ಅಲC -ಾ�ೆR
ಅವ...

ಮೂವರು -ಾತ8ಾ; 7ೊರ3ೆ 8ೋ;ದ�ೆ ಅBC ಸು� cigarette ಎ�ೆಯುತ� ಅವರನು� 8ೋ;
ನಗು��/ಾH8ೆ.

CUT TO:

ಮ�ೆ ಬರು��/ೆ. Workshopನ ಮುಂ=ಾಗವ� ಟಪ�B�ಂದ ಮುಚV.ಾ&/ೆ. Camera OPಾನ2ಾ&
ಮುಂ=ಾಗದ ಕJೆ ಚB'ದ�ೆ 4UV ವ*Q�1ಅನು� 8ೆಲದBC ಎ�ೆದು�ೊಂಡು 7ೊರ ಬರುವನು. ಅವನು�
ಎ�ೆದು�ೊಂಡು ಬಂದ4ನ ಮುಖ*=ಾಗದವ�ೆ3ೆ ಬರುವನು. ಜನರು ಅವನ ಸುತ� Oಂ�/ಾH�ೆ. 4UV
ವ*Q�1O3ೆ 7ೊJೆಯುವ �ೆಲ(ಂಡು ದೃಶ*ಗಳY...

CUT TO:

INSERT �ೆ_ನ, ಅವಳ drawing roomನBC aೕ_ನ aೕBದH ಒಂದು ಹ�ೆಯ photoವನು�
8ೋಡು�ಾ��ೆ. ಅವಳY Uಕ�ವ�ಾ&/ಾHಗ �ೆ3ೆ�ರುವ 4UVಯ photo. 

CUT TO:

EXT. DAY: BOAT WORKSHOP

�ೆ_ನ, �ೋಪ�ಂದ, ಆತುರ�ಂದ ನJೆದು�ೊಂಡು; 4UV, �8ೇಶ 7ಾಗು ಸು� tea
ಕು;ದು�ೊಂಡು ಕು>�ರುವ boat workshop3ೆ ಬರು�ಾ��ೆ. ಅವಳ �ೈಯBCರುವ dummy
cameraವನು�, ಅವರ table aೕ.ೆ 'N@Oಂದ ಕುಕು��ಾ��ೆ. 

�ೆ_ನ (Qರುಚುತ�)
O� ಮೂಗ� ಒಳm ತೂ4, ಆ 7ಾ�ಾ{ photoನ 7ೊರ3ೆ
�ೆ3ೆಯw ಆಗು�ಾ� 8ೋಡು. ಎಷು@ ಸ.ಾ 7ೇ>�HೕO, ಇದು
ಬ4ೕ dummy camera ಅಂತ. Oೕ� 7ೇ>{H -ಾ�
ನಂಬಲi.ಾC? 

4UV, ಅವನ +ೆ�ೕxತರನು� 8ೋ; ನಗು�ಾ�8ೆ. ಅವ4ಬbರು, ಅವನ 9ೊ�ೆ ನಗು�ಾ��ೆ. �ೆ_ನ
irritate ಆಗು�ಾ��ೆ

�ೆ_ನ (Qರುಚುತ�)
(ಮೂವ4ಗು) Zಾw ನ3ಾ� ಇ�Hೕರ? Do I look
crazy? You guys are crazy. ಮುಖ 8ೋJೊ�>್ಳ
ಒಬbಬbರದುH...

4UV (Qರುಚುತ�)
ಛು�

ಏ8ೊ 7ೇಳಲು ಬಂದ �ೆ_ನ ಸುಮ 8ಾಗು�ಾ��ೆ. ಅವಳY ಸುಮ 8ಾಗುವ�ದನು� 8ೋ; 4UV ಅವನ
+ೆ�ೕxತರನು� 8ೋ; ನಗು�ಾ�8ೆ. ಅವನ +ೆ�ೕxತರು ಅವನ 9ೊ�ೆ ನಗು�ಾ��ೆ. 4UV, 4_8ಾಳನು�
ಕಂಡು

4UV
Sorry. ಎಂತದ, ಒ� sೆ 7ೇಳ� ಇ�R. continue -ಾ;

�ೆ_ನ, 4UVಯ +ೆ�ೕxತರನು� 8ೋ; ಮ�ೆ� 4UVಯನು� 8ೋಡುತ�

�ೆ_ನ (Qರುಚುತ�)
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Zಾವ�/ೋ �ೆ&/ೆ ಇ�ೋ photo3ೋಸ�ರ, ನ�� life
xಂ/ೆ ��H�ಯ.ಾC? I am done with you. ದಯLಟು@
ಇನು ಂ/ೆ ನಂm �ಾಟ...

4UV (Qರುಚುತ�) 
ಛು�

ಏ8ೊ 7ೇಳಲು ಬಂದ �ೆ_ನ ಸುಮ 8ಾಗು�ಾ��ೆ. ಅವಳY ಸುಮ 8ಾಗುವ�ದನು� 8ೋ; 4UV ಅವನ
+ೆ�ೕxತರನು� 8ೋ; ನಗು�ಾ�8ೆ. ಅವನ +ೆ�ೕxತರು ಅವನ 9ೊ�ೆ ನಗು�ಾ��ೆ. 4UV, 4_8ಾಳನು�
ಕಂಡು

4UV
ಎಷು@ cute ಇ/ಾHಳಲC? (Nೕ ಕು;ಯುತ�) NೕಯBC
ಒಂಚೂn ಸಕ��ೆ ಕ;a. ಸ4ಯಮ ... Oೕನು
continue -ಾಡು. 

�ೆ_ನ irritate ಆಗು�ಾ��ೆ. ಮ�ೆ� -ಾತ8ಾಡುವಷ@ರBC 4UV ಛು� ಎನು�ವಂ�ೆ, <ಾzಯನು�
�ೆ�ೆಯು�ಾ�8ೆ. ಅದನು� ಕಂಡು �ೆ_ನ, ಅವಳ -ಾತನು� x;ದು�ೊಳYs�ಾ��ೆ. ನಂತರ ಅವನು
ಸುಮ 8ಾದ8ೆಂದು ಮ�ೆ� -ಾತ8ಾಡಲು 7ೊರ�ಾಗ, ಏ8ೊ 7ೇಳYವಷ@ರBC 4UV ಇ8ೊ�a  ಛು�
ಎನು�ವಂ�ೆ <ಾzಯನು� �ೆ�ೆಯು�ಾ�8ೆ. �ೆ_ನ ಸುಮ 8ಾಗು�ಾ��ೆ. ಇದನು� ಕಂಡ 4UV 

4UV
ಎಂ�ಾzತು? Speak baby.

�ೆ_ನ, ಇನ�ಷು@ irritate ಆ& ಅBCಂದ 7ೊರಡುವಷ@ರBC 4UV

4UV
ಒಂದು O�ಷ�... OನುH ಎ.ಾC -ಾ� ಆ; ಆ/ೆR... 8ಾ�
ಒa  camera 8ೋJೆ�ೕ8ೆ... 

4UV cameraವನು� �ೆ3ೆದು ಪ4ೕ[ೆ -ಾ; 8ೋಡು�ಾ�8ೆ

4UV
ಇಲCಮ . ಇದು, ಆ camera ಅಲC

ಎಂದು cameraವನು� ಪ�ನಃ table aೕ.ೆ ಇಡು�ಾ�8ೆ

�ೆ_ನ
What? O� ತ.ೆ ಸ4Zಾ&/ಾ*? It is the same
camera.

4UV
No it is not. ಆ cameraದBC flash ಇತು�. ನನ3ೆ
8ೆನಪ�ಂಟು. 

�ೆ_ನ
ಅ�ೇ... Dummy cameraದBC flash ಇ�ೋ��ೆ� 7ೇm
+ಾಧ*? 

4UV
Thats the point... ನನ3ೆ ಆ cameraದBC flash
ಇದH 7ಾ3ೆ 8ೆನಪ�. So ಅದು dummy camera ಆ&C�ೆ�
chanceಏ ಇಲC. ನನ� photo ನ8ೆ� �ೊಟು@ �ಡು.
ಆaೕ.ೆ 8ಾನು Oನ� ಮುಖಸ 8ೋಡು�ಲC. 

ಎಂದು 4UV ಅBCಂದ 7ೊರಡು�ಾ�8ೆ. ಅವನ 9ೊ�ೆ3ೆ ಅವನ +ೆ�ೕxತರು 7ೊರಡುವರು. ಆಗ �ೆ_ನ
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ಅವನನು� xಂ<ಾಲುಸು�ಾ�

�ೆ_ನ
ಅ�ೆ. ನ� ಹತR ಆ photo ಇ.ಾCಂ/ೆR 8ಾ8ೆBCಂದ ತಂ{
�ೊ;C?

RICHI
Not my problem lady. <ೆರ� 7ಾQ ತು'C�Q�ಂತ
ಮುಂ�ೆ, QL O-ಾH ಅಂತ 8ೋJೊ��ೆbೕQತು�.

�ೆ_ನ
8ಾನು ಆ2ಾಗ ಇನು� Uw ಹುಡು&...

4UV
8ಾನF ಆ2ಾಗ Uw� ಹುಡ�8ೇ... 

�ೆ_ನ
7ೌದು. ಆ Uw� ಹುಡ�� xಂ/ೆ police ಓ;��ೊ
8ೆನಪ�...

ನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋಗು��ರುವ 4UV, Oಂತು

4UV
<ೇಕ ªೕರ? (�ೆ_8ಾಳ ಕJೆ 8ೋಡುತ�) 8ೋಡು -ಾ�ೇ�,
/ೊಂJೆm �ೋG 7ಾ�ೆbೕಡ...

�ೆ_ನ
OK fine, I am sorry. ಆ photo ನ� �ೈzಂದ
ಕ�H 7ೋ&/ೆ. ಈ3ಾCದುR ನನ� 8ೆಮ �Zಾm ��@
�;�ೕಯ?

4UV $ೕUಸು�ಾ�8ೆ

�ೆ_ನ
Please...

4UV ಸiಲe7ೊತು� 3ಾಡ2ಾ& $ೕU' �8ೇಶO3ೆ 

4UV
�8ೇ�ಾ... �ಾಮಣXನ hotelನBC �ೕ� fry try
-ಾ;/ಾ*? Oಜ2ಾಗುC 7ೇ>�/ೆHೕ8ೆ... ಉಡು�ಯBC 'ಕು�ವ
best �ೕ� fry -ಾ�ೆR... 

�8ೇಶ 7ಾಗು ಸು�, ಒಳ3ೊಳ3ೆ ನಗು�ಾ��ೆ. ಅದನು� �ೆ_ನ �ೋಪ�ಂದ 8ೋಡು�ಾ��ೆ.
ಅವ4ಬbರು ಸುಮ 8ಾಗು�ಾ��ೆ. �ೆ_ನ ಮ�ೆ� �ರು3ೆ 4UVಯ ಕJೆ 8ೋ;/ಾಗ, 4UV ನಗು
ತJೆಯ.ಾರ/ೆ, ಅವನ shadesಅನು� 7ಾQ�ೊಂಡು �ೆ_8ಾ>3ೆ 

4UV
I will try my best darling

ಎಂದು 7ೇ> ಅವನ +ೆ�ೕxತರ 9ೊ�ೆ 7ೊರಡು�ಾ�8ೆ. �ೆ_ನ, ಅವನು 7ೋಗುವ�ದನು� �ೋಪ�ಂದ
8ೋಡು�ಾ��ೆ. 

CUT TO:

INT. NIGHT: LADIES HOSTEL/ CORRIDOR
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Phone ring ಆಗು��/ೆ. �ೆ_ನ hostel corridorನBC ನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋ& phone
ಹ��ರ ಬಂದು table aೕBರುವ receiverಅನು� ಎ�� -ಾತ8ಾಡುವಳY.

�ೆ_ನ
Hello...

�ಾz (VOICE)
BangaloreನBCದುRನು ಮ8ೆm ಬರ�ಾ�ಗಲi?

�ೆ_ನ
ಅಮ  (frustrated pause) ಸ4. Next week
ಬ��O...

�ಾz
ಒಂ{ �ಂ&sಂದ next week, next week ಅಂತ
7ೇಳ�8ೇ ಇ�Hೕಯ. 

�ೆ_ನ
ಅಮ  ಇ2ಾm ಸiಲe busy ಇ�HೕO. <ೆಳ3ೆ� phone
-ಾJಾC?

�ಾz
ಎರ� 2ಾರ{ ನಂತR ಅಪe� birthday ಇ/ೆ. 8ೆOe/ಾ*?

�ೆ_ನ
8ೆOe/ೆ ಅ-ಾ . ಸ4 7ಾ3ಾ/ೆR. ಅಪe� birthday3ೆ
ಬ��O. OK8ಾ

�ಾz
<ೇಡ. Next Lೕ�ೆ ಬಂ{ �ಡು

�ೆ_ನ smile -ಾ; receiver �ೆಳ&ಡುವಳY. 

CUT TO:

�ೆ_ನ ಮರ> ಬಂದು table aೕ.ೆ ಕೂತು card boardನBCರುವ 7ಾ�ೆಯನು� 8ೋಡುವಳY.
7ಾ�ೆಯ aೕ.ೆ 'Chapter 2: Richard Anthony aka Richie' ಎಂದು ಬ�ೆ�/ೆ.
�ೆ_ನ 7ೊಸ 7ಾ�ೆಯನು� �ೆ3ೆದು aೕ.ೆ ಇಡು�ಾ��ೆ.

CUT TO:

INT. DAY: CHURCH

�ೆ_ನ churchನBC pray -ಾಡು��ರು2ಾಗ, backgroundನBC churchನ Father ಬಂದು
OಲುC�ಾ�8ೆ. ಅವಳY prayer ಮು&ಸುವವ�ೆಗೂ Father �ಾದು, ಅವಳY prayer ಮು&'
ಎದುH Oಂ�ಾಗ, backgroundನBC

FATHER
ನನ�ನು� 8ೋ;C�ೆ� ಬಂ�ರೂದು O2ೇನ?

�ೆ_ನ xಂ�ರು& Fatherಅನು� 8ೋ; smile -ಾಡು�ಾ��ೆ

�ೆ_ನ
7ೌದು. Oೕವ�, 4UV ತಂ/ೆ ಅಲi?

ಅವಳ -ಾತನು� �ೇ> Fatherನ ಮುಖ ಸಪe3ಾಗುತ�/ೆ
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FATHER
7ೌದು

�ೆ_ನ
Well. 8ಾನು O� ಹತR ಸiಲe -ಾ�ಾಡbಹುದ? I
wanted some information.

FATHER
ಹ . Yes sure? Oa� 4UV 7ೇm ಪ4ಚಯ?

�ೆ_ನ
8ಾನು ಒಂದk@ <ಾ4 ಅವನನ� meet -ಾ;/ೆH. But
this is not personal. I am a journalist.
8ಾನು times3ೆ work -ಾ;�O.

�ೆ_ನ ಅವಳ cardಅನು� Father3ೆ �ೊಡುತ�

�ೆ_ನ
This is my card

Father cardಅನು� 8ೋಡು�ಾ�8ೆ

�ೆ_ನ
8ಾನು ನ;H�ೊ incident ಬ3ೆ� ಒಂದು article
ಬ4ೕ�ಾ ಇ�HೕO. You know...

FATHER
Yes. I understand. If you don't mind,
office3ೆ 7ೋ& -ಾ�ಾಡbಹುದ?

�ೆ_ನ
Sure..

Churchನ ಒಂದು ಮೂ.ೆ ಇಂದ, top angleನBC wide shot. ಅವ4ಬbರು office ಕJೆ
7ೊರಡುವರು. �ೆ_ನ churchನ Portugal design 8ೋಡುತ�

�ೆ_ನ
8ಾ� Uಕ�ಂ�ನBC ಬ�ಾ� ಇ/ೆH ಇBC3ೆ

FATHER
Really?

�ೆ_ನ
7ೌದು. ಪR� ವಷ� ಉಡು�3ೆ vacation3ೆ ಅಂತ
ಬಂ/ಾಗ, ನನ� ತಂ/ೆ �ಾz, ಕ�ೊ�ಂ� ಬತ�ಾ� ಇದುR. 

ಇಬbರು frame out ಆಗು�ಾ��ೆ

CUT TO:

�ೆ_ನ 7ಾಗು Father, Churchನ officeನBC ಕು>�/ಾH�ೆ

�ೆ_ನ
I am really sorry to bother you with
this

24



FATHER
Its OK.

ಸiಲe ಆ.ೋU'

FATHER
Tell me how can I help you

�ೆ_ನ �ೇಳಲು xಂಜ4ಯುತ�

�ೆ_ನ
Oೕವ� �ೊ8ೆಯ<ಾ4 Oಮ  ಮಗನ� Zಾವ�� meet
-ಾ;�R?

FATHER
ಆ incident ಆದ xಂ�ನ �ವF ಬಂ�ದH

CUT TO:

EXT. DAY: CHURCH / MARUTI OMNI

4UV Omni carನ driver seatನ ಪಕ�ದ seatಅನು� xಂ/ೆ <ಾ&'�ೊಂಡು ಒರ&, ಕಣು UV
ಕು>�/ಾH8ೆ. ಅವನ ಮುಖದ aೕ.ೆ gun ಇರುತ�/ೆ. �8ೇಶ driver seatನBC ಕು>�/ಾH8ೆ.
ಸು� xಂ�ನ seatನBC ಕು>�ದುH 4UVಯನು� ಎ�bಸುತ�

ಸು�
4UV... 4UV... ಏಳ...

4UV ಎದುH ಒಂದು ಕಣXನು� ಅದ� �ೆ�ೆದು 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. ಸು� churchನ ಕJೆ ಸ8ೆ� -ಾ;

ಸು�
O� ತಂ/ೆ wait -ಾ;�/ಾHರ

4UV ಎದುH churchನ ಬ> 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. 4UVಯ ತಂ/ೆ churchನ 7ೊರಗJೆ Oಂತು
Omniಯನು� 8ೋಡು�್ತ/ಾH�ೆ. 4UV ಅವನ seatಅನು� ಸ4ಪ;' carOಂದ 7ೊರಬರು�ಾ�8ೆ.
�ೈಯBCದH gunಅನು� +ೊಂಟದBCದH police beltನBC 'Q�' churchನ ಕJೆ ನJೆಯು�ಾ�8ೆ.
ಅವನ ತಂ/ೆ 4UV gun ಒಳ&ಡುವ�ದನು� 8ೋಡು�ಾ��ೆ. 4UV ತಂ/ೆಯ ಬ> ಬರು��ದHಂ�ೆ
3ೇB-ಾ;�ೊಂಡು

4UV
Oೕವ� ಉ9ಾಲ3ೆ ¨�ೆ 7ೋ&�Hೕರ?

FATHER
So you have new toy to play around with

4ಚV
You dint buy me one as a kid

Father gun ಕJೆ �ೋ4ಸುತ�

FATHER
/ೇವn ಮ8ೆ3ೆ ಬ<ೇ��ಾ/ೆR ಅದ8ೆ�ಲC ತಬ<ೇ�ಕ?

4UV
ಅ$*. ಖಂ;ತ... ಎಲC4&ಂತಸ ನನ3ೆ ಅವನನ� ಕಂJೆR8ೆ
ಭಯ. 
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ಅವನ -ಾತನು� �ೇ> Father <ೇಸರ3ೊಂಡು, 'N@3ೇಳYತ�. ಏ8ೊ 7ೇಳಲು 7ೋದವರು,
ಒಂದು family church ಒಳ3ೆ ಬರುವ�ದನು� 8ೋ;, ತನ�ನು� ಸ-ಾ/ಾನಪ;'�ೊಂಡು,
ಅವರು passಆ& 7ೋಗು2ಾಗ, ಅವರನು� ಕಂಡು smile -ಾಡು�ಾ��ೆ. ಇದನು� ಕಂಡ 4UV

4UV (CURIOUS)
ಎಂUನ +ಾ2ಾ*... ಅ«ಾನ�ಾ�& ಆ smileಅನು�
ಮುಖ/ೆl.ೆ 7ೇ3ೆ ತ��ೕ�ರ Oೕವ�? ನಟಭಯಂಕರ.

ಎಂದು 4UV ಅವನ ತಂ/ೆಯ ಗಲCವನು� x;ದು ಚುJಾzಸು�ಾ�8ೆ. Father3ೆ irritate
ಆಗುತ�/ೆ

FATHER
With a smile my son, you can go a long
way

4UV
If I have to go a long way dad, I rather
take a gun along. 

FATHER
Anyway. ನ8ೆ� Oನ� time waste -ಾ;C�ೆ� ಇಷ@ ಇಲC

4UV
ಅಯ*$*. Oೕವ� ಅ�ೆ@ಲC ತ.ೆ�' -ಾJೊ��ೆbೕ;. ನನ�
time, Oಮ  timeಅಷು@ ಅಮೂಲ* 7ಾಗು ಪLತR2ಾದ{
ಅಲC.

FATHER
OK. Let me get to the point...

4UV
Yes... Please...

FATHER
...ಮೂn �ವF{ xಂ/ೆ Oೕನು OಕF� ಒN@3ೆ ಗ.ಾ�ೆ
-ಾ; ಮೂm ಒJಾHQ�ದ*ಂ�ೆ. 7ೌದ?

4UV
<ೋಡ ªೕರ? ಅ... ಈ OಕF� ಅಂ/ೆR Zಾರು? ಮೂn
�ವF{ xಂ/ೆ 8ಾನು ಸು-ಾn ಜನRತR ಗ.ಾ�ೆ -ಾ;/ೆHೕ8ೆ.
And I keep breaking noses man. That is
my business. 

Father irritate ಆಗು�ಾ��ೆ

FATHER
4UV... I am talking about Mr. Gonzales
son. Gonzales ಅವರು O8ೆ� ಬಂದು ನನ�ತR
-ಾ�ಾ;ದುR. 8ಾನು churchBC ಕೂತು /ೇವರ ಬ3ೆ� 7ೇm
<ೋದ8ೆ -ಾ;C, when my own son is...

4UV
Your own son? Oೕವ� Mr. Gonzales ಹತR
�ೇ� bೇQತು�, 8ಾನು ಅವರ ಮಗO3ೆ ಎಂತ�ೆ� 7ೊJೆHೕ
ಅಂತ... And by the way, 8ಾನು ಅವನ ಮೂಗು
ಎಂತ ಒJಾHQ್ಲಲC. It was just a small punch.
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May be a little bigger than what you
call small... ಆದ�ೆ, ಆ <ೊ>ಮಗ ಅವ� ಮೂm
ಒJಾHQCQ�ಂತ ಮುಂ�ೆ8ೆ ಓ; 7ೋದ.

FATHER
4UV... Oೕ� ಎಂತ�ೆ ಈತರ -ಾ;��H?

4UV xಂ/ೆ Omniಯ ಕ�ೆ3ೆ ನJೆಯುತ�

4UV
8ಾ� ಎಂತಸ -ಾಡ� ಇಲC +ಾn. Oೕವ� ಸುa� ಇದHದH8ೆ�ಲC
�ೆ�ೊಂ� ಬಂದು... Now if your point is
over, 8ಾನು 7ೊರJೆ�8ೆ. Thank you, welcome...

ಅವನು 7ೋಗುವ�ದನು� 8ೋಡುವ Father

FATHER
4UV...

4UV
ಅ$*. ಮಂJೆ �8ೊ;V ಸn. ನ8ೆ� ತುಂಬ �ೆಲF ಇ/ೆ.
May Jesus, 'peace be upon him', bless
you and Mr. Gonzales. (3ೊಣಗುತ�)If not his
son

4UV 7ೋ& carನBC ಕು>ತು�ೊಳYs�ಾ�8ೆ. Car ಅBCಂದ 7ೊರಡುವ�ದನು� Father 8ೋಡು�ಾ�8ೆ

CUT TO:

INSERT Church officeನBC ಬಹಳ <ೇಸರದBCರುವ Father

FATHER
ಅ/ೆ �ೊ8ೆಯ<ಾ4 8ಾನು ಅವನನು� 8ೋ;ದುH.

�ೆ_ನ Father ಅನು� 8ೋಡು��/ಾH�ೆ

CUT TO:

INSERT Cell <ಾ&ಲನು� ತ�ೆದು, constable ಒಳ3ೆ ಕುU�ಯನು� ತಂ�ಡು�ಾ�8ೆ. �ೆ_ನ
constableಅನು� 8ೋಡುತ�

�ೆ_ನ
Thank you

Constable smile -ಾ; 7ೊರಡು�ಾ�8ೆ. �8ೇಶ �ೆ_8ಾಳನು� 8ೋಡು��/ಾH8ೆ

CUT TO:

�8ೇಶ driving seatನBC ಕು>�/ಾH8ೆ. ಸು� xಂ�ನ seatನBC ಕು>�/ಾH8ೆ. 4UV
church ಕJೆzಂದ ನJೆದು�ೊಂಡು ಬಂದು

4UV
ಅ$*. ಮಂJೆ �8ೋ;V ಸn. ನ8ೆ� ತುಂಬ �ೆಲF ಇ/ೆ.
May Jesus, 'peace be upon him', bless
you and Mr. Gonzales. (3ೊಣಗುತ�) If not
his son
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ಎಂದು 7ೇ> 4UV ಬಂದು Omni ಒಳ3ೆ ತನ� seatನBC ಕು>ತು�ೊಳYs�ಾ�8ೆ

4UV
OಕF� ಎBC '3ಾ�ನ?

ಸು�
ಎಂತ�ೆ?

4UV
�ೆಲF ಉಂಟು

ಸು�
ಎಂತ �ೆಲF?

4UV ತನ� seatಅನು� xಂದ�ೆ� <ಾ&'�ೊಂಡು, ತನ� ಮುಖದ aೕ.ೆ gun ಇಟು@, ಕಣು UV�ೊಂಡು

4UV
ಅವನ ಮೂm ಒJಾH�ೆbೕಕು...

Omni ಅBCಂದ 7ೊರಡುತ�/ೆ

CUT TO:

EXT. DAY: CRICKET GROUND

Maruti Omni, ground ಪಕ�ದBC ಬಂದು OಲುCತ�/ೆ. 4UV carOಂದ �ೆಳ&>ದು groundನ
ಕJೆ3ೆ ನJೆಯು�ಾ�8ೆ. �8ೇಶ 7ಾಗು ಸು� Omni ಇಂದ 7ೊರಬಂದು OಲುC�ಾ��ೆ

ಸು�
4UV... aಲC -ಾ�ೆ್ರ

4UV xದ�ೆ� �ರು&

4UV
ಒರ ಉನ�ವನ? 

GroundನBC ಹುಡುಗರು cricket ಆಡು��/ಾH�ೆ. OಕF�, ಅವನ ಮೂ&3ೆ Uಕ� plaster
7ಾQ�ೊಂಡು batting -ಾಡು��/ಾH8ೆ. 4UV OಕF� ಕJೆ3ೆ ನJೆಯುತ�

4UV
ಎಂತ +ಾವ. Oನ� ತಂ/ೆ ಊ4;ೕ 8ಾ� O� ಮೂಗು ಒ�H
7ಾQ/ೆH ಅಂತ 7ೇ�ಾ� ಬ��/ಾH�ೆ -ಾ�ೆR.

4UV, ಅಧ� =ಾ&�ೊಂಡು 8ಾಟQಯ2ಾ& OಕFನ�ನು� ಗಮOಸುತ�, ತನ� gun �ೆ3ೆದು ಹ��ರ
ಬರು��ದHಂ�ೆMೕ  

4UV
oh hooo... ಮೂm ಒJೊHೕ&್ಲಲi.ಾC. ಇGC <ಾ...
ಇGC <ಾ...

4UV ಹ��ರ ಬರು��ದHಂ�ೆMೕ, OಕF� ಅದನು� ಗಮO' ಓಡಲು ಯ��ಸುವ ¨ದ.ೇ, 4UV ಅವನನ�
�ೆಳ3ೆ 7ಾQ, ಅವನ aೕ.ೆ ಏ4 ಕು>ತು, ತನ� gunನ xಂಬ�zಂದ ಅವನ ಮೂ&ನ aೕ.ೆ ರಕ�
ಬರುವಂ�ೆ 7ೊJೆದು, ಅವನ ಮೂಗನು� ಒJೆದು 7ಾಕುವನು. ಅದನು� ಇ8ೊ�a  8ಾಟQೕಯ2ಾ&
ಗಮO' 

4UV
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� . ಈಗ ಒಂದು range3ೆ �ಾp+ಾ� ಇ/ೆ. 8ೋ;ದವ43ೆ
ಮೂಗು ಸ4Zಾ& ಒJೊHೕ&್ಲಲC ಅಂತ ಅO�'/ೆR, ನನ�
ಮಯZಾ�/ೆ 7ೋಗು�ಲi -ಾ�ಾಯ? 4UV Zಾದ/ಾ�ದುR
ಮೂm ಒJಾHQ/ೆR, ಅದು xೕ3ೆ �ಾ�ೆbೕಕು (aೕಲ�ೆ� ಏಳYತ�)
No hard feelings ya. Purely
professional.

ಎದುH groundನBC�ೊ <ೇ�ೆ ಹುಡುಗರ ಕJೆ3ೆ ಗಮನ ಹ4ಸು�ಾ�8ೆ. ಎಲCರೂ, <ಾz <ಾz �ಟು@
8ೋಡು�/ಾH�ೆ. 4UV bowlerನನು� ಕಂಡು

4UV
ಎಂತ?

Bowler, OಕFನ�ನು� ಕಂಡು 4UVಯನು� 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. 4UV, OಕFನ�ನು� ಕಂಡು bowler ಕJೆ3ೆ
8ೋಡುತ�

4UV
7ೋ... ಅಡಚ�ೆ3ಾ& L�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ2ೆ. �ಾಂ�Rಕ
�ಾರಣಗ>ಂ/ಾ& �ಾಯ�ಕRಮವನು� ಮುಂದೂಡ.ಾ&/ೆ. 

ಎಂದು frame out ಆಗು�ಾ�8ೆ. ಮ�ೊ�a  frameನ ಒಳ3ೆ ಬಂದು

 Oa�ೕ bowling 7ಾ�ೆbೕಕ?

Bowler ಕ� ಕ� �ಟು@ 8ೋಡು��/ಾH8ೆ. 4UV, OಕF� ಬ> ಇರುವ batಅನು� x;ದು
batting3ೆ OಲುC�ಾ�8ೆ. 

4UV
Ye. Come on. ಅವ� ಬದುC 8ಾ� ಆJೆ�8ೆ

Bowler3ೆ, ಏನು -ಾಡ<ೇ�ೆಂದು �ೋಚ/ೆ ಭಯ�ಂದ Oಂ�/ಾH8ೆ

4UV
7ೋ... 7ಾw -ಾ�ೆR

Bowler ಓ; ಬಂದು bowling -ಾಡು�ಾ�8ೆ. 4UV, 9ೋ�ಾ& batಅನು� �ೕಸು�ಾ�8ೆ. Ball
middle stump3ೆ ಬ;ದು out ಆಗು�ಾ�8ೆ. 4UV, xಂ�ರುವ wicketಅನು� 8ೋ;, 

4UV
<ೇಕ ªೕರ?

ನಂತರ bowler3ೆ OಕF� ಕJೆ �ೋ4ಸುತ�

4UV
<ೋ>ಮಗ out ಆದ ಅಲC?

Batಅನು� OಕF� ಕJೆ ಎ+ೆದು, ಅವO3ೆ ಒ/ೆಯುತ�

4UV
8ಾU�ೆ ಆಗು�ಲiನ? ಸ4Zಾ3ೆ ಆ;C�ೆ�ಸ ಬರು�ಲC Oಂ3ೆ

4UV Omni ಕJೆ3ೆ ನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋಗು�ಾ�8ೆ. �8ೇಶ ಮತು� ಸು� Omniಯ 7ೊರಗJೆ
Oಂ�/ಾH�ೆ. 4UV ಅವರ ಹ��ರ ಬರು��ದHಂ�ೆ ನಗಲು ]ಾRರಂ^ಸು�ಾ��ೆ. 4UV ನಗು�ಾ� ತನ�
gunಅನು� 7ೊರ �ೆ3ೆದು

4UV
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ಎಂತದ ಇಬುR 8ೆ3ಾಡ� ಇ�Hೕರ? Shoot -ಾJೆbೕಕ
<ೋ>ಮ�ೆs?

CUT TO:

EXT. DAY: MALPE HARBOR

4UV, �8ೇಶ 7ಾಗು ಸು� Omni carನBC, ಮ.ೆe harborನ gate ಹ��ರ ಬಂದು horn
7ೊJೆಯು�ಾ��ೆ. 4UV ತನ� xಂ/ೆ <ಾ&ರುವ seatನBC ಮಲ&ರು�ಾ�8ೆ. �8ೇಶ, xಂ/ೆ
ಕು>�ರುವ ಸು�ಯನು� 8ೋ;

�8ೇಶ
ಈm 8ೋಡು. 7ೇm ಓ� ಬತ�ಾ�ನಂತ. 

ಮು� ವಯ'Fನ ಒಬb watchman, shelterOಂದ 7ೊರ3ೆ ಬರು�ಾ�8ೆ. Omniಯನು� 8ೋ;
ರಬಸ�ಂದ gateನ ಕJೆ ನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋಗು�ಾ�8ೆ. ಅದನು� 8ೋಡುತ� �8ೇಶ ಮ�ೆ� horn
-ಾಡು�ಾ�8ೆ. ರಬಸ2ಾ3ೆ 7ೋಗು��ರುವ watchman, ಓ; 7ೋ& gate open -ಾಡು�ಾ�8ೆ.
Omni ಮುದುಕನನು� /ಾN�ೊಂಡು harbor ಒಳ3ೆ 7ೋಗುತ�

ಸು�
]ಾRಯ ಆಯು� ಅ9ೆ©�ೆ. Oಮ ತR ಇನು� ಆಗು�ಲC

ಮುದುಕ ತನ� ಹಲುCಗಳನು� �ೋ4ಸುತ� Q'ದು gate close -ಾಡು�ಾ�8ೆ.

Omni, ಒಂದು platform3ೆ ಬರುತ�, ಸು� ಅBC Oಂ�ರುವ bulletಅನು� 8ೋ;,
�8ೇಶನನು� ಉ/ೆHೕª'

ಸು�
ಏ8ಾದುR 7ಾQ್ಲw ಉಂ�ಾ?

�8ೇಶ ಸು�ಯನು� 8ೋ; ನಂತರ 4UVಯ ಕJೆ ಸ8ೆ� -ಾಡು�ಾ�8ೆ. 4UV ಮಲ&ರು�ಾ�8ೆ. �8ೇಶ
ಅವನನು� ಎ�bಸುತ�

�8ೇಶ
4UV. ಏ�rೆ. ಬಂದn ಬಂ�ೊ

4UV ಏಳY�ಾ�8ೆ

4UV
ಎಂತ +ಾ� -ಾ�ೆR Oಂದು

ಸು�
ಎಂಚ? ]ಾJೆR ಉಂಡ?

4UV O/ೆH ಕpXನBC

4UV
ಎಂತ?

�8ೇಶ
wattis?

4UV ಅBC ಇBC 8ೋಡುತ�

4UV
7ೌ/ಾ. ಎBC?
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ಸು�
ತಬ<ೇ��ಾ...

Omni platformನBC ಬಂದು OಲುCತ�/ೆ. ಸು� �ೆಳ&>ದು

Close on ಸು�...

ಸು� (ಕೂಗುತ�)
ಪRಣಯ�ಾ9ಾ...

Echo... ಸು�, ಎ.ಾC ಕJೆ 8ೋ;, ನಂತರ 4UVಯನು�/ೆHೕª'

ಸು�
ಎk@ ತ+ೆbೕ��ಾ?

4UV
ಒಂ{ crate ತಸ+ಾ�. ಆaೕ.ೆ 8ೋಡುವ

ಒಂದು ಹಡ&ನ ಒಳ&Oಂದ ಮುನ�, �ೋಪ�ಂದ 7ೊರಬಂದು

ಮುನ�
ಅವ� ಅಮ �............. Zಾವ8ೊ ಅವನು?

ಅದನು� �ೇ>ದ ಸು�, ಮುನ�ನ ಕJೆ 8ೋಡುತ�

ಸು�
ಎಂತ?

ಮುನ�, ಸು�ಯನು� ಕಂಡು ಸಪe3ಾಗು�ಾ�8ೆ. ಏನು 7ೇಳ<ೇ�ೆಂದು �ೋಚ/ೆ

ಮುನ�
ನ�� ]ಾ;m 8ಾ� �ೆಲF -ಾJಾ� ಇL�.
ಸು��ರ�ಾ್ಕಗQ�ಲi?

ಸು�
ಇ�� =ಾ�ೆ <ೇ�ೆ ಅಥ� ಆಗು�ಲCಲC ಮ�ೆR? ಎಂತ ಆಯ�
ಇ2ಾಗ?

ಮುನ� ಏನು 7ೇಳ<ೇ�ೆಂದು �ೋಚ/ೆ

ಮುನ�
7ೆಸ4�@ ಕ4ಯ�ಾ�ಗQ�.ಾi? ಏ� ಪRಣಯ�ಾಜ &ಣಯ�ಾಜ
ಅಂ/ೆR?

ಸು�
ಊ4; Oನ�ನು� ಅ/ೇ ಅಲi -ಾ�ೆR ಕ4ಯೂದು?

ಮುನ� ಸiಲe 7ೊತು� $ೕU'

ಮುನ�
ನಂಗ/ೆಲC ಇಷ@ ಆಗQಲC... ಸುa� 7ೆಸ4�@ ಕ4

ಸು�
ಆಹ... ಉಂ<ೆನ ಒಂ_

ಮುನ� ಸು�ಯ8ೆ�ೕ 8ೋಡು��/ಾH8ೆ
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ಸು�
ಸ4 -ಾ�ಾಯ. (Pause) Democracy ಎBC

Democracy ಹಡ&ನ ಒಳಗJೆ ಇಂದ ಓ; ಬಂದು, ಮುನ�ನನು� �ೋಪ�ಂದ 8ೋ;

DEMOCRACY
7ೇ>{ ಅಥ� ಆಗು�ಲi Oಂ3ೆ? Uಕ� ಹುಡಗನನು� ಆ
ಕತ�.ೆಯBC ಒಬ�8ೆ� �ಟು@ ಬ��ಯ.ಾC Oೕನು???

ಮುನ� Democracyನ .ೆQ�ಸ/ೆ ಸು�ಯ ಕJೆ 8ೋಡು�ಾ�8ೆ

ಸು�
ಏ� Democracy. ಇBC <ಾರ

ಮುನ�
Zಾ�ೆ?

ಸು�
ಕಳYF -ಾ�ೆR. ಸiಲe �ೆಲF ಇ/ೆ

ಮುನ� Democracyನ 8ೋ; ಏ8ೋ 7ೇಳY�ಾ�8ೆ. ನಂತರ Democracy ಸು� ಕJೆ ಓ;
ಬರು�ಾ�8ೆ. ಸು� ಅವನನು� ಹ��ರ ಕ�ೆದು

ಸು�
ಇBC <ಾ... ಇBC <ಾ...

CUT TO:

EXT. DAY: MALPE HARBOR

Democracy, beer crateಅನು� 8ೆಲದ aೕBಟು@ 4UV, �8ೇಶ 7ಾಗು ಸು�ಯನ�
8ೋಡು�ಾ�8ೆ. 4UV, Omniಯ slide doorಅನು� open -ಾ;�ೊಂಡು Aviator glass
7ಾQ�ೊಂಡು ಕು>�/ಾH8ೆ. �8ೇಶ 7ಾಗು ಸು� ಪಕ�ದ.ೆC Oಂ�/ಾH�ೆ. �8ೇಶ, ಸು�ಯನು� ಕಂಡು

�8ೇಶ
Uw� ಹುಡುಗ� �ೈB beer ತ4'�ಯ.ೊC. ಅವO3ೆ ಆ
crate ಎತ�ಕೂ� ಆಗಲC

Democracyಯ �ಾBನ ಚಪeB Qತು� 7ೋ&ರುತ�/ೆ. ಅವನು ಅದನು� ಧ4' ಸ4Zಾ& OಲC.ಾಗ/ೆ
ಒ/ಾHಡು��ರು�ಾ�8ೆ. 4UV cigaretteಅನು� <ಾಯBCಟು@�ೊಂಡು, Democracy ಅವನ8ೆ�
ಗು�ಾzಸು��ರುವ�ದನು� 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. 4UV 'ಏನು' ಅ8ೊ� 4ೕ�ಯBC ಸ8ೆ� -ಾಡುವನು

DEMOCRACY
Rayban8ಾ?

4UV3ೆ ಅಥ�2ಾಗ/ೆ �8ೇಶನನು� 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. �8ೇಶ ನಗುತ�, glass ಸ8ೆ� -ಾಡುತ�

�8ೇಶ
Cooling glass... Rayban8ಾ ಅಂತ �ೇ>�/ಾH8ೆ

4UV ಮುಗುಳ�ಗುತ� Democracyಅನು� ಕಂಡು

4UV
7ೌದು. ಎಂತ�ೆ?

DEMOCRACY
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Originalಲ?

4UV
7ೌದು

DEMOCRACY
ಮ8ೆಯBC ಇನು�ಸ ಉಂ�ಾ?

4UV
�ೂನ...

DEMOCRACY
7ಾ3ಾ/ೆR ಇದು ನಂ3ೆ �ೊಡು...

4UV ನಗುತ�

4UV
O8ೆ�ಂತಕ? 

DEMOCRACY
7ಾ�ೊ� �ೆ8ೆ...

4UV
7ೆ+ೆRಂತ Oಂದು?

DEMOCRACY
ಸ�ೕಶ

4UV
Schoolm 7ೋಗು�ಲi?

DEMOCRACY
ರ9ೆ ಇ/ಾHಗ 7ೋ3ೆ�8ೆ. ಆ�ಾ;C�ೆ�

ಸು�, ನಗಲು ]ಾRರಂ�ಸು�ಾ��ೆ. 4UV cigarette ಅಂNಸುತ�

4UV
ಎಂತದ? �Q�ಯ?

ಸು� ನಗುವ�ದನು� OBCಸುತ�

ಸು�
ಎk@ ಕB�/ಾH8ೆ ಅಂತ �ೇಳY...

4UV
ಎk@ ಕB�/ಾ*?

Democracy ಚಪeBಯನು� ಸ4ಪ;ಸಲು ಒಂದು ಕ;6ಯನು� ಹುಡುಕುತ�,

DEMOCRACY
Democracy for the people, by the people,
to the people.

4UV ಅಥ�2ಾಗ/ೆ, ಸು� 7ಾಗು �8ೇಶನನು� 8ೋ; ನಂತರ Democracy3ೆ

4UV
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ಎಂತದ ಅದು?

Democracy �ೈ3ೆ ಒಂದು ಕ;6 'ಗುತ�/ೆ. ತನ� ಚಪeBಯನು� ಸ4 ಪ;ಸಲು ಪRಯ��ಸು�ಾ�8ೆ. 

DEMOCRACY
ಅ/ೇ 8ಾನು last ಕB�ರುದು. ಆaೕ.ೆ school3ೆ
7ೋ&್ಲಲC

ಸು�
SchoolಅBC cigarette ಎ><ೇ�ಾ/ೆR 'Q� �ದH. 

DEMOCRACY
�ೕ; -ಾ�ೆR ಓ... 

ಕ;H ಉಪ$ೕಗ ಆಗ/ೆ ಅದನು� ಎಸQ ಸು� ಹ��ರ 7ೋಗ�ಾ�8ೆ

ಸು�
ಓ... �ೕ;ಯ? �ೕ; ಆ/ೆR ಪವ2ಾ�&ಲC

ಎಂದು ನಗು�ಾ�8ೆ

DEMOCRACY
ಸiಲe pen �ೊ;

ಸು� ತನ� 9ೇ�ನBCದH pen �ೆ3ೆದು �ೊಡು�ಾ�8ೆ. Democracy ತನ� ಚಪeBಯನು� ಸ4ಪ;'
penಅನು� ಸು�3ೆ 2ಾಪಸುF �ೊಡು�ಾ�8ೆ

DEMOCRACY
Thank you...

4UV 7ಾಗು �8ೇಶ ಅದನು� ಕಂಡು ನಗು�ಾ��ೆ

4UV
<ೇQತ� ªೕರ?

BackgroundನBC ಮುನ� ಬಂದು Democracyನ ಕ�ೆಯು�ಾ�8ೆ. Democracy ಅವನ ಕ�ೆ3ೆ
ಓಗುಡು�ಾ�, 4UVಯ ಬ>

DEMOCRACY
ಸ4. 8ಾನು ಬತ�ೇ�8ೆ...

4UV
ಒಂ{ Oಮ�. ಇBCm <ಾ

Democracy 4UVಯ ಬ> ಬರು�ಾ�8ೆ. 4UV 100 ರು]ಾz ತನ� pocketOಂದ �ೆ3ೆದು
�ೊಡು�ಾ�8ೆ. Democracy ಆ noteಅನು� ಆ�ಾಶ�ೆ� x;ದು 8ೋಡು�ಾ�8ೆ

DEMOCRACY
Thanks

ಎಂದು ಓಡು�ಾ�8ೆ. 4UV ಓಡುವ ಹುಡುಗನನು� 8ೋಡುತ� ಎದುH OಲುC2ಾಗ

4UV
Zಾರ ಅವನು?

ಎಂದು �ೇಳYತ� xಂ�ರುವ ಹಡಗನು� ಏರು�ಾ�8ೆ. ಸು� ಅವನನು� xಂ<ಾBಸುತ� 
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ಸು�
2ಾಸು ಮಗ. Zಾವಗ 8ೋ;/ೆRಸ ಆ ಮುನ�ನ ಒN@3ೆ
ಇತ�ಾ�8ೆ

�8ೇಶ createಅನು� ಎತು�ತ� 

�8ೇಶ
ಎBC3ೆ ನಮ  ಪಯಣ?

4UV ಹಡ&ನ steeringಅನು� �ರು&ಸುತ� 

4UV
Lets go for a Ride man

CUT TO:

ಹಡಗು ಅBCಂದ 7ೊರಡುತ�

CUT TO:

EXT. DAY: FISHING BOAT

ಸು� ಹಡಗನು� ಚ.ಾzಸು��/ಾH8ೆ. Wide shot ಹಡ&ನ 7ೊರ&Oಂದ, �8ೇಶ ಹಗ� ಕN@ರುವ
ಅಲು*�ೕನ*� <ಾಂ;Cಯನು� Oೕ43ೆ ಎ+ೆದು, Oೕರನು� aೕಲ�ೆ� ಎ�� ಅದ4ಂದ ತನ� �ೈ
�ೊ�ೆದು�ೊಂಡು, ಅBCರುವ beer bottleಅನು� �ೆ3ೆದು �ೊಂಡು ಹಡ&ನ ಮುಂ<ಾಗದBCರುವ
4UVಯ ಕJೆ ನJೆಯುವನು. �8ೇಶ ಹ��ರ 7ೊಗು��ದHಂ�ೆMೕ beer ಕು;ಯು�ಾ� ಕೂ�ರುವ 4UV 

4UV
हम पछं� उ�मु
त गगन के

�पजंरब� न गा पाऍगंे

कनक-ती�लय� से टकराकर

पलु�कत पखं टूट जाऍगंे ।

�8ೇಶ 4UVಯನು� ಕಂಡು 

�8ೇಶ (ನಗುತ�)
Oರಂಜ� sir 8ೆOe/ಾ*? ನ�  ಕಮ��ೆ� xಂ� ಅಥ�
ಆ&�B�ಲC ಅಂತ, ಆ 7ಾಡ� ಕನ�ಡw ಅನು2ಾದ
-ಾJೊ�N@ದRಲi.  

4UV (ನಗುತ�)
Oರಂಜ� sir. ಅವ� 2ಾB ಕಳr�ೆ.
�ೈ�ಗ�ಾ&ರುವ ಮಕ�>3ೆ, �ೈ� ಹQ�ಗಳ 8ೋವ� ಅಥ�
ಆಗು{ <ೇJೆi? ಒ� sೆ ªೕರ ಅಲC? (Pause) 8ಾವ�
ಹQ�ಗಳY ಸiತಂತR ಆಗಸ�, ಪಂಜರದBCದುH 7ಾಡ.ಾ�ೆವ�...

�8ೇಶ
Zಾ�ೋ? Remand home 8ೆ�e ಬ��/ಾ*?

4UV �ೆಲವ� \ಣ -ೌನ2ಾಗು�ಾ�8ೆ

4UV
Remand home 2ಾB ಕಳr�ೆ

35



ಎಂದು 4UV ಎದುH Oಂತು

4UV
�8ೇಶ. Zಾವ�ಾ�ದುRಸ ಈ boatಇದುH ತು�ಯBC ಸಮುದRದ
3ಾ>ಯ LರುದH OBC�ೆ� try -ಾ;/ಾ*?

4UV boatನ ತು�ಯನು� ಹ�� Oಂತು 

4UV
Remand homeಅBC ಇಬ<ೇ��ಾ/ೆR, �8ಾ ಸಂ9ೆ QN� ಹತR
Oಂತು 7ೊಗ�Jೆ ಪRಪಂಚ 8ೋJಾ� ಇ/ೆH

INSERT Ext shot of 5 ಮಹ;ಯ building. ಪR�$ಂದು ಮಹ;ಯBC ಸು-ಾರು
QಟQಗಳY. Camera 8ೆಲ�ಂದ aೕಲ�ೆ�ೕ4 38ೇ ಮಹ;ಯ ಒಂದು QಟQಯ ಬ> 7ೋದ�ೆ,
<ಾಲಕ 4UV QಟQಯ ಬ> Oಂತು 7ೊರ3ೆ 8ೋಡು��ರುವನು. ಅವನ ಕಣುXಗಳY ಏನ8ೊ�ೕ
O4ೕ¬ಸು��/ೆ

4UV (VOICE)
ಅಲುC 3ಾ> �ೕ+ಾ�zತು�. ಆ/ೆR ಆ 3ಾ>ಯBC, Zಾ�ೋ
ನನ�ನು� ಕ�ಾ@Q/ಾH�ೆ ಅ8ೊ� ಗBೕ� 2ಾಸ8ೆ. 

Cameraದ ಮುಂ/ೆ ಸರR8ೆ ಹಲ2ಾರು QಟQಗಳY passಆಗಲು ]ಾRರಂ^ಸುತ�/ೆ. ಪR�$ೕಂದು
QಟQಗ>C 4UV Oಂ�/ಾH8ೆ. �ೊ8ೆ3ೆ ಒಂದು ಕಟQ ಬಂದು cameraದ ಮುಂ/ೆ OಲುCತ�/ೆ. <ಾಲಕ
4UVಯ ಮುಖ=ಾವ8ೆಗಳY ಇನು� ಬದ.ಾ&ರುವ��ಲC

4UV (VOICE)
Zಾವ�/ಾದುR ಒಂ{ QN್ಕzಂದ ಆ 2ಾ+ೆ� ಇBH{ 3ಾ>
�ೕಸ�ದ ಅಂ�ೇ> ಅBCರುವ ಪR�$ಂದು QN�ಯಲF
ಹುಡುQ/ೆHೕ8ೆ.   

4UV boatನ ತು�ಯBC ಅವನ �ೈಗಳನು� ಅಗB' Oಂ�/ಾH8ೆ

4UV
7ಾ. ಇ/ೇ 3ಾ> �8ೇಶ, 8ಾನು ಹುಡು�ಾ� ಇದHದುH

�8ೇಶ ಅ.ೆC Oಂತು -ೌನ2ಾ& 4UVಯ -ಾತುಗಳನು� �ೇಳY��/ಾH8ೆ.

4UV
8ಾವ� ಹQ�ಗಳY ಸiತಂತR ಆಗಸ�

ಪಂಜರದBCದುH 7ಾಡ.ಾ�ೆವ�

�8ೇಶನು ಸಹ 4UVಯ 9ೊ�ೆಗೂ; 7ಾಡಲು ]ಾRರಂ^ಸು�ಾ�8ೆ

ಸiಣ�-ಕಂ�ಗ>3ೆ ಅಪe>'

ನLರು �ೆ�ೆ�ಗಳY ಮು4ಯುವ�ದು

INSERT ತನ� cellನBC ಕೂ�ರುವ �8ೇಶ

ಹುBCನ ಗೂಡನು ಕಟ@�4

ಆಶRಯವ ತು>ದು 7ೊಸQ4

ಆದ�ೆ �ೆ�ೆ�ಗಳನು �ೊಟ@�ೆ
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7ಾರಲು Lಘ�ವ 7ಾಕ�4

CUT TO:

EXT. NIGHT: MALPE BEACH

Camp fire ಉ4ಯು��/ೆ. ಸು� �ೆ8ಾ�& ಕು;ದು ಮಲ&/ಾH8ೆ. 4UV ತನ� �ಾ.ೆ .ೆ �ಾಲು
7ಾQ�ೊಂಡು, ತ.ೆಯ xಂ/ೆ �ೈ ಇಟು@�ೊಂಡು, ತನ� ಮುಖದ aೕ.ೆ ಗ� ಇಟು@ ಮಲ&/ಾH8ೆ.
�8ೇಶ 7ೊರ&ಂದ ನJೆದು�ೊಂಡು ಬರು�ಾ�8ೆ.

�8ೇಶ (VOICE)
Oೕಲ ಗಗನದ 'ೕaಯ ಮುಟ@ಲು

ಮನದB ಆ+ೆಯು _ನು&ದವ�

�ೇಸ4ಯನು �ೊQ�ನB ಕಬ>ಸಲು

ಅ&ಯಲು ನ\ತR-/ಾ>ಂ<ೆಯ �ಾಳY

�8ೇಶ ಬಂದು 4UVಯ ಬ> ಕೂರು�ಾ�8ೆ. ಅವನ �ೈಯBC ಎರಡು role -ಾ;ರುವ 3ಾಂ9ಾ ಇ/ೆ.
ಒಂದನು� 4UVಯ ಎ/ೆaೕBಟು@ ಇ8ೊ�ಂದನು� light -ಾಡು��ರು2ಾಗ, 4UV ಎದುH ತನ� ಎ/ೆಯ
aೕBರುವ 3ಾಂ9ಾವನು� �ೈzಂದ ತಳYs�ಾ�.

4UV
ಚಃ... ಎಂತ/ಾ ಅದು? 

�8ೇಶ
Zಾ�ೊ?

�8ೇಶ 3ಾಂ9ಾವನು� ಒa  ಎ�ೆಯುದನು� ಕಂಡ 4UV

4UV
ಇ�ೊ@��3ೆ ಅ{ ಎBC '�ಾ�?

�8ೇಶ "ಆಕJೆ" ಎನು�ವಂ�ೆ ತನ� ಮುಖವನು� ಸ8ೆ� -ಾ; �ೊ4'/ಾಗ 4UV ಆ ಕJೆ
8ೋಡುವನು. ಅ.ೊCಂದು school buildingನBC ಏ8ೊ activity ನJೆಯು��ರುತ�/ೆ.
ಅದನು� ಕಂಡ 4UV.

4UV
ಇk@ 7ೊ��3ೆ ಎಂತ -ಾ;�/ಾH�ೆ ಅBC?

�8ೇಶ
8ಾ�ೆ3ೆ ಹುBಗಳನ� paint -ಾ;�/ಾH�ೆ..

4UV �8ೇಶನನು� ಕಂಡು

4UV
ಸ4 ಒಂದು ದ� �ೊಡು

�8ೇಶ 8ೆಲದBC ��Hರುವ 3ಾಂ9ಾವನು� �ೋ4ಸು�ಾ�

�8ೇಶ
ಅGC �ೆಳ3ೆ ಇ8ೊ�ಂದು ��Hದ*.ೊCೕ. ಅದ�� ಎ�ೊ�.

4UV �8ೇಶನ �ೈಯBCರುವ�ದನು� ಕ'ದು�ೊಳYs�ಾ�
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4UV
<ೊ> ಮಗ8ೆ. ಎಂತ ಒಂ{ ಪh�� ಎ>�Zಾ Oೕನು?

ಎಂದು 7ೇ> ಒಂದು drag ಎ�ೆಯು�ಾ�8ೆ, ಆಗ ಅವO3ೆ ಏ8ೊ 8ೆನ]ಾಗುತ�/ೆ

4UV
ಏ�. ಶಂಕರಣXನ ಹರ�ೆ ಆಟ Zಾ2ಾಗ -ಾ�ೆR?

�8ೇಶOಗು ತಟ@8ೆ 8ೆನ]ಾ&

�8ೇಶ
ಅ$*. ಅದ8ೆ� ಮ�� �ಟi.ೊC. ಇವ�ೆ� ಅನುF�ೆ�.

4UV
Time ಎ�ಾ@zತು?

�8ೇಶ
11 ಆಯು�

4UV
9ಾ'� ತJಾ ಎಂತ ಆ&್ಲಲC. 7ೊರಡುವ <ಾ

ಇಬbರು ಎದುH 7ೊರಡುವರು. ಆಗ �8ೇಶ, ಸು�ಯನು� ಎ�bಸಲು ಪRಯ��ಸುವನು, 4UV
ನJೆದು�ೊಂಡು7ೋಗುವ�ದನು� 8ೊ;ದ �8ೇಶ

�8ೇಶ
ಇವನ�� ಏ8ೊ -ಾJೋದು?

4UV
ಅವನ�� ಅBCM ��@ �ಡ. ಸiಲe 9ಾ'�M ಕು;H/ಾH8ೆ.
ಅವನನು� ಕಕ�ೊ�ಂ� 7ೊ&C�ೆ� ಆಗು�.ಾC.

�8ೇಶ 4UVಯ ಬ> ಒಡು�ಾ�.

�8ೇಶ
ಸ4... ಸ4... ಎBCm ಓ;�ದ*? ನ8ೊ�ಂ{ ದ� �ೊಡು.

4UV
ಎ� ಪಂQನ 7ಾ3ೆ -ಾJೆbೕಡ. ಒಂಚುರು OಲC

4UV ಇ8ೊ�ಂದು ದ� ಎ�ೆದು �8ೇಶO3ೆ �ೊಡು�ಾ�8ೆ

4UV
8ಾ�ೆ �ಾ�R3ೆ.ಾC �ೆ;Zಾ?

�8ೇಶ
7ೌದು. ಅ.ಾ�� ಎ.ಾC 8ೊJೊ�ೕ�/ಾH8ೆ.

CUT TO:

EXT. NIGHT: SHANKER POOJARY'S HOUSE / PADDY FIELD

ಒಂದಷು@ ಮರಗಳY. ಅ.ೊCಂದು �/ೆಯಹ��ರ ಯ\3ಾನ ಕ.ಾLದ ಕು>ತು ತನ� ಎರಡು �ಾಲುಳನು�
balance -ಾಡುತ� ಒಂದು �ೈಯBC �ೕ;ಯನು� x;ದು ಇ8ೊ�ಂದು �ೈಯBC ಮೂತR
Lಸಜ�8ೆ-ಾಡು��ರುವನು. 4UV 7ಾಗು �8ೇಶ �ಾ;8ೊಳ&ಂದ ನJೆದು�ೊಂಡು ಬರು�ಾ��ೆ. 4UV
�8ೇಶನನು� ಮುಂ/ೆ 7ೊಗಲು 7ೇ> ಇವನು ಮೂತR Lಸಜ�8ೆ -ಾಡಲು ಅBCರುವ �/ೆಯ ಬ>
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Oಂ�ರುವ ಯ\3ಾನ ಕ.ಾLದನ ಪಕ�ದBC Oಂತು

4UV
ಎಂತ ಕ.ಾL/ೆRೕ? ಒಂ{ �ೈಯBC ಕ��, ಇ8ೊ್ನಂ{
�ೈಯBC 8ಾಡ ಬಂದೂಕು. ಎG ದ�ೋJೆ ಮಡುw 7ೋ�R?

ಯ\3ಾನ ಕ.ಾLದನ <ಾzಯBC �ೕಡ �ನು��ಾ�, 4UVಯನು� 8ೋ; ನಗು�ಾ�

ಕ.ಾLದ
ದ�ೋJೆ ಎಂತ ಇಲC ಮ�ಾಯ. ಬಯಸ/ೆ ಬಂದದHನು�
9ಾ'�7ೊತು� ತJೊ�>sw ಆಗ�ದ?

ಕ.ಾLದನ -ಾತು ಸ4Zಾ& ಅತ� ಆಗ/ೆ

4UV
<ಾಯBCರುವ 9ಾi.ೆಯ�ುನ 7ೊರ3ೆ �ೆBC ಕ.ಾLದ�ೆ. ಇಲC
ಅಂ/ೆR Oಮ  �ಾಪ Oಮ 8ೆ� ಸಟು@ �ಡbಹುದು.

ಎಂದು 7ೇ> ಅವನ ಮೂತR Lಸಜ�8ೆಯನು� ಮು&'�ೊಂಡು 4UV 7ೊರಡು�ಾ�8ೆ. ಅBCಂದ
8ೇರ2ಾ& ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯ ಬ> ಬರುವನು. �8ೇಶ ಅವನನು� xಂ<ಾBಸು�ಾ�8ೆ. ಶಂಕn
ಪh9ಾ4 ಯ\3ಾನ 8ೋಡು��/ಾHನ�ೆ. ಅವರ ಬ> ಇನ�ಷು@ ಅವರ ಕJೆಯವರು Oಂ�ರು�ಾ��ೆ.
ಊ4ನ ಜನರು ಯ\3ಾನ ನJೆಯು��ರುವ ರಂಗಸ,ಳದ ಮುಂಬ�ಯBC ಕು>�ರು�ಾ��ೆ. 4UV ಶಂಕn
ಪh9ಾ4ಯ ಬ> ಬಂದು Oಂ�ಾಗ ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯು 4UVಯನು� ಕಂಡು

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಪ�ಸ+ೊ�� ಆಂJಾ ಬ�ೆ®m?

ಅವನ -ಾ�3ೆ ಏನು ಉತ�ರ �ೊಡ/ೆ ಸುಮ 8ೆ 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. ನಂತರ ಇಬbರು ಯ\3ಾನ 8ೊಡಲು
]ಾRರಂ^ಸುವರು. ಯ\3ಾನ ಪRಸಂಗದBC ಮ.ೆeಯBCರುವ ವಡ]ಾಂJೇಶiರ ಬಲ�ಾಮನ LಗRಹ 7ಾಗು
ಉಡು� ªR ಕೃಷXನ LಗRಹವನು� ಮ/ಾi�ಾಯ�ರು ಪR��ಾ@�'ರುವ 4ೕ� �>ದು ಬರುತ�/ೆ.
ಅಜಜು�ನನು Pಾiರ�ೆ3ೆ ಬಂದು, ಎರಡು LಗRಹಗಳನು� 3ೋ�ಚಂದನ�ಂದ ಮುಚV.ಾ&, ಅವ�ಗಳನು�
ರುQ pಯ �ೋಟದBC ಅಡ&' ಇಡುವನು. ಮುಂ/ೆ Pಾiರ�ೆzಂದ 7ೊರಡುವ ಹಡ&ನBC ಮರದ
�� ಯ ರೂಪದBC +ೇ4�ೊಂಡು, ಆ ಹಡಗು ಮ.ೆeಯ ಬ> +ಾಗು��ರು2ಾಗ, �ರು3ಾ>3ೆ 'ಲುQ
ಹಡಗು ಮುಳYಗುವ ಸಂದಬ�ದBC, ಸ�ೕಪದ.ೆC /ಾ*ನ ಮಗ��ಾ&ರು ಮ/ಾi�ಾಯ�ರು ತಮ  ಮಂತR
ಶQ�zಂದ ಎ.ಾC 2ಾ*]ಾರಸ�ರನು� �ಾ]ಾಡು�ಾ��ೆ. ತಮ  ]ಾRಣವನು� �ಾ]ಾ;ದ ಮ/ಾi�ಾಯ�ರ
ಬ> 2ಾ*]ಾರಸ�ರು ಸಂ�ೋಷ�ಂದ ಪR�Zಾ& ಏನು �ೊಡ<ೇ�ೆಂದು �ೇ>/ಾಗ, ಮ/ಾi�ಾಯ�ರು
ಆ ಹಡ&ನBCರುವ ಎರಡು 3ೋ�ಚಂದನದ �� ಯನು� �ೇಳYವರು. ಆ �� ಗಳನು� ಅವ4ಂದ
ಪJೆದು ಅBCಂದ ಉಡು�ಯ ಮಠದ ಕJೆ 7ೊರ�ಾಗ ಮ.ೆeಯ ವಡ]ಾಂ;ಬ> ಒಂದು �� ಯು
�ೆಳ3ೆ �ದುH ಒJೆದು ಅದ4ಂದ ಬಲ�ಾಮನ ಮೂ��ಯು 7ೊರಬರುತ�/ೆ. ಆಗ ಮ/ಾi�ಾಯ�ರು ಆ
ಮೂ��ಯನು� ಅBCM ಪR��ಾ°ಪ8ೆ -ಾ;, ಅದು ವಡ]ಾಂJೆಶiರ ಬಲ�ಾಮ /ೇವ+ಾ,ನ2ಾ&
Oಮ-ಾ�ಣ2ಾಗುತ�/ೆ. ಇ8ೊ�ಂದು �� ಯನು� ಉಡು�ಯ ಕ.ಾ*pಯBCಟ@ಕೂಡ.ೆ ��  ಒJೆದು ªR
ಕೃಷXನ LಗRಹ aೕ.ೆ ಬರುತ�/ೆ. ಅದನು� ಸ�ೕಪದBC ಪR��ಾ°�' ಅBC ಉಡು� ªRೕ ಕೃಷX /ೆವ+ಾ,ನ
Oಮ-ಾ�ಣ2ಾಗುತ�/ೆ. 

ಯ\3ಾನವನು� 8ೋಡು��ದH ಶಂಕn ಪh9ಾ4 4UVಯನು� ಕಂಡು ಏ8ೋ 7ೇಳಲು 7ೋದವರು
�8ೇಶನನು� 8ೋ; ಸುಮ 8ಾ�ಗು�ಾ��ೆ. 4UV �8ೇಶನನು� ಕಂಡ ಕೂಡ.ೆ �8ೇಶO3ೆ ಅ42ಾ&
cigarette ಹUV�ೊಂಡು ದೂರ 7ೋ& OಲುC�ಾ�8ೆ. BackgroundನBC 4UV ಶಂಕn
ಪh9ಾ4ಯ 9ೊ�ೆ -ಾತ8ಾಡು��/ಾH8ೆ. �8ೇಶ ಯ\3ಾನ 8ೋಡು��ರು�ಾ�8ೆ. ಸiಲe 7ೊ��ನ
ನಂತರ ಅವನ ಗಮನ 4UV 7ಾಗು ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯ ಕJೆ 7ೋಗುತ�/ೆ. ಅವ4ಬbರು Zಾವ�/ೋ
ಗಂ^ೕರ L�ಾರದ ಬ3ೆ� -ಾತ8ಾಡು��ದHಂ�ೆ �ಾಣುವ�ದು. 4UV xಂ�ರು& �8ೇಶನನು� 8ೋ;
ಅವನನು� ಕ�ೆಯು�ಾ�8ೆ. ಹ��ರ ಬರುವ �8ೇಶO3ೆ 

4UV
ಈ <ಾಲು ಅಂ/ೆR Zಾರು 3ೋತು�ಂ�ಾ?

�8ೇಶ
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7ಾ... 3ೊತ�.ಾC

4UV
ಎBC '�ಾ�8ೆ?

�8ೇಶ
ಇ�ೊ@��3ೆ... ಮ8ೆಯG ಇಬ�ಹುದು

4UV
ಸ4. <ಾ ಕಕ�ೊ�ಂ� ಬರುವ.

4UV ಅBCಂದ 7ೊರಡುವಷ@ರBC ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ಅವನನು� ತJೆದು

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಈಗ <ೇಡ. <ೆ>3ೆ� 7ೋ& 8ೋ;/ೆR +ಾಕು. 8ಾ�
7ೇ� �ೆ8ೆ.

ಎಂದು 7ೇ> ಯ\3ಾನದ ಕJೆ 8ೋಡುವರು. 4UV 7ಾಗು �8ೇಶ ಸಹ ಯ\3ಾನದ ಕJೆ
8ೋಡುವರು. ಯ\3ಾನದBC ಹಡಗು ಮುಳYಗುವ ಬ3ೆ� ಪRಸಂಗ ಬರುವ�ದು. ಒಬb ಕ.ಾLದ  

ಕ.ಾLದ ೧ (ನಗುತ�)
ZಾವHಕೂ� ಒa  +ಾi�ಗಳY ಹಡಗನು� ಪh�� ಪ4�ೆ±ೕ�'
8ೋJೆbೕQ�ತು�, ಅ.ಾi? Zಾ43ೊತು�, ಹಡ�BC ಇನ�ಷು@
LಗRಹಗಳY ಇರವ +ಾಧ*�ೆಗಳY ಉಂಟು. 

ಕ.ಾLದ ೨ (ನಗುತ�
7ೌದು 7ೌದು. 7ೇ>�ಾ�ಗು�ಲC. ಈ2ಾಗF 7ೋ& ಹುಡುQ/ೆR,
ಸಮುದRದ ಆಳದBC ಒಂ/ೆರಡು LಗRಹಗಳY 'Q�ದುR 'ಗbಹುದು

CUT TO:

EXT. DAY: SHANKER POOJARY'S HOUSE

ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ತನ� ಆ�ಾಮ ಕುU�ಯ aೕ.ೆ ಕು>�/ಾH�ೆ. ಅವರ ಕJೆಯವರು ಸುತ�ಲು
Oಂ�/ಾH�ೆ. Background ಗ/ೆHಯBC xಂ�ನ �ಾ�R ಯ\3ಾನ�ಾ�& 7ಾQದH ರಂಗಸ,ಳವನು�
�ೆರವ�3ೊ>ಸು��/ಾH�ೆ. 4UV, �8ೇಶ ಮತು� ಸು�, ಮೂವರು ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯ ಬ>
Oಂ�/ಾH�ೆ. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ತನ� ಕJೆಯವನ ಹ��ರ

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಮುನ�� ಬ�ೆR ಪಂತ� ಅ�ಾ�. ಬ�ೆ�ೕ8ಾ?

ವ*Q�
ಇ_© ಅಣX. ಪಂ{ ಕಡಪ�JಾH. ಬರು2ೆ.

ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ಸiಲe Mೕಚ8ೆ-ಾ; 4UVಯ ಬ>

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಇದ�ೆ�.ಾC ಗಮನ �ೋJಾ� ಇ.ಾi Oೕನು?

4UV
140 boat ಉಂಟ�ಾX. <ೇ�ೆಸ ಎಲC 8ೋJೆbೕಕಲC?

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಇವ4ಬುR ಎಂತ -ಾJಾ��ೆ?

ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ಅBC Oಂ�ದH ಸು� 7ಾಗು �8ೇಶನ ಕJೆ 8ೋಡುವರು. 4UV ಅವ4ಬbರ ಕJೆ
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8ೋ; ನಗುವನು. ಅವ4ಬbರು ಏನು-ಾಡಲು �ೋಚ/ೆ ಅವರು ನಗು�ಾ��ೆ. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ಸiಲe
-ೌನ2ಾ& ನಂತರ ಅವರ ಕJೆಯವನನು� 8ೋ; �ೈ �ಾಚು�ಾ�8ೆ. ಅವರ ಕJೆಯವರನು ಬಂದು
ಅವರ �ೈ3ೆ cigar �ೊಡುವನು. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 cigarನ ತು�ಯನು� ಅಡ��RಯBC ತುಂಡ4'
ಅದನು� ಹUV�ೊಂಡು +ೇದು�ಾ�, ಅBCM ದೂರದBC �ೋ> ಜಗಳ�ೆ� �ಾBೕಮು ನJೆಯು��ರುವBC
8ೋಡು�ಾ�8ೆ. ಅದನು� ಗಮOಸು�ಾ� 4UVಯ ಕJೆ3ೆ 

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ನಂ/ೆರಡು fighters 8ೋ;�HZಾ? ಒಂ/ೋಂದ�ೆ�
ಆ�ಾn +ಾLರ �ೊN@/ೆH8ೆ..

ಶಂಕn ಪh9ಾ4 �ೋ>3ೆ �ಾBೕಮು ನJೆಸು��ರುವವO3ೆ

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಎ� ಈ�ಾ. ಸ4Zಾ{ ತು(8ೊ್ನಡು ಐ�ೆCೕನ. Oನ�
ರ� �ಂ3ೊಲH ಸಂಬಳ�H 9ಾ'� ಕRಯತ �ೋ4ಲು

ಈರ
/ಾ.ಾ �Jೊ*;V ದOಕು.ೆ. ಈ ಸ�� 8ೆಕು.ೇ 3ೆಂದುನು

ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ನಗುವನು. ನಂತರ 4UVಯನು� 8ೋಡು�ಾ�

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಇದು �ಾ'� Lಷಯ ಅಲC. ಇದು Oೕಯ��ನ Lಷಯ.
ಇವನನು� 8ಾವ� ಸುa� ��ೆR, ಉ>ದವ�ೆಲC ನಮ ನು�
ಸBೕ+ಾm �ೆ3ೊ�ಾ��ೆ. ಎಂತ -ಾJೆbೕಕಂತ Oೕ8ೆ 8ೋಡು.

4UV
8ಾ� 8ೋJೊ�� �ೆ8ೆ

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
9ಾ'� ಎಂತ -ಾ;Cw 7ೋ3ೆbೕಡ -ಾ�ಾಯ. ಎk@ <ೇw
ಅ�ೆ@.

4UV ತ.ೆ ಅ.ಾC;ಸು�ಾ�8ೆ. ಸು� ಮತು� �8ೇಶ ನಗಲು ]ಾRರಂ^ಸು�ಾ��ೆ. 4UV ಸು� 7ಾಗು
�8ೇಶ ನನು� 8ೋ;

4UV
ಎಂUನಯ. ಮಲ.ಾ�?

�8ೇಶ 7ಾಗು ಸು� ನಗುವ�ದನು� ಮುಂದುವ4ಸುವರು. ಆಗ ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯ ಕJೆಯವರು ನಗಲು
]ಾRರಂ^ಸುವರು. ಅವರBC ಒಬb

ವ*Q� (ನಗುತ�)
4UVಯ� &ಡ Q�ೊ�ಂ� <ಾ ಅಂ�ೇ> ಕ>F/ೆR, &ಡ Qತು�
ಸುಣX{ Oೕn 7ಾQ ಬತ�ಾ�8ೆ

ಶಂಕn ಪh9ಾ4 (ನಗುತ�)
8ೋಡು. ಎಲC4ಗು Oನ�ಬ3ೆ� ಸ4Zಾ& 3ೊ��/ೆ

ಸು�
ಅಣX... O8ೆ� ಮPಾ*ನ ಒಬbನ ಮೂm ಒಡುH ಸುಣXದ Oೕn
7ಾQ ಬಂದ

4UV 'N@3ೇರು�ಾ�8ೆ

4UV
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�ೊ]ೆi� ಇ�ೆ� <ೇವ'�. O8ೆ� ಕುಡHದುH ಇನು� ಇ>Bಲi?

ಶಂಕn ಪh9ಾ4 4UVಯನು� ಕಂಡು

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಇBC <ಾ

4UV ಅವರ ಬ> 7ೋಗುವನು. Background ನBC bullet ಬಂದು OಲುCವ ಶಬH �ೇಳYವ�ದು.
ಶಂಕn ಪh9ಾ4 4UVಯ �ೈ x;ದು, ಅBCMೕ ಕು>s4'�ೊಂಡು ಅವನ ತ.ೆ ಸವ4 ಅವO3ೆ
ಏ8ೋ 7ೇಳಲು 7ೋಗು2ಾಗ ಒಬb ವ*Q� ಬಂದು

ವ*Q�
ಅ�ಾX... ಮುನ� ಬ�ೆ�

ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ಒa  ಮುನ�ನ ಕJೆ 8ೋಡುವನು

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಸ4... �ಾಪ�ೆ ಪ�

ವ*Q� 7ೊರಡುವನು. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 4UVಯನು� ಕಂಡು

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
&ಡ -ಾತR QೕಳY. ಸುಣX{ Oೕn 7ಾQC�ೆ� 7ೊ3ೆbೕಡ.
3ೊ�ಾ�Zಾ�?

4UV ತ.ೆ <ಾ&', ಸ4 ಅ8ೊ�ೕ 4ೕ�ಯBC ತ.ೆ ಅ.ಾC;ಸು�ಾ�8ೆ

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಇ.ೊ�ೕಡು. ಎk@ <ೇw ಅ�ೆ@. Control ತ�e ಎಂತಸ
-ಾJೆbೕಡ

4UV ಇ8ೊ�ೕa  ತ.ೆ ಅ.ಾC;ಸುವನು. 

BackgroundನBC ವ*Q� ಮುನ�ನ ಬ> 7ೋ& -ಾತ8ಾಡುವನು. ಮುನ�, ಅBC ನJೆಯು��ರುವ
�ೋ> ಜಗಳವನು� 8ೋಡು�ಾ� ಕು>ತು �ೊಳYs�ಾ�8ೆ. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ಎಲCರನು� ಒa  8ೋ;,
ತನ� ಆ�ಾಮ ಕುU�zಂದ ಎದುH, 4UVಯನು� ಇ8ೊ್ನಂದುಕJೆ3ೆ ಕ�ೆದು�ೊಂಡು 7ೋಗುವನು.
ಅBCರುವವರು ಅವ4ಬb43ೆ 7ೋಗಲು 9ಾಗ -ಾ;�ೊಡುವರು. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 7ಾಗು 4UV ಗ/ೆHಯ
ಕJೆ ನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋಗುವರು. �8ೇಶ ಮುನ�ನ ಕJೆ ನJೆಯುವನು. ಮುನ�ನ ಬ> 7ೋ&
ಕು>ತು�ೊಳYsವನು. ಸು� ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯ ಕJೆಯವರ ಹ��ರ 7ೋ&

ಸು�
ಅಣX ಒಂದು cigar �ೊ;

ವ*Q�
ಸು��ರು -ಾ�ೆR... ಶಂಕರಣXO3ೆ 3ೊ�ಾ�/ೆR <ೈ�ಾ��ೆ

ಸು�
ಒಂ{ �ೊ�ೆR ಎಂತ 7ೇಳY�ಲC -ಾ�ೆR...

BackgroundನBC ಶಂಕn ಪh9ಾ4 4UVಯ 9ೊ�ೆ 7ಾಗು �8ೇಶ ಮುನ�ನ 9ೊ�ೆ
-ಾತ8ಾಡು��ರುವರು. Wide shot3ೆ cut ಆದ�ೆ ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ಮುನ�ನನು� ಕ�ೆಯುವರು.
ಮುನ� �8ೇಶO3ೆ ಏ8ೋ 7ೇ> ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯ ಕJೆ ಓಡುವನು. ಮುನ� ಅವರ ಹ�್ತರ
ಬಂದು OಲುCವನು. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 4UV3ೆ 

ಶಂಕರ ಪh9ಾ4
ಸ4. ನನ3ೆ Lಷಯ 3ೊ�ಾ�{ ಕೂJೆC Zಾನ8ಾ�ದುR car
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ಒN@3ೆ ಕ>+ೆ�8ೆ. ಅವನು Oನ�ನು� ಅBC3ೆ ಕಕ�ೊ�ಂ�
7ೋ3ಾ�8ೆ. Oೕ� ¨ದುC ಆ <ಾಲು� ಹು;� ಎಂತ -ಾ;�ಯ
8ೊಡು

4UV
ಸ4...

ಎಂದು 4UV ಅBCಂದ 7ೊರಡುವನು. ಅBCMೕ ಹ��ರದBC Oಂ�ದH ಮುನ� ಪh9ಾ4ಯ ಬ>
ಬರುವನು. �8ೇಶನು ಅBCM ಸiಲe ದೂರದBC ಬಂದು Oಂ�ರು�ಾ�8ೆ. 4UVಯ 9ೊ�ೆ ಅವನೂ
xಂ�ರು& 7ೊರಡುವನು. 

�8ೇಶ
<ಾಲು ಹುB2ೇಶ 7ಾQ/ಾHನಂ�ೆ. ಅ/ೇ O8ೆ� �ಾ�R...  

ಸು� ಉ>�ರುವವರ 9ೊ�ೆ �ೈಯBC cigar x;ದು�ೊಂಡು -ಾತ8ಾಡು��/ಾH8ೆ. ಅದನು� ಕಂಡ
4UV ಅವನನು� ಕ�ೆಯು�ಾ�8ೆ. ಸು� 4UVಯನು� ಕಂಡು ಓ; ಬರುವಷ@ರBC ಅವನನು� ಶಂಕn
ಪh9ಾ4 ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಸು� ಅವರ ಬ> ಓಡು�ಾ�8ೆ. 4UV �8ೇಶನ ಕJೆ 8ೋಡು�ಾ�8ೆ

�8ೇಶ
O8ೆ� �ಾ�R ಮ.ೆe ಸೂ�ಲ�GC light ಉ4�ತ�ಲ. ಅ.ೆCೕ ಇದH
ಅಂ�ೆ. <ೆಳ3ೆ� ಎದುH ಎಲುR ರಥ�ೕ� ಕJೆ 7ೊN�ಬ<ೇ�ಕು

4UV, ಅವರ ಬ> ಓ; ಬರುವ ಸು�ಯನು� ಕಂಡು

4UV
O8ೆ� <ೇವ'� ಸB3ೆ �ೊಟ@{ 9ಾ'� ಆಯು�

ಸು�
8ಾ8ೆಂತ -ಾ;/ೆ -ಾ�ೆR?

4UV
OಲುC 7ೇ� �ೆ8ೆ Oಂ3ೆ. <ಾ4 -ಾ�ಾ;�ಯಲC?

ಎಂದು ಅವನ �ೈಯBCದH cigarಅನು� Qತು��ೊಳYs�ಾ�8ೆ. ಸು� ಸಪe3ಾಗು�ಾ�8ೆ. Long shot of
4UV, �8ೇಶ 7ಾಗು ಸು� 7ೊರಡುವರು

ಸು�
ಎBC3ೆ 7ೋ&�/ೆHೕ2ೆ

4UV
Oನ� ಅಪeನ ಮ8ೆ3ೆ

CUT TO:

INSERT: ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ಆ�ಾಮ ಕುU�ಯ aೕ.ೆ ಕು>�/ಾH�ೆ. ಅವರ ಪಕ� ಸು� 7ಾಗು
ಉ>ದವರು Oಂ�/ಾH�ೆ. �ೆ_8ಾ voice recorder x;ದು ಅವನ ಮುಂ/ೆ ಕು>�/ಾH�ೆ.
ಮ8ೆಯ �ೆಲಸದವಳY ಎರಡು cup ತರು�ಾ��ೆ. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 �ೆR ಇಂದ coffeeಯನು�
�ೆ3ೆದು �ೆ_ನ>3ೆ �ೊಡು�ಾ�8ೆ. ಅBCರುವ Nೕಯನು� �ೆ3ೆದು �ೊಂಡು ಅದ4ಂದ ಒಂದು sip
ಕು;ದು ಅವನ ಕJೆಯವ43ೆ

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಆMನ ಪ�ದn ಎಂU8ಾ?

ಸು�
<ಾಲು ಅಣX
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ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಹುಃ... <ಾಲು... <ಾಲು ನನ� boatಅBC �ೆಲಸ -ಾ;�ದH.
ಈ �ೕ� x;B�ೆ� 7ೊ3ಾ�ರಲC. ಅವ43ೆ ಬಂದದRBC
ಅದ�<ಾಗ �ೊJೆ�ೕ8ೆ. ಉ>ದ ಅದ�=ಾಗ ನನ3ೆ 'ಗ�/ೆ.
ಆದ�ೆ ಈ <ಾಲು ನನ3ೇ ಗು��ಲC/ೆ �ೕನ�ಳನು� market
ಇಂದ 7ೊರ3ೆ -ಾ��ದH ಅಂ�ೆ. 8ೋ;, ಇದು ತುಂಬ
ತ]ಾeಗ�/ೆ.   

�ೆ_8ಾ
ಹ ... Oೕವ� ಮು8ಾ� ಅಂತ 7ೆ>��R. ಅವ8ೇ?

Nೕ ಕು;ಯು�ಾ� 7ೌದು ಎನು�ವ 4ೕ�ಯBC ತ.ೆ ಅ.ಾC;ಸುವರು. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ಗಂ^ೕರ2ಾ&
MೕUಸು�/ಾH�ೆ. �ೆ_ನ coffee cupನು� ಎತು��ಾ� ಕು;ಯುವಷ@ರBC

CUT TO:

INSERT �ೆ_8ಾ ತನ� ಮ8ೆಯ drawing room ನBC coffee ಕು;ಯು�ಾ� $*ೕUಸು�/ಾH�ೆ

CUT TO:

EXT. DAY: CAR STREET

Democracy 7ಾಗು ಅವನ ಮೂವರು +ೆ�ೕxತರು ಜ8ಾ ಷ°�ಯ ಪRಯುಕ� ತಮ  ಮುಖ�ೆ�
ಬಣX7ಾQ�ೊಂಡು �ೆ_8ಾಳ camera3ೆ �ೕq �ೋಡು��/ಾH�ೆ. �ೆ_8ಾ photo �ೆ3ೆದ aೕ.ೆ,
ತನ�BCರುವ ೧೦೦ ರು]ಾz 8ೊಟನು� ಅವ43ೆ �ೊಡು�ಾ�

�ೆ_8ಾ
ನ� �ೈಯBC change ಇ.ಾC. 8ಾಲು� ಜನ +ೇ4 ಇದನ�
share -ಾJೊ�ೕ�ೕ�ಾ?

Democracy ಖು�zಂದ ಸ4 ಎನು�ವ 4ೕ�ಯBC ತ.ೆ ಅ.ಾC;ಸುವನು. �ೆ_ನ ಅವರನ� 8ೋ;
ಖು�zಂದ ಮುದುH-ಾಡುವಳY. ನಂತರ <ೇ�ೆ ಕJೆಯ photo �ೆ3ೆಯಲು ]ಾRರಂ^ಸುವಳY.
Democracy 7ಾಗು ಅವನ 3ೆ�ೆಯರು ಅBCಂದ �ರು& 7ೊರಡುವರು. Camera ಅವರನು�
follow -ಾಡುತ� ಮುಂ/ೆ 7ೋಗು��ರು2ಾಗ

ಹುಡುಗ 2
ಒ<ೊbಬbರ ]ಾB3ೆ ಎ�ೆ@k@ ಬತ�/ಾ?

DEMOCRACY
ಹು ... 8ಾ� ಈ3ಾ 100 ರು]ಾzಯನು� ಸ4Zಾ&
8ಾಲು� ಜನ ಹಂU�ೊ>s�ೆ�, ಗು�ಾ�ಾರ -ಾJೆb�ಾ?
=ಾ3ಾ�ಾರ -ಾJೆb�ಾ?

ಹುಡುಗ 3
ನಂm ಅನುF�ೆ� 8ಾವ� ಕ>ಯುL�ೆ -ಾJೆbಕು

ಹುಡುಗ 1
O�� ಅ]ೆe �ೆ�� ಕ>ಯುವ�ದು. ನಂ3ೆ ಅನುF�ೆ� 8ಾವ�
<ಾ3ಾ�ಾರ8ೆ -ಾJೆbಕು.

ಹುಡು3ಾ 2
7ಾ3ಾ/ೆR 100ರBC 8ಾಲು� =ಾ&'/ೆR ಎk@ ಬತ�/ೆ

ಎಲCರು ಒಬbರ8ೊ�ಬbರನ� 8ೋ;�ೊಳYs�ಾ��ೆ

DEMOCRACY
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ಒಂ{ �ೆಲF -ಾಡುವ. 8ಾG� ice candy �ೆ�ೊಂಡು,
ಎಷು@ UಲC�ೆ ಬತ�/ೆ ಅಂತ 8ೋಡುವ. ಅದನು� 8ಾಲು� ಜನ
ಹಂU�ೊಂJೆR ಆಯು�.

ಹುಡುಗ 3
7ಾ3ಾ/ೆR 8ಾ� yellow color �ೆ3ೊ� �ೆ8ೆ. 

8ಾಲು� ಹುಡುಗರು ice candyಯವನ ಬ> ಓಡಲು ]ಾRರಂ^ಸುವರು. BackgroundನBC
Zಾ�ೊ Democracy ಎಂದು ಕೂಗು�ಾ��ೆ. 8ಾಲು� ಹುಡುಗರು ಅBCM xಂ/ೆ �ರು& OಲುCವರು.
�8ೇಶ 4\ದ 7ೊರ3ೆ Oಂ�ರುವನು, ಸು� driver 'ೕNನ ಪಕ�ದBC ಕು>�/ಾH8ೆ, 4UV xಂ/ೆ
ಕು>�ರು�ಾ�8ೆ. Democracy ಅವನ +ೆ�ೕxತರBC

DEMOCRACY
ಮೂವರು lineನBC Oಂ�4. 8ಾ� ಈಗ ಬತ�ೆ�8ೆ

ಮೂವರು +ಾ.ಾ& OಲುCವರು. Democracy �8ೇಶನ ಬ> ನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋಗುವನು.

�8ೇಶ
Collection 9ೋರ?

DEMOCRACY
ನ;�ಾ ಉಂಟು. ಈ2ಾ3ೆಲC ಮುಂUನ 7ಾ3ೆ collection
ಇಲC...

ಎಂದು Democracy �ೈ Oೕಡುವನು. �8ೇಶ ತನ� 9ೇ�Oಂದ UಲC�ೆಯನು� �ೆ3ೆದು �ೊಡು�ಾ�8ೆ.
Democracy UಲC�ೆಯನು� 8ೋಡು�ಾ�

DEMOCRACY
ಎಂತ ಇ�ೆ@8ಾ? (�ೆ_8ಾಳ ಕJೆ �ೋ4ಸುತ�) ಆ ಹು;�
8ೋ;, ನೂn ರು]ಾz �ೊಟುC.

�8ೇಶ �ೆ_8ಾಳನು� 8ೋ; smile -ಾಡು�ಾ�8ೆ. ತನ� ಮುಖದ aೕ.ೆ gunನನು� ಇಟು@, 4\ದ
xಂ/ೆ ಮಲ&ರುವ 4UVಯನು� ಎ�bಸು�ಾ�8ೆ. 4UVಯು ಎದುH 4_8ಾಳನು� 8ೋ;, ಅವಳ ಕJೆ
ನJೆಯುವನು. /ಾ4ಯBC ಒಂದು chairಅನು� ಎ�� 7ಾQ�ೊಳYsವನು.

�ೆ_ನ car street ಬ> ತನ� tripod aೕ.ೆ SLR camera ಇಟು@ photography
-ಾಡು��/ಾH�ೆ. 4UV chair ತಂದು cameraದ ಮುಂ/ೆ ಕು>ತು�ೊಳYs�ಾ�8ೆ. �ೆ_ನ ಅದನು�
8ೋ; 3ಾಬ4zಂದ 7ೊರ3ೆ 8ೋಡುವಳY.  

4UV
ಬಹ�ಾ ಸಮಯದ ನಂತರ. ಇ��ೕ�ೆ3ೆ ಉಡು� ಕJೆ
ಬ��.ಾi?

�ೆ_8ಾ>3ೆ Q4Q4Zಾ& 4UVಯನು� 8ೋಡು�ಾ��ೆ. 4UV cameraವನು� 8ೋಡು�ಾ�

4UV
ಇ/ೇ camera... �ೆಃ ಇದ.ಾC

�ೆ_ನ ಅವನನು� .ೆQ�ಸ/ೆ <ೇ�ೆ ಕJೆ photo �ೆ3ೆಯಲು 7ೋರಡುವಳY. 4UV ಅBCMೕ chair
aೕ.ೆ ಕು>�/ಾH8ೆ

�ೆ_ನ
ದಯLಟು@ Oೕವ� ಸiಲe 9ಾಗ ��ೆR, 8ಾನು photo
�ೆ&ೕ�ೕO.

4UV
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ನಂ/ೆ �ೆ3ೊ>

�ೆ_8ಾ
No thank you. I am not interested

�ೆ_ನ tripod Oಂದ camera �ೆ3ೆದು <ೇ�ೆಕJೆಯ photo �ೆ3ೆಯಲು ಪRಯ��ಸುವಳY

4UV
ಓ 7ೊ. 15 ವಷ�ದ xಂ/ೆ ತುಂ<ಾ interest
�ೋ4+ಾH7ಾ&ತು�.

�ೆ_8ಾ 4UVಯನು� 8ೋಡು�ಾ�

�ೆ_8ಾ
Next time Oಮ ನ� police chase -ಾಡ<ೆ�ಾ/ೆR
7ೇ>, sureಆ& interest �ೋ4'�ೕO.

4UV
7ಾ3ಾ/ೆR Oಮ ನು� 9ಾ'� wait -ಾಡುF�ಲC �;

�ೆ_8ಾ
good

    �ೆ_8ಾ ಮ�ೆ� <ೇ�ೆ ಕJೆಯ photo �ೆ3ೆಯಲು ]ಾRರಂ^ಸು�ಾ��ೆ. ಆಗ 4UV ಅವಳನು�
xಂ<ಾBಸುವನು

4UV
ಈ photoಗಳನು� develop -ಾಡು�ಲC ಅಂತಂ/ೆR,
Zಾw �ೆ&�ೕ�ಾ?

�ೆ_ನ
Zಾn 7ೇ>ದುH 8ಾ� develop -ಾಡ.ಾC ಅಂತ?

4UV
-ಾ;�ೕ�ಾ?

�ೆ_ನ
of course

4UV
7ಾ3ಾ/ೆR ನನ� photo �ೊ;

�ೆ_8ಾ>3ೆ Q4Q4Zಾ&

�ೆ_8ಾ
Why are you so obsessed with that
picture?

4UV
Well madam .. ನನ� ಹತR Uಕ�ಂ�ನ Zಾವ�/ೇ
photo ಇಲC. ಅದRಲುC Oೕವ� ನನ� _ೕವನದ
ಅತ*ಮೂಲ*2ಾದ ಗ>3ೆಯನು� +ೆ�ೆ x;��Hೕರ. ಅದ8ಾ�
ಅಷು@ ಸುಲಭ2ಾ& �ಟ@�ೋ;Cw� ಆಗ�/ಾ?

�ೆ_8ಾ
8ೋ; 8ಾ� Oಮ3ೆ ¨ೕ/ೆCೕ 7ೇ>�HೕO...
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ಅಷ@ರBC �8ೇಶ 4UVಯ ಬ> ಬಂದು 4UVಯ QLಯBC ಬಂದು ಏ8ೋ 7ೇಳY�ಾ�8ೆ. �ೆ_ನ ಅದನು�
�ೇಳಲು ಮುಂ/ಾಗು�ಾ��ೆ

4UV
7ೋ...

4UV �ೆ_8ಾಳನು� 8ೋಡು�ಾ� xಮು ಕ2ಾ& ನJೆದು 

4UV
Well I have to take a leave now but next
time Oೕವ� ಬರ<ೇ�ಾ/ೆR ದಯLಟು@ ಆ photo �ೆ�ೊಂ�
ಬO�

�ೆ_8ಾ 4UVಯನು� xೕZಾ>ಸು�ಾ� ಅವನ ಕJೆ ನJೆದು

�ೆ_ನ
8ಾನು Oಮ  9ೋ�ೆ ಬರಬಹುದ? Am sure I will
get some interesting pictures

4UV auto xಂ/ೆ ಹತು��ಾ�8ೆ. �8ೇಶ xಂ/ೆ ಕೂ�/ಾH8ೆ. ಸು� auto driver 9ೊ�ೆ ಮುಂ/ೆ
ಕು>�/ಾH8ೆ

4UV
I am sorry. ಇಷು@<ೇಗ ನನ� xಂ/ೆ police
ಬರು�ಲC. Photo 8ೆನುe

Auto 7ೊರಡುವ�ದನು� �ೆ_8ಾ 8ೋಡುವಳY

CUT TO:

EXT. DAY: ROAD / AUTO

ಸು�, �8ೇಶ 7ಾಗು 4UV autoದBC 7ೋಗು��ರು�ಾ��ೆ

4UV
ಎBC/ಾHನಂ�ೆ?

�8ೇಶ
9ೋ� ರ+ೆ�.

ಸು� xಂ/ೆ �ರುಗು�ಾ�

ಸು�
Junction ಹತR

4[ಾ 7ೋಗು��ರು2ಾಗ ಅದರ ಪಕ�ದBC Democracy ತನ� +ೆ�ೕxತರ 9ೊ�ೆ cycleನBC 8ಾಲiರು
ಬರು�ಾ��ೆ. ಸು�ಯನು� 8ೋ;  

DEMOCRACY
ಸು�ಯಣX ಎBC3ೆ?

ಸು�
9ೋ� ರ+ೆ�.

DEMOCRACY
�ೇq ಉಂ�ಾ?
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ಸು�
8ೋಡುವ ಎBC ತನಕ ಬ��ಯಂತ?

Democracy 7ಾಗು ಅವನ 3ೆ�ೆಯರು +ೈಕG 9ೊ�ೆ3ೆ �ೕಳYವರು.

CUT TO:

EXT. DAY: JODRASTE

Auto ಜಂ\� ಹ��ರ ಬರುತ�/ೆ. ಅBCMೕ ಹುB2ೇಷದ ನೃತ* ನJೆಯು��ದುH ಬಹಳ ಜನ ಅದರ
ಸುತ�ಲು +ೇ4ರು�ಾ��ೆ. ಹ��ರ ಬರು��ದHಂ�ೆMೕ ಹುB2ೇಷದ 2ಾದ*ಗಳ ಶಬ´�ೆ� 4UV aೖZಾ;ಸುತ�,
ಆ ಗುಂ&ನ.ೆC auto�ಂದ ಇ>ದು ಹುB2ೇಷದ ಕJೆ ನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋಗು�ಾ�8ೆ. ಹುB2ೇಷದ
ತಂಡದ.ೊCಬb 4UVಯನು� ಕಂಡು ಅವನ ಆಗ��ೆಯನು� ಕೂಗುವನು. ಇದನು� �ೇ>ದ ಉ>ದವರು
4UV3ೆ 9ಾಗ �ಟು@�ೊಡುವರು. 4UV ಅವರ ಮದ*ದBC ನJೆದುಬರು��ದHಂ�ೆMೕ ಅವರ.ೊCೕಬb +ೇವಂ�
7ಾರವನು� 4UV3ೆ 7ಾಕುವನು. 4UV ಉ>ದ ಹುBಗ�rೆಂ�3ೆ 7ೆ9ೆ© 7ಾಕಲು ]ಾRರಂ^ಸುವನು. ಎ.ಾC
ಹುBಗಳY +ೇವಂ� 7ಾರವನು� 7ಾQ�ೊಂ;ರುವರು. �ೆಲವ� ಹುBಗಳY +ೇವಂ� 7ಾರದaೕ.ೆ �ಾ'ನ
7ಾರವನು� 7ಾQ�ೋಂ;/ಾH�ೆ. ಅವರ.ೊCೕಬb <ೇ�ೆ3ಾರನಂ�ೆ 2ೇಷ 7ಾQ�ೊಂಡು, <ೇ�ೆ3ಾರನ 7ೆ9ೆ©
7ಾಕು�ಾ� ಹುBಗಳನು� <ೇ�ೆ ಆಡುವ 4ೕ�ಯBC ನ��ಸು��/ಾH8ೆ. ನೃತ* ನJೆಯು��ದHಂ�ೆMೕ �8ೇಶ
ಬಂದು 4UVಯನು� OBC' ಒಂದು ಕJೆ3ೆ <ೆರಳನು� �ೋ4ಸುವನು. ಅBC <ಾಲು ಹುB2ೇಷ ಧ4'
ಒಂದು ಮರದ ಕJೆ ಕಲCನು� ಎ+ೆಯು��/ಾH8ೆ. 4UV <ಾಲುವನು� ಕಂಡು smile -ಾಡುವನು.
ಹುBಯ 2ಾಧ*ಗಳY OಲುCವ�ದು. 4UV 2ಾಧ*ದವರನು� ಕಂಡು

4UV
ಎಂತ ಮು&ೕತ? ಇ8ೊ�{ 7ಾQ, ಇ8ೊ�ಂ{ 7ಾQ. ಏ
ನ8ೊ�ಂ_ ]ಾJೆCಯ...

2ಾಧ*ದವರು ಇ8ೊ�ಂದು 7ಾಡನು� ಶುರು -ಾ;/ಾಗ �ಾ+ೆಯವರು ಸಹ ಅವ43ೆ +ಾ� �ೊಡುವರು.
4UVಯ 9ೊ�ೆ ಇನು� �ೆಲವ� ಹುBಗಳY ನBಯಲು ಶುರು-ಾಡುವರು. 4UV ಮ�ೊ�a  ನೃತ*ದBC
ಮಗ�8ಾಗು�ಾ�8ೆ. ಸiಲe 7ೊ��ನ ನಂತರ, 4UV <ೇ�ೆ3ಾರನ �ೈzಂದ gunಅನು� �ೆ3ೆದು�ೊಂಡು
ಅವನ 7ಾ3ೆ 7ೆ9ೆ©7ಾಕಲು ]ಾRರಂ^ಸುವನು. ಕುpಯುತ� ಕುpಯುತ�, ಜನರ ಸಂದpzಂದ 7ೋರ3ೆ
ಬಂದು <ಾಲುLನ ಕJೆ ನJೆಯು�ಾ�8ೆ. <ಾಲುಹ��ರ ಬರು��ದHಂ�ೆM, ತನ� �ೈಯBCರುವ gunಅನು�
xಂ�ರು&'�ೊಂಡು ಅದ4ಂದ <ಾಲುLನ ತ.ೆ3ೆ 9ೋ�ಾ& 7ೋJೆಯು�ಾ�8ೆ. ಮರ�ೆ�
ಕಲುC7ೊJೆಯು��ರುವ <ಾಲು \ಣದBC 8ೆಲ�ೆ� �ೕಳYವನು. Camera pan ಆದ�ೆ ಅBC
Democracy ತನ� +ೆ�ೕxತರ 9ೊ�ೆ +ೈಕG ನBC ಬಂದು OBC' 8ೋಡುವನು.
BackgroundನBC 2ಾಧ*ಗಳY OಲುCವ�ದು. 4UV cigarette ಹUV ಒಂದು ಸುತು� ಬರುತ�, 

4UV
ಎಂತ OBFದH? ]ಾJೆCಯ ನ8ೊ್ನಂ_. 

 ಮ�ೆ� <ಾಲುವನು� 8ೋ; ಅವನ ಕJೆ ಬರುತ�, xಂ�ರು& 8ೋ;

4UV
ಏ <ಾಲು2ೆ ಅಲC -ಾ�ೆR. ಹುBಗಳY ಎಲC ಒಂ/ೆ ನಮೂO
�ಾ�ಾ��ೆ. ಆaೕ.ೆ ZಾಯZಾ�43ೆಲC 7ೊಡುH... <ೇಕ ನa�
ªೕರ?

ಎಂದು 8ೆಲದBC ಕೂ4 <ಾಲು ಮುಖವನು� x;ದು 8ೋಡು�ಾ�8ೆ.

4UV
ಓ... ಇದು ಹುB ಪಡV -ಾ�ೆR. (ಎದುH Oಂತು) ಇದು
gone case ಆಯು�. ಇನು� ನಮ  ಹುB ಏ>s�ೆ� ಸು-ಾn
time ಆಗ�/ೆ.  

ಎಂದು 7ೇ> ಮ�ೆ� ಜನರ ಕJೆ ಬರುವನು

4UV
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7ೇ3ೆ. ಇ8ೊ�ಂ{ step 7ಾಕುವವ? ನಮ  ಹುB
ಏಳYವವ�ೆ3ೆ?

ಅಷ@ರBC ಒಂದು Omni ಬಂದು backgroundನBC OಲುCತ�/ೆ. 4UV xಂ�ರು& 8ೋಡು�ಾ�8ೆ.
Driverನನು� ಕಂಡು ಮ�ೆ� 2ಾಧ*ದವ43ೆ

4UV
ಸ4 Oೕವ� ಶುರು -ಾ;. 

ಎಂದು driver ಕJೆ ನJೆದು, ಅವನ ಮುಂ/ೆ <ಾ& OಲುCವನು. BackgroundನBC 2ಾಧ*
ಮ�ೊ�a  ಶುರು2ಾ& OಲುCವ�ದು. Driver 4UV3ೆ ಏನ8ೊ� 7ೇಳYವನು. ಅವನ -ಾತುಗಳನು�
�ೇ> 4UVಯು ಸಂ�ೋಷಪಟು@ ಅವನ ಮುಖದBC ನಗು ಮೂಡುತ�/ೆ. 8ೇರ2ಾ& Oಂತು Omniಯ
ಮ�ೊ�ಂದು ಕJೆ 8ೋ; ಸು�ಯ ಹ��ರ 

4UV
ಏ ಸು�. ಹುBಯನು� 4\ದBC 7ಾ�ೊಂಡು ಬಂದ43ೆ 7ೋಗು.
8ಾನು ಅBC3ೆ ಬತ�ೇ�8ೆ

ಎಂದು 7ೇ>, xಂ�ರು& ಹುB2ೇಶದವರನು� ಕಂಡು

4UV
ಬಕ�ನ?

ಎಲCರು ಸುಮ 8ಾ& 8ೋಡುವರು. 4UV Omniಯ xಂ�Oಂದ ಮ�ೊ�ಂದು ಕJೆ3ೆ 7ೋದ�ೆ, ಸು�
7ಾಗು �8ೇಶ, <ಾಲುವನು� ಎ���ೊಂಡು 4\ದ ಕJೆ3ೆ ನJೆಯು��ರುವರು. 4UV �8ೇಶನನು� 8ೋ;

4UV
Oೕನು ನ8ೊ©�ೆ <ಾರ

ಅಷ@ರBC ಸು� 7ಾಗು �8ೇಶ <ಾಲುವನು� 4\ದ ಒಳ3ೆ 7ಾಕುವರು. �8ೇಶ 4UVಯ ಕJೆ
ನJೆಯುವನು. ಆ2ಾಗ ಸು�

ಸು�
ಎBC3ೆ 7ೋ&��Hೕರ

4UV
Oನ� ಅಪeನ ಮ8ೆ3ಾ...

ಎಂದು 4UV Omniಯ ಮುಂ�ನ seatನBC ಕು>ತು�ೊಳYs�ಾ�8ೆ. �8ೇಶ ಬಂದು xಂ�ನ seatನBC
ಕೂರುವನು

�8ೇಶ
ಎBC3ೆ?

4UV
To meet an old friend

Omni ಅBCಂದ 7ೊರಡುತ�/ೆ. 

                                                       CUT TO:

EXT. DAY: FARM HOUSE

Omni, farm houseನ 3ೇNನ ಮುಂ/ೆ ಬಂದು OಲುCತ�/ೆ. Driver, farm house ಕJೆ
�ೈ�ೋ4ಸುವನು. 4UV ತನ� gunಅನು� ಮುಖದaೕ.ೆ ಇಟು@�ೊಂಡು <ಾ&ರುವ seat3ೆ ಒರ&
ಕು>�ದHವನು, ಎದುH farm house ಕJೆ3ೆ 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. ಅವನ ಕು��3ೆಯBC +ೇವಂ� ಹೂLನ
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7ಾರವ� ಇನು� 8ೇ�ಾಡು��/ೆ. 4UV farm house ಕJೆ 8ೋಡುತ�, �ಾ4Oಂದ �ೆಳ&>ದು, ತನ�
gunಅನು� beltನBC 'Q�'�ೊಂಡು ಬರುವನು (Different angle from the
chapter1). �8ೇಶ ಬಂದು 3ೇಟನು� �ೆ�ೆಯು�ಾ�8ೆ. 4UV <ಾ&ಲ ಕJೆ ಬರುವನು. ಅವನ xಂ/ೆ
Jೆµವn 7ಾಗು �8ೇಶ ಬರುವರು. Omni ರ+ೆ�ಯ ಮದ*ದ.ೆC OBC'/ಾH�ೆ. 4UV ಬಂದು <ಾ&ಲನು�
ಬ;ಯುವನು. Zಾರು <ಾ&ಲನು� �ೆ�ೆಯುವ��.ಾC. ಇ8ೆ�ರಡು <ಾ4 <ಾ&ಲನು� ಬ;ದು 4UV
xಂ�ರು& driverನ ಬ>

4UV
ಉಂ/ೆ ಇGC sureಆ?

DRIVER
ಶಂಕರಣX ಉಂ/ೆ ಇBCಂ{ ಪಂJೆn

ಅಷ@ರBC gateನ ಕJೆzಂದ Zಾ�ೋ ಕೂಗುವ�ದು �ೇ>ಬರುತ�/ೆ. xಂ�ರು& 8ೋ;/ಾಗ 3ೇNನ
ಬ> ಒಬb Oಂತು 

ವ*Q�
ಅ�ಾX... ಒಂಚುರು 3ಾ; +ೈಡm �ೕ.ೆ. .ಾ4 ]ಾq
ಆ(ಡು.

4UV �8ೇಶನನು� 8ೋ;

4UV
7ೋ& +ೈಡ.ೆC.ಾCದುR OBF <ಾ.

�8ೇಶ 7ಾಗು Jೆµವn ಅBCಂದ 7ೋರಡುವರು. Omni ಅBCಂದ ಹರಡುವ�ದು (Different
angle from the Chapter1). Omni 7ೊರಡುವ�ದನು� 4UV 8ೋಡು��ದH 7ಾ3ೆM,
ಮ8ೆಯ ಒಳ&Oಂದ Zಾ�ೊ QಟQಯನು� �ೆ4ಯುವರು. ಇದನು� ಕಂಡ 4UV smile -ಾಡುತ�
cigar ಹಚುVತ�

4UV
<ಾ&ಲನು �ೆ�ೆದು, +ೇ2ೆಯನು �ೊಡು ಹ4M... (ಎದುH
<ಾ&ಲ ಕJೆ ನJೆಯುತ�) ಕೂ&ದರು, ಧ¶O �ೇಳBಲC2ೇ,
ನರಹ4Mೕ... <ಾ&ಲನು �ೆ�ೆದು...

ಎನು�ತ� <ಾ&Bನ xಂ/ೆ Oಂತು�ೊಂಡು <ಾ&B3ೆ ಬಲ2ಾ& ಒ/ೆಯು�ಾ�8ೆ. <ಾ&ಲು �ೆ�ೆಯುತ�/ೆ. 

                                                       CUT TO:

INT. DAY: FARM HOUSE 

4UV 8ಾಟQೕಯ2ಾ& beltOಂದ gunಅನು� �ೆ3ೆದು, <ಾ&ಲ ಬ> Oಂತು

4UV
ಪ�ಾ �ೕಷ@n O�ಾC xೕ�ೋ. Your attention
please.

ಎಂದು 7ೇ> ಒಳ ನJೆಯುವನು. ಅBC �ಾಘ� ಕು>�ರು�ಾ�8ೆ ಅವನ ಕJೆ ಮುಖ-ಾ;

4UV
As the Cuban kid always said ’And here
we meet once again’.

Telephone ring ಆಗಲು ಶುರು2ಾಗುತ�/ೆ. �ಾಘ� ಆಶVಯ��ಂದ 7ಾಗು 3ಾಬ4zಂದ
4UVಯನು� 8ೋಡುವನು. 4UV �ಾಘ�Lನ ಕJೆ ನJೆಯು�ಾ�8ೆ
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4UV
Now you may ask me, ಈ Cuban kid Zಾರು
ಅಂತ? Well ಇದರ xಂ/ೆ ಒಂದು Uಕ� ಕyೆ ಇ/ೆ. 8ಾನು
Bombay remand homeಅBC ಇಬ<ೇ��ಾ/ೆR, there
was this legend, the legend of two kids.
ತುಂ<ಾ ವಷ�ಗಳ xಂ/ೆ remand homeಅBC ನJೆದಂತಹ
ಇಬbರು ಹುಡುಗರ ಕyೆ. �ೆಲವರು ಇದನು� ಕ�@ ಕyೆ ಅಂತ
ಕ4�ಾ ಇದುR, ಇನು� �ೆಲವ� ನನ�ಂತ��ರ Oಜ2ಾಗುC ನ;H�ೊ
ಘಟ8ೆ ಅಂತ ನಂಬ� ಇದುR. 

�ಾಘ� Telephone ಬ> ಇರುವ ತನ� gunಅನು� 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. 4UV ಅದನು� ಗಮO'

4UV
ಏ +ಾಲ ಇದn telephoneಕ ಗp@ ಬಹು� ಬ9ಾ�7ೆ,
7ಾಂ. Don't worry about it. I will take
care

ಎಂದು Telephone ಬ> ನJೆಯುತ�

4UV
Anyway ಕyೆ xೕ&/ೆ. ಇಬbರು ಹುಡುಗುR, ಒಬb Cuba
/ೇಶ�ಂದ ಬಂದ��ನ, ಇ8ೊ�ೕಬb ಅBCMೕ ಮ7ಾ�ಾಷ·ದ
-ಾಂಡi ಎನು�ವ ಹ>szಂದ ಬಂದವ

ಎಂದು 7ೇ> telephone receiverಅನು� ಎತು�ವಷ@ರBC telephone ring ಆ3ೋದು
OಲುCತ�/ೆ. 

4UV
<ೇಕ ªೕರ?

ಎಂದು telephone receiverಅನು� ಎ�� �ೆಳ&ಡು�ಾ�8ೆ. 7ಾ3ೆ ಅವನ �ೈ ಅ.ೆC ಪಕ�ದBCದH
gunನ ಹ��ರ 7ೊಗುತ�/ೆ. ಅದನು� �ೆ3ೆದು 8ೋ;, ಎರಡೂ �ೈಗಳBC gunಗಳನು� x;ದು,
ಅವ�ಗಳನು� �ಾಘ�L3ೆ point -ಾ;, ಎರಡು <ಾ4 �ರು&ಸುವನು. ಅಷ@ರBC �8ೇಶ �ೆ�ೆ�ರುವ
<ಾ&ಲನು� 8ೋ; 3ಾಬ4zಂದ ರಬಸ2ಾ& ಒಳಬರುವನು. 4UV �8ೇಶನನು� 8ೋ; �ೈಯBCದH
gunಅನು� ಅವO3ೆ ಎ+ೆಯುವನು. �8ಾಶ ಒಂದು \ಣ 3ಾಬ43ೊಂಡು ಕ�ಾ��Q�Zಾ& gunಅನು�
�ಾಘ�Lನ ಕJೆ point -ಾಡುವನು.

4UV
7ೆ 7ೆ 7ೆ. Easy man. No tension. ನaH ಜನ

�8ೇಶ ಸ-ಾ/ಾನ ಪಡುವನು. 4UV ಅ.ೆCೕ ಪಕ�ದBCದH ಒಂದು chairಅನು� �ೆ3ೆದು �ೊಂಡು
�ಾಘ�Lನ ಕJೆ ನJೆಯುತ�

4UV
ಸ4. 8ಾ8ೆBC/ೆH ಮ�ೆR? 7ಾಂ... ಇಬbರು ಹುಡುಗರು. 

Chairಅನು� �ಾಘ�Lನ ಮುಂ/ೆ ಇಟು@ ಅದರ aೕ.ೆ ಕೂರುತ�

4UV
Antonio Montano ಮ�ೆ� (xಂ�ರು& �8ೇಶನನು�
ಕಂಡು) ಎ� ಅವನು ಇ8ೊ�ಬbನ 7ೆಸn ಎಂತದ?

�8ೇಶ
Lಜ�.

4UV
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Yessss. Lಜ� �ೕ8ಾ8ಾ¸ �ೌ7ಾ�. ಈ remand
home ಮ�ೆs.ಾC �ಂ; ತOCಕ�ಂತ �ವF <ೆ>3ೆ� canteenಅBC
+ೇತ�ಾ� ಇದುR. ಅBC ಈ Cuba{ ಹುಡುಗ -ಾಂJಾi{
ಹುಡುಗನನು� 8ೋ; ನ3ಾ� ನ3ಾ� Spanishನ.ೆCಂತದ <ೈ�ಾ
ಇದ�ಂ�ೆ. -ಾಂJಾi{ ಹುಡುಗO3ೆ ಇ��ನ 7ೇ>ದುH ಎಂತಸ
ಅತyಾ�8ೇ ಆ&�B�.ಾC.

xಂ/ೆ Oಂ�ರುವ �8ೇಶ ನಗಲು ]ಾRರಂ�ಸುವನು. 4UV3ೆ Q4Q4Zಾ& ಅBCಂದ ಎದುH �8ೇಶO3ೆ
ಗ� point -ಾಡುವನು

4UV
ಎಂತದ... 9ೋw -ಾ;�/ೆHೕ8ಾ ಇBC? Oೕ� ಅವO3ೆ
7ೋ& ಕyೆ 7ೇ�ಾ, 8ಾ� ಇGC Oಂ�ೊ�ೕಂ� ನ3ೆ�ೕ8ೆ.
<ೇಕ ಅದು?

�8ೇಶ ಗಂ^ೕರ8ಾಗು�ಾ�8ೆ. 4UV ಪ�ನಃ ಬಂದು ಆ ಕುU�ಯaೕ.ೆ ಕು>ತು�ೊ�Yಳವನು
                       

4UV
Yes... So... ಇದು ಸು-ಾn ಸಮಯ ನ;ೕ�ಾ8ೆ
ಇತು�. �8ಾ <ೆ>3ೆ� -ಾಂJಾi{ ಹುಡುಗನನು� 8ೋ;
cuba{ ಹುಡುಗ, ನ3ಾ� ನ3ಾ� SpanishನBC comment
7ೊJೊ�ೕಂಡು 7ೋದ. -ಾಂJಾi{ ಹುಡುಗ ಸiಲe ಸಮಯ
ಇದ�ೆ�ಲC 9ಾ'� ತ.ೆ�' -ಾJೊ�>sಲC. ಆದ�ೆ ಇದು ನ;ತು,
ನ;ತು, ನ;ತು. Oೕ8ೆ 7ೇಳY -ಾ�ೆR, Oೕ� ಆಗ� ಇ/ೆR
ಎk@ ಸಮಯ ಸುa� ಇತ�ಾ� ಇ/ೆH? ಒಂ�ನ ಈ
-ಾಂJಾi{ ಹುಡುಗO3ೆ �ತ� 8ೆ��3ೇ4, ಆ Cuba{
ಹುಡುಗನನು� �ೆಳ3ೆ 7ಾQ ಅವನ ಮುಖ�ೆ� 7ೋJಾH, Jಾ�
Jಾ� Jಾ�... ಅವ� ಮೂm ಒ�H 7ೋ3ೋವಗಗು�
�;CಲC ಅಂ�ೆ  

�8ೇಶ xಂ/ೆ ಸಪe3ಾ& 8ೋJಾ� Oಂ�/ಾH8ೆ. 4UV �8ೇಶನನು� ಕಂಡು

4UV
ಎ� ನಮ 8ಾ� ಇBC 8ೋJಾ�8ೇ ಇ��Zಾ ಅಥ2ಾ ಒಳm
7ೋ& ಹುಡುQ�Zಾ?

�8ೇಶ ಒಳನJೆಯು�ಾ�8ೆ. 4UV �ಾಘ�ವನು� 8ೋ;

4UV
ಸ4. ಇಬRನು� 2ಾಡ�ನ�ಹ��ರ ಕ/ೊ��ಂ� 7ೋ&,
-ಾಂJಾi{ ಹುಡುಗನ ಹ��ರ Zಾw 7ೊJೆH ಅಂತ
�ೇ>ದRಂ�ೆ. ಅವನು ಎಲCಸ 7ೇ>/ಾ. ಸ4 cuban ಹುಡುಗನ
ಹ��ರ Zಾw <ೈ/ೆ ಅಂತ �ೇ>/ೆR, 2ಾಡ�� ಮುಂ/ೆ
ಇ8ೊ�ಂದFಲ <ೈದ ಅಂ�ೆ? This time not with the
smiling face though, but with broken
nose.

xೕ3ೆ 7ೆಳY��ರು2ಾಗ xಂ�Oಂದ �8ೇಶ ಅBC ಹುಡುಕು��ರುವ ಶಬHಗಳY �ೇಳY��ರುತ�/ೆ. �ಾಘ�
LಚBತ8ಾ& roomನ ಕJೆ 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. ಇದನು� 8ೋ;ದ 4UV �ಾಘ�Lನ ಮುಖವನು� ಇವನ
ಕJೆ3ೆ �ರು&'

4UV
Concentrate, now this is the best part.
ಇBC 2ಾಡ�O�3ೆ 3ೊ�ಾ�ಗ�/ೆ. Cuba{ ಹುಡುಗ -ಾಡi{
ಹುಡುಗO3ೆ <ೈ�ದH{ ಅ.ಾC but wish -ಾ;�ದHದುH ಅಂತ.
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"Good morning we meet once again"
ಇ/ೋಂದು Cuba /ೇಶದ ಪದH�. ಆaೕ.ೆ -ಾಂJಾi{
ಹುಡುಗO3ೆ <ೇ9ಾ�ಾ& ಅವ4ಬುR ಒ� sೆ friends ಆದRಂ�ೆ.
7ಾಗಂತ ಕyೆ 7ೇಳ�/ೆ. ಈ2ಾಗ Lಷಯ ಅದಲC. ನನ�
point ಎಂ�ಾಂತಂ/ೆR, ಈ -ಾಂJಾi{ ಹುಡುಗ Cuba{
ಹುಡುಗO3ೆ �ೆಳm 7ಾQ 7ೋ;�ರುವ \ಣ�ೆ� ಬರುವ. ಆ
\ಣದBC, ಈ Cuba{ ಹುಡುಗನ ತ.ೆಯBC ಎಂತ
ಓ;�ಬ�ಹುದು? I mean Oೕ� ಅವನ 9ಾಗದBC Oಂತು
$ೕಚ8ೆ -ಾ; 8ೋಡು. ಒಬb ಹುಡುಗ O8ೆ� 7ೊ;�ಾ
ಇ/ಾH8ೆ, ಆದ�ೆ ಎಂತw 7ೋ;�/ಾH8ೆ ಅಂತ O8ೆ�
3ೋ��ಲC. ಆಗ O�� ತ.ೆಯBC ಎಂತ ಓಡbಹುದು?

                                 CUT TO:

INSERT: -ಾಡi{ ಹುಡುಗ, Cuba{ ಹುಡುಗO3ೆ 7ೊJೆಯು��ರುವ ದೃಶ*

4UV 3ಾಡ2ಾ& $ೕಚ8ಾಮಗ�8ಾ&/ಾH8ೆ

4UV
Full confusion ಆಗbಹುದಲi?

ಕೂಡ.ೆ 4UV $ೕಚ8ೆzಂದ 7ೊರಬಂದು �ಾಘ�L3ೆ gun point -ಾ;,

4UV
Oನೂ� confusion ಆ&�ದ*? Oನ� ಹತR ಒಂದು bag ಇ/ೆ.
ಅದನು� Oೕ� ನನ3ೆ �ೊ;C.ಾCಂತಂ/ೆR, 8ಾ� Oನ�ನು�
shoot -ಾ; �Jೆ�ೕ8ೆ

�ಾಘ� ಸಂಪhಣ�2ಾ& LಚBತ8ಾ&/ಾH8ೆ

�ಾಘ�
ನ�� ಹತR Zಾವ <ಾ*ಗೂ ಇಲC

4UV
ಇ/ೆ. �ೊ;CಲC ಅಂತಂ/ೆR, <ಾ*ಗು ಪಡV, OೕನF ಪಡV

�ಾಘ�
Oಜ2ಾ&ಸ 7ೇ�ಾ� ಇ/ೆHೕ8ೆ. ನನ� ಹತR Zಾವ <ಾ*ಗು
ಇಲC..

4UV
ಸ4... bag 8ಾವ� ಹುJೆ� ೕ2ೆ. ಒa  'Q�{ aೕ.ೆ
Oನ�ನು�... shoot...

�ಾಘ� 3ಾಬ4ಯBCMೕ ಇರುವನು. �8ೇಶ ಒಂದು <ಾ*m x;ದು�ೋಂಡು 7ೊರಬರುವನು

�8ೇಶ
'ಕು�

4UV
Good. So ಈಗ Oನ�ನು� shoot -ಾಡುವ

�ಾಘ�
But ಆ bagಅBC ಎಂತಸ ಇಲC

4UV
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ಎಂತಸ ಇ.ಾi... bag �ಾBಯ?

4UV, �ಾಘ� ಏ8ೋ 7ೇಳbಹುದು ಅ8ೊ�ೕ 4ೕ�ಯBC �ಾಯು�ಾ�8ೆ

4UV
ಎ�ಾ/ೊRೕಂದು ಇಬ<ೇ�ಕಲC -ಾ�ೆR. 

�8ೇಶನ ಕJೆ 8ೋ;

4UV
Oೕ� 8ೋ;ದ*ನ?

�8ೇಶ ಇಲC ಅ8ೊ� 4ೕ�ಯBC ತ.ೆ ಅ.ಾC;ಸು�ಾ�8ೆ. 4UV ಮ�ೆ� �ಾಘ�ವನು� 8ೋ;

4UV
Don't worry. Oನ��� shoot -ಾ;/ೆl.ೆ 8ಾವ�
8ೋJೆ�ೕ2ೆ.

ಎಂದು 4UV ತನ� gunಅನು� �ಾಘ�Lನ ಹ�ೆ3ೆ ಇಟು@

4UV
ಇ2ಾಗ Oನ�ನು� shoot -ಾಡುವ? ಸ4 shoot -ಾಡುವ
¨ದುC ಆ ಇಬುR ಹುಡುಗರ ಕyೆ Oನ3ೆ ಎಂತw 7ೇ� Hೇ?

�ಾಘ� <ೆವರು��ರುವನು

�ಾಘ�
3ೊ��ಲC

4UV
3ೊ��.ಾi? ಆ Lಷಯ 7ೇm ಬಂತು?

�ಾಘ� ಸಂ�ಣ�2ಾ& LಚBತ8ಾ&/ಾH8ೆ, ಅವO3ೆ ಎನು 7ೆಳಲು �ೊಚುವ��.ಾC.

4UV
Come on don't spoil it. <ಾ&G ಒJೊH�ಂ�
ಒಳ3ೆ ಬಬ<ೇ��ಾ/ೆR ಎಂತಂತ 7ೇ� Hೆ 8ಾನು?

�ಾಘ�
Your attention please

4UV
ಆaೕ.ೆ. ಅದರ ನಂತR ಎಂತ 7ೇ� Hೆ?

�ಾಘ� 7ೇ>ರುವ�ದನು� 8ೆನ�'�ೋಳಲು ಪRಯ��ಸು��ರು2ಾಗ, 4UV gunಅನು� ಅವನ ತ.ೆ3ೆ
�ಾ&ಸುತ�, gunನ �ಾಪನು� ಎತು��ಾ�8ೆ. �ಾಘ� ಇನ�ಷು@ LಚBತ8ಾ& ಕಣುX ಮುUV�ೋಳYs�ಾ�8ೆ

4UV
ಏ... <ೇಗ <ೇಗ 7ೇಳY -ಾ�ೆR. 8ಾ.ೆ�3ೆ ಎತು� aN@ತನ?
ಆaೕG ಎಂತಂತ 7ೇ� Hೇ?

�ಾಘ�
We meet once again.

4UV
ಅಂ/ೆR?
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�ಾಘ�
ಮ�ೆ�... ಮ�ೆ� '&��Hೕ2ೆ ಅಂತ

4UV
ಅ.ಾi? <ೋ>ಮ3ೆ�... 8ಾವ� ಮ�ೆ� '&�/ೆHೕ2ೆ...

4UV ತನ� -ಾ�ನ ಗ^ೕರ�ೆಯನು� ಕ;a-ಾ;�ೋಂಡು ಸiಲe +ೆ�ೕಹ�ವ�ಕ ದiOzಂದ

4UV
...ಹ�8ೈದು ವಷ�ದ ನಂತರ 8ಾವ� ಮ�ೆ� '&�/ೆHೕ2ೆ

�ಾಘ� ಅವನ ಕಣXನು� �ೆ�ೆಯು��ದHಂ�ೆMೕ 4UV ನಗಲು ]ಾRರಂ^ಸುವನು. ಸiಲe 7ೊತು� �ಾಘ�L3ೆ
ಸಂಧಬ�ದ ಅ42ಾಗುವ��.ಾC, ನಂತರ ಸiಲe ಅನು-ಾನ�ಂದ.

�ಾಘ�
4UV?

4UV
7ೌ/ಾ... 4UV 8ೆOe/ಾ*? 8ಾz ಸೂ�ೆ ರಂ; ಮಗ8ೆ.
Oನ� ಮುಖ8ೋಡ. ಪ�Qs ಒಳ3ೆ ಇರು2ೆ 7ೋದ 7ಾ&/ೆ. 

�8ೇಶನು ನಗು��/ಾH8ೆ. 4UV �8ೇಶO3ೆ �ಾಘ�Lನ ಮುಖ�ೋ4ಸು�ಾ� 

4UV
8ೋಡ. ಮುಖ 8ೋಡ ಅವನುH?

ಎಂದು ನಗು��ರುವ 4UV ಒal.ೆ ಗಂ^ೕರ8ಾಗು�ಾ�8ೆ

4UV
So 4UV 8ೆOe/ಾH8ೆ ಅಂ�ಾಯು�?

�ಾಘ�
Oನ�ನು� ಮ4B�ೆ� 7ೇ3ೆ +ಾ/ಾ* -ಾ�ೆR?

4UV
�ೊಪಪ��2ೆ 8ಾzದ ಮಗ. ಹ�8ೈದು ವಷ�{ ನಂತರ
ಉಡು�3ೆ 2ಾ]ಾq ಬಂದು, Oನ� best friend3ೆ
Lಷಯ8ೆ 7ೇ>ಲC. ಎಂತ�ೆ?

�ಾಘ�
ಇಲC... Oಮ 8ೆ�ಲC <ೇN ಆ3ೆbೕಕು ಅಂತ8ೆ ಇ/ೆH. ಆ/ೆR

ಎನು�ವಷ@ರBC 4UV ಅವನನು� ತJೆದು

4UV
O8ೆ� �ಾ�R �ಾzಯ�� '&C�ೆ� 7ೋ&ದ*ಂ�ೆ

�ಾಘ� ತನ� <ೆವರನು� ವ4' �ೊಳY�ಾ�

�ಾಘ�
7ೋ. Oಂ3ೊ�ಾ�z�ಾ?

4UV
ದು<ಾz3ೆ ಕಕ�ೊ�ಂ� 7ೋ&��Hಯಂ�ೆ... ನನ�ನು�
ಕ�ೊ�ಂ� 7ೋಗು�.ಾi?
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�ಾಘ� ಅವನ -ಾ�3ೆ smile -ಾಡುವನು

4UV
ಸ4 ಈಗ Oನ� bag xJೊ�ೕಂ� 7ೊರಡು. ನ�� 9ೋ�ೆ
ಬ���Hಯ

4UV �8ೇಶನ �ೈಯBCರುವ bagಅನು� �ೆ3ೆದು �ಾಘ�Lನ �ೈಯBCಡು�ಾ�8ೆ.

�ಾಘ�
ಇಲC. ಇವ�� �ಾ�R ಅಮ ನತR ಮ8ೆm ಉಟ�ೆ� ಬ�ೆ�ೕ�8ೆ
ಅಂತ 7ೇ>/ೆH

4UV
7ೊ. ಸಂ9ೆಯಲC -ಾ�ೆR ಊಟw 7ೋ&CQ�ರುದು. 8ಾ8ೆ
drop -ಾ;�ೕ8ೆ <ಾ...

�ಾಘ�L3ೆ <ೇ�ೆ ಏನು �ೋಚ/ೆ 4UVಯ 9ೊ�ೆ 7ೋರಡುವನು. ಎಲCರು <ಾ&BOಂದ 7ೊರ
ಬರುವರು.

4UV
ಮ8ೆ <ಾ&ಲು ಒJಾHQರುದ�ೆ� sorry ಮ�ಾಯ.

ಎಂದು 7ೇ> 4UV ನಗುವನು. Camera ಮ8ೆಯ ಒಳ3ೆ ಇದುH ಮೂವರು <ಾ&Bನಮು�ಾಂತರ
Omni �ಾ4ನ ಕJೆ 7ೋಗುವ�ದು ಕpಸುತ�/ೆ

4UV
By the way, ಒಂ{ Uw� �ೆಲFವನು� ಅದ�ದ.ೆC ��@
ಬಂ�/ೆHೕ8ೆ. If you don't mind, 8ಾನು ಅದನು�
ಮುಗುFವ ತನಕ, Oೕನು ಸಮುದRದ 3ಾ> enjoy -ಾ;�ರು.

CUT TO:

EXT. DAY: FISHING BOAT

ಸಮುದRದ ನಡುLನBCರುವ ಹಡ&ನ aೕ.ೆ �ಾಘ�, 4UV, �8ೇಶ 7ಾಗು ಸು� ಇರುವರು. 4UV,
�ಾ�ೆzಂದ 7ೋ& ಹಗ��ೆ� ಕN@ರುವ, �ೕನು x;ಯುವ ಬ.ೆಯನು� ಎ�ೆಯು��/ಾH8ೆ. Oೕ4Oಂದ
ಬ.ೆಯನು� ಎ��/ಾಗ, ಬ.ೆಯ ಒಳ3ೆ ಹುBಯ2ೇಷ/ಾ4 <ಾಲು ಇರು�ಾ�8ೆ. �ಾ�ೆzಂದ ಬಂ�ರುವ
ಹಗ�ವನು� 4UV ತನ� �ೈಯBC x;ದು �ೊಂ;ರುವನು. ಬ.ೆಯ ಒಳ&ರುವ <ಾಲುವನು� ಪ/ೆ ಪ/ೆ
Oೕ4ನBC ಮುಳY&', ಅವO3ೆ UತRxaF �ೊಡು��ದುH, 4UV ಅದನು� enjoy -ಾಡು��ರುವನು.

4UV
8ಾzದ ಮಗ. �Bಯಂ<ೆ ಈ? <ಾ4 �ಾq ಮಲುeನ
ಆ+ೇನ Oೕw?

ಎಂದು ಎರಡು ಮೂರು <ಾ4 Oೕ43ೆ 7ಾQ ನಂತರ ಅವನನು� ಎ�ೆದು ಹಡ&ನ ಒಳ7ಾಕುವನು.
�ಾಘ� ಹಡ&ನ xಂಬ�ಯ 3ೋJೆ3ೆ ಒರ&�ೊಂಡು Oಂ�/ಾH8ೆ. ಬ.ೆಯBC 'Q� 8ೆಲದ aೕ.ೆ
��Hರುವ <ಾಲುLನ ಬ> 7ೋ& 4UV ಅವO3ೆ ಒ/ೆಯುತ�

4UV
8ಾz3ೆ ನ�ೆ �ೊ�ೆR, 8ೆಸುC 8ೆಕ�ದಂ�ೆ? ದಗ.ಾb_, ಹುBZಾ
Oೕನು?

ಎಂದು 7ೇ> ಇ8ೊ�ೕa  ಒದುH <ಾಲುLನ 9ೋ�ೆ �ೆಳ3ೆ ಕು>ತು�ೋಳYsವನು

4UV
ಹುB 7ೇ3ೆ ಘ_�ಸ�/ೆ 8ೋಡುವ?
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<ಾಲು ಅಳಲು ]ಾRರಂ^ಸುವನು

4UV
8ಾz ಥ�ಾ ಊ>Jೆbೕಡ -ಾ�ೆR. ಹುB ಹುB ಥರ ಘಜ�8ೆ
-ಾJೆbೕಕು.

<ಾಲು ಅಳY�ಾ� ಸುಮ 8ೆ 8ೋಡುವನು

4UV
ಎBC �ೇಳ� ಇಲC ನಂ3ೆ. 9ೋ�ಾ&. 9ೋ�ಾ&.

4UV ತನ� QLಯನು� <ಾಲುLನ ಹ��ರ �ೆ3ೆದು�ೊಂಡು 7ೋಗುವನು.

4UV
ಏ�. ಸ4Zಾ{ ಮ.ಾ�¹ಂಡ �ೋಂತು ]ಾJೆi <ೇವ'�.
ಸ4Zಾ{ �ೇ8ೊ� ಎಂw. ಗN@.

<ಾಲು 3ೋ� rೆ ಎಂದು ಅಳY�ಾ�8ೆ. 4UV ಎದುH ಇ8ೊ�ೕa  ಒ/ೆಯು�ಾ�

4UV
ಸ4z.ಾC. ಇದು ಹುB ಸ4z.ಾC. 8ಾz3ೆ ಹುB2ೇಷ
7ಾQದ 7ಾ&/ೆ

ಇನು� 8ಾ.ೆ�ೖದು <ಾ4 ಒ/ೆಯುತ� ಸು�ಯನು� 8ೋ;

4UV
+ಾ�ಾ. ಎಲCಸ controlನBC/ಾ*? ಎk@ <ೇw ಅ�ೆ@.

ಸು� ತ.ೆ <ಾ&ಸುವನು. 4UV ಒಂದು ಸುತು� ಬಂದು

4UV
ಎ�... +ಾ�ಾ&ಲC... ನಮ  ಹುB3ೆ ಇಷು@ -ಾತR
+ಾ�ಾಗ�/ಾ? ಇನು� ಕBಯುವಂತ ]ಾಠ ಸು-ಾ4/ೆ

ಮ�ೆ� ಒಂದು ಸುತು� ಬಂದು ಮ�ೆ� <ಾಲು3ೆ ಒ/ೆಯು�ಾ�

4UV
ಅತ�ಂ<ೆ. ನನಲ ಕ.ೆe�ೆ ಸು-ಾn ಉಂಡ�ಾ? ನಮ  ಹುB3ೆ
ಕBಯುವಂ�ಾ ]ಾಠ ಸು-ಾ4/ೆ 

4UV ಅವನ gun �ೆ3ೆದು, <ಾಲುLನ ಬ> ಇ>ದು ಅವನ +ೇವಂ�-ಾ.ೆಯನು� <ಾಲುLನ ಕ��3ೆ
ಸುತು�ತ�

4UV
Oನ3ೆ 8ಾನು Zಾವ3ಾದುR Cuba 7ಾಗು -ಾಂಡi{
ಹುಡುಗರ ಬ3ೆ� ಕyೆ 7ೇ>/ೆHೕನ? ಆ Cuba{ ಹುಡುಗ
-ಾಂಡi{ ಹುಡುಗನ ಮುಂ/ೆ ಬಂ/ಾ3ೆC.ಾC ನ3ಾ� ನ3ಾ�
Spanish <ಾ�ೆಯBC <ೈದದುH. ಒಂ�ನ -ಾಂಡi{ ಹುಡುಗ
Cuba{ ಹುಡುಗನನು� �ೆಳ3ೆ 7ಾ�ೊ್ಕಂಡು ಅವನ ಮೂಗು
ಒ�H 7ೋ3ೋ7ಾ3ೆ 7ೊಡHದುH. ಆaೕ.ೆ ಆ Cuba{ ಹುಡುಗ
<ೈ�ದHದH.ಾC, wish  -ಾ;�ದHದುH ಅಂತ 3ೊ�ಾ�&ದುH.
ಈ3ಾ, ಆ -ಾಂಡi{ ಹುಡುಗ Cuba{ ಹುಡುಗನ� �ೆಳm
7ಾ�ೊ�ಂ� Jಾ� Jಾ� Jಾ� ಅಂತ 7ೋ;�ಬ<ೇ��ಾ/ೆR,
ಈ Cuba{ ಹುಡುಗ� ತ.ೆಯBC ಎಂತ ಒ;�ಬ�ಹುದು?
Oನ��� ಆ 9ಾಗದBC 7ಾ�ೊ�ಂ{ 8ೋಡು. Zಾ�ಾದುR,
ಎಂತಸ �ಾರಣ ಇ.ೆH Oನ3ೆ 7ಾ3ೆ 7ೊJೆ/ೆR, O��
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ತ.ೆಯB್ಲ ಎಂತ ಓಡbಹುದು? Full confusion
ಆಗbಹುದ.ಾC. Oಂ3ೆ ಈವಗ confusion ಆ3ಾ� ಉಂ�ಾ?
ಇಲC. Oಂ3ೆ confusion ಆ&�ಲC

ಎಂದು ಅBCಂದ ಎದುH ಅವO3ೆ ಒ/ೆಯು�ಾ�. ಉ>ದವ43ೆ

4UV
ನಮ  ಹುB3ೆ confusion ಆ3ಾ� ಇ.ಾC. Zಾಕಂತ
7ೇ>/ೆR, ನಮ  ಹುB3ೆ 8ಾ� ಎಂತ�ೆ� 7ೊ;�/ೆHೕ8ೆ ಅಂತ
3ೊತು�ಂಟು.

ಎಂದು 7ೇ> <ಾಲುL3ೆ gun point -ಾ; shoot -ಾಡುವನು. black out ಆಗುತ�/ೆ

CUT TO:

INSERT �8ೇಶ -ೌನ2ಾ& ತನ� +ೆBCನBC ಕು>�/ಾH8ೆ. �ೆ_ನ ತನ� ಎರಡು �ೈಗಳನು�
<ಾzಯಬ> ಇಟು@ ಮುಂದ�ೆ� ಒರ& ಕು>�/ಾH�ೆ. �ೆಲ(ಂದ \ಣ -ೌನ2ಾ& ಕ�ೆಯುತ�/ೆ. ಅBC3ೆ
constable ಬರುವನು. �ೆ_8ಾ constableಅನು� 8ೋಡುವಳY

CONSTABLE
Madam. ಇವ��� time ಮು&�ಾಬಂತು. <ೇ�ಾ/ೆR 8ಾ�ೆ
ಇ/ೆ time3ೆ ಬಬ�ಹುದು

�ೆ_8ಾ ಅವಳ ವಸು�ಗಳನು� pack -ಾ;�ೋಂಡು 7ೋರಡು2ಾಗ xಂದ�ೆ� �ರು&

�ೆ_8ಾ
Thank you. 8ಾ� 8ಾ�ೆ ಬಂದು <ೇNZಾ&�ೕO

�8ೇಶ ಅವಳನು� ಕಂಡು smile -ಾಡು�ಾ�8ೆ. �ೆ_ನ ಅBCಂದ 7ೋರಡು�ಾ��ೆ. Constable
+ೆG ಮುಚುV�ಾ�8ೆ

CUT TO:

INSERT �ೆ_8ಾ ತನ� hostel roomನBC ಕು>�/ಾH�ೆ. Current 7ೋ&ರುತ�/ೆ. ಅBC
ಉ4ಯು��ರುವ candleಅನು� ಒಂದು Oೕ4ನ ತ�ೆ@ಯ aೕ.ೆ �ಡು�ಾ�, ಅದು ಚ�ಾR�ಾರದBC <ೇ�ೆ
<ೇ�ೆ ಆಗುವ�ದನು� ಗಮOಸು��/ಾH�ೆ. ಗ;Zಾರದ ಶಬHವ� 9ೋ�ಾ& �ೇಳY��/ೆ. ಅಧ� ಮು&�ರುವ
candleಅನು� 8ೋಡು�ಾ� 

�ೆ_ನ (VOICE OVER)
ಒಂದಷು@ <ೆಳಕನು� �ೊಟು@, ಇನ�ಷು@ �ೆಳ3ೆ �ೆBC, aೕಣದಬ��
ತನ� ಅಧ� /ಾ43ೆ ಬಂದು Oಂ�/ೆ. �ೆಳ3ೆ �ೆBCರುವ
=ಾಗವ8ಾ� +ೆ4'ದ�ೆ ಇ8ೊ�ಂದು aೕಣದ ಬ�� ಆಗು�ೆ�.
8ಾ�ೆ ಅದೂ <ೆಳಕು Oೕಡbಹುದು .. 

�ೆ_ನ candleಅನು� ಪಕ�ದBCಡು�ಾ��ೆ. ಅBCMೕ ಇರುವ card boardಅನು�
�ೆ3ೆದು�ೊ�Yಳ�ಾ��ೆ. ಅದರBCರುವ 7ಾ�ೆಯBC ಅಧ�ದವ�ೆಗೂ ಬ�ೆದು ತುಂ�/ೆ. ಅದ�ೆ� ಒಂದು
3ೆ�ೆಯನು� ಎ�ೆದು star mark 7ಾQ ಮ�ೆ� 3ೆ�ೆ ಎ�ೆದು 3ಾಡ2ಾ& $ೕUಸು�ಾ��ೆ.

(----------X--------X----------)

Candleಅನು� 8ೋ;, ಅದರ ಹ��ರ ಬಂದು ಅದ�ೆ� 3ಾ> ಊ� ಆ4ಸು�ಾ��ೆ. 3ಾ> ಊದುವ
ಸದುH 9ೋ�ಾ& �ೆಳYತ�/ೆ
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ಮದ�ಂತರ

CUT TO:

INSERT �ೆ_8ಾಳ �ೋ�ೆಯು ಸಂಪhಣ�2ಾ& ಕತ�Bಂದ ಆವ4'/ೆ. ಅವಳY O�Rಸಲು
ಪRಯ��ಸುವಳY ಆದ�ೆ ಅದು +ಾದ*2ಾಗ/ೆ ತನ� 7ಾ'3ೆಯ aೕ.ೆ 7ೊರ�ಾಡು�ಾ��ೆ. ನಂತರ ಎದುH
ತನ� aೕ_ನ ಬ> ನJೆದು <ೆಂQ ]ೆN@3ೆzಂದ ಕ;6ಯನು� �ೆ3ೆದು ಅBCರುವ aೕಣದ ಬ��ಯನು�
ಅಂNಸುವಳY. aೕ_ನ aೕBರುವ �ಾ�� <ೋಡ�ನು� �ೆ3ೆದು 7ೊಸ 7ಾ�ೆಯaೕ.ೆ chapter 3
Meen Curry ಎಂದು ಬ�ೆಯುವಳY      

CUT TO:

EXT. NIGHT: RATNAKKA'S HOUSE

�ೆ_8ಾ 7ಾಗು �ೈಲು -ಾರು� 800 �ಾ4ನBC ಬಂದು ರತ��ಾ�ಳ ಮ8ೆಯ ಮುಂ/ೆ OBCಸು�ಾ��ೆ.
�ೆ_8ಾ driving seatನBC ಕು>�ದH�ೆ �ೈಲು ಪಕ�ದ 'ೕNನBC ಕು>ತು ರತ��ಾ�ಳ ಮ8ೆಯಕJೆ
�ೈ�ೊ4ಸು�ಾ�

�ೈಲು
ಒ.. ಅ/ೆ ಮO...

ಮ8ೆಯ 7ೊರಗJೆ Zಾರು ಇರುವ��ಲC. ಇಬbರು ಸiಲe7ೊತು� �ಾ4ನBC ಕು>ತು �ಾಯುವರು. ಸiಲe
ಸಮಯದ ನಂತರ ರತ�ಕ� 7ೊರಬರುವಳY. ಅBCMೕ Oಂತು Zಾರ8ೊ� ಎದುರು3ಾಣುವಂ�ೆ ರ+ೆ�ಯ
ಬ> 8ೋಡುವಳY. ರ+ೆ�ಯBC Oಂ�ರುವ �ಾರನು� 8ೋ; ಖು�zಂದ �ಾ4ನ ಬ> ನJೆದು �ೊಂಡು
ಬಂದು �ಾ4ನ ಬ> ಇಣುQ 8ೊ;/ಾಗ �ೆ_8ಾ>3ೆ ಇರುಸುಮುರು+ಾಗುವ�ದು. �ೈಲು ಏನು-ಾಡಲು
�ೊಚ/ೆ ರತ�ಕ�ಳನು� ಕಂಡು smile-ಾಡುವನು. �ೈಲುವನ� ಕಂಡ ರತ�ಕ�ಳ ಮುಖ ಸಪe3ಾಗುತ�/ೆ.
ಅBCಂದ xಂ�ರು& 7ೊರಟವಳY ಎ8ೋ ಅ42ಾ& �ೈಲುLನ ಕJೆ3ೆ �ರು& ಅವನನು� ಗುರು�'

ರತ�ಕ�
�ೈ.ೇಶ ಇ.ೆCಂತ -ಾ;��HZಾ?

�ೈಲು smile -ಾಡು�ಾ�

�ೈಲು
ಎಂತ ಇ.ಾC ಅಕ�... Zಾ�ೊ ಬ�ೆ� ಅಂ�n, ಅವ4m
�ಾz�/ೆH..

ರತ�ಕ�>3ೆ ಅವನ ಬ> ಏ8ೊ �ೆಳ<ೇ�ೆO�ಸುತ�/ೆ ಆದ�ೆ �ೆಳ/ೆ xಂ�ರು& ಜಗುBಯ ಬ> 7ೋ&
ಕೂರುವಳY. ಇದನು� 8ೋ; �ೆ_ನ ತನ� camera �ೆ3ೆದು ಅದ4ಂದ ರತ�ಕ�ಳ
photo�ೆ3ೆಯುವಳY.

CUT TO:

EXT. DAY: MALPE HARBOR

ರತ�ಕ� ಮ.ೆe harborನBC ತನ� 3ೆಳ�ಯ 9ೊ�ೆ, �ೕOನ ಬುN@ಗಳ ಪಕ� ಕೂ�ರು�ಾ��ೆ.
ಒಂ/ೆರಡು ಬುN@ಯBC �ೕನುಗಳY ತುಂ�ರುತ�/ೆ. Screenನ aೕ.ೆ '�ೕ	 ಕ�' ಎಂದು
ಬರುತ�/ೆ. ರತ�ಕ� 7ಾಗು ಅOತ �ಸುಗುಡು�್ತ/ಾH�ೆ

ಅOತ
]ಾRಯ ಆಯ�ಲC ಅಕ� ಅವ>3ೆ. ]ಾRಯ Oಲ�ದ? 

ರತ�ಕ� <ೇ�ೆ.ೊCೕ 8ೋ;�ೊಂಡು ತನ� 3ೆಳ�ಯ -ಾ�3ೆ ತ.ೆ ಅ.ಾC;ಸು��/ಾH�ೆ. ಅಷ@ರBC ಒಬbಳY
ಬಂದು ರತ�ಕ�ಳನು� ಕು4ತು

ಒಬbಳY
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ರತ�ಕ�... �ಾ�ೆ 7ೇ3ೆ �ೊNR

ರತ�ಕ� ಒಬbಳನು� 8ೋಡು�ಾ��ೆ

ಒಬbಳY
500�ೆ� �ೊ;�ೕರ?

ರತ�ಕ�
8ಾ2ೆ 600 �ೊಟು@ �ೆ�ೊಂಡದುH

ಒಬbಳY
550�ೆ� �ೊ;�ೕರ 7ೇ>

ರತ�ಕ�
ಅಯ*... 600 �ೊಟು@ �ೆ�ೊಂಡದುH -ಾ�ೆ�

ಒಬbಳY ಅBCಂದ 7ೊರಡು�ಾ��ೆ. ರತ�ಕ� 7ಾಗು 3ೆಳ� ಮುಂದುವ4ಸು�ಾ��ೆ

ಅOತ
ಅಣX ಇ/ಾH8ೆ. ಅವO3ೆ ಕು;ಯು�Rಂದ ಪ�ಸ+ೊ�� 'Q�/ೆR
ಅಲ...

ಒಬbಳY (VOICE)
ರತ�ಕ�... �ೊಡು�ಲi 7ಾ3ಾ/ೆR?

ರತ�ಕ� ಎ.ೊC ದೂರದBCದH ಒಬbಳನು� 8ೋ;

ರತ�ಕ�
ಎಂತದ? &�ೆಂಗ?

3ೆಳ� ರತ��ಾ�ಳ QLಯBCರುವ ಓ.ೆಯನು� 8ೋ; ಅದನು� x;ದು

ಅOತ
ಅಕ�. <ೆಂಡ.ೆ 7ೊ+ಾ�?  

ಪR��ನ <ೆಳ3ೆ� ಹಡಗುಗಳY x;�ರುವ �ೕನುಗಳನು� ತುಂ��ೊಂಡು 7ಾಬ�43ೆ ಬರುತ�/ೆ. <ೇ�ೆ
<ೇ�ೆ 9ಾ�ಯ �ೕನುಗಳನು� <ೇಪ�;' ಅಲCBC �ಾª 7ಾಕ.ಾ&/ೆ. Democracy 7ಾಗು ಇನು�
�ೆಲವ� ಮಕ�ಳY �ೆಳ3ೆ ��Hರುವ �ೕನುಗಳನು� 7ೆQ� ಒಂದು plastic UೕಲದBC
7ಾQ�ೊಳYs��/ಾH�ೆ. ಇನು� �ೆಲವರು Zಾರು 8ೋಡ/ೆ ಇ/ಾHಗ ಬುN@zಂದ �ೕನುಗಳನು�
ಕ�ಯು�/ಾH�ೆ. ಇನು� �ೆಲ(ಂದು ಯುವಕರು ಏಲಂ ಕೂಗು��/ಾH�ೆ. �ೕನು -ಾರುವ 7ೆಂಗಸರು
¨ತ� 7ೇ> �ೕನುಗಳನು� ಕ4ೕ�ಸು��/ಾH�ೆ. ರತ��ಾ�ಳ 3ೆಳ�ಯರು, &ೕತಕ� 7ಾಗು �ಾಂತಕ�,
�ೕನುಗಳನು� ಕ4ೕ�', ಅದನು� ಬುN@ಯBC 7ೊತು� ರತ�ಕ� ಕೂ�ರುವ 9ಾಗ�ೆ� ಬರುವರು. 

�ಾಂತಕ�
375�ೆ� �ೆ�ೊಂಡುC.

ರತ ಕ� 9ಾ'� ಆದ7ಾ3ೆ react -ಾ; ಬುN@ಯBC ತಂ�ರುವ �ೕನುಗಳನು� x;ದು 8ೋ;

ರತ�ಕ�
�ೕ� ಪ_© ಅತ...

�ಾಂತಕ�
ಅದು ಅವ� -ಾ;ದುH. ಅBC 340�ೆ� 7ೋಗ� ಉಂಟು,
ಅದನು� �ಟುC. 8ಾನು xಂ/ೆ Oಂ�ೊ�� ಕುಂJೆ3ೆ ಚೂಂ�ಾ�
ಇ/ೆHೕ8ೆ. 7ೇ>/ೆR �ೇ�ಾ�ಳ ಅ��ಳ?
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&ೕತಕ� ಉ>�ರುವ ಹಣ ಎpಸುತ�

&ೕತಕ�
ನ8ೊ�ತು�ಂಟ? ಇವತು� boat ಎಲC ತಡ ಆ& ಬಂದದಲC. O8ೆ�
ಕ� 3ೆ �ೆ�ೊ>Cಲi 8ಾನು?

ಅOತ 7ೊಸ ಬುN@ಯBCರುವ �ೕನುಗಳನು� 8ೆಲ�ೆ� �ೆBC ಎpಸಲು ]ಾRರಂ^ಸುವಳY. &ೕತಕ� ಅ.ೆCೕ
ಕೂತು �Q�ರುವ ಹಣವನು� 8ಾಲiರ ಮPೆ* ಹಂಚುವಳY. ಅO�ಾಳ ಹಣವನು� ರತ�ಕ�, &ೕತ�ಾ�ಳ
�ೈzಂದ �ೆ3ೆದು�ೊಂಡು ಅO�ಾ>3ೆ �ೊಟ@�ೆ, ಅOತ ಎpಸುವ�ದರBC ವ*ಸ,�ಾ&ದುH, OBC ಅ8ೊ�
4ೕ�ಯBC ಸ8ೆ� -ಾಡು�ಾ��ೆ

&ೕತಕ�
ಅಯ*. ಇವs/ೆHಂತಂ�ೆ? (ಅO�ಾ>3ೆ) ಏ ಅOತ... ಎಂತ
-ಾ;�ದ*?

ಅOತ ಎpಸುವ�ದರBC ವ*ಸ,�ಾ&ದುH, OBC ಅ8ೊ� 4ೕ�ಯBC ಇ8ೊ�a  ಸ8ೆ� -ಾಡು�ಾ��ೆ

ರತ�ಕ�
7ೊಸತಲ. ಹುಮ q 9ಾ'�. ಆ ಬುN@ಯನು� ಒa  .ೆಕ�
-ಾ; ಆಯು�

�ಾಂತಕ� ನಕು� ಅO�ಾಳನು� �ೇ&ಸುತ�

�ಾಂತಕ�
ಈ ಬುN@ಯBC ಎk@ �ೕOದ*

ಅOತ ಎpಸುವ�ದರBC ವ*ಸ,�ಾ&ದುH, OBC ಅ8ೊ� 4ೕ�ಯBC ಇ8ೊ�a  ಸ8ೆ� -ಾಡು�ಾ��ೆ

�ಾಂತಕ�
ಎ�@/ೆ ಅಂತ 7ೇಳY -ಾ�ೇ�...

ಅO�ಾ>3ೆ .ೆಕ� ತ�e 'ಟು@3ೊಂಡು �ೈಯBCದH �ೕನನು� 8ೆಲ�ೆ� �+ಾQ

ಅOತ
ಎಂತ ಅಕ�. .ೆಕ� ತ�e 7ೋಯು� 8ೋ;

&ೕತಕ�
.ೆಕ� ಎಂತ�ೆ� -ಾ;�ದ*?

ಅOತ
]ಾG -ಾಡು{ <ೇಡi ಅಕ�?

&ೕತಕ�
ಅಯ*. .ೆಕ� -ಾ; ]ಾG -ಾJಾ�ರ -ಾ�ೇ�. ಎBCಂದ
ಬಂದದುH Oೕನು? ಏಳY...

ಎಂದು ಅOತಳನು� ಎ�b' 8ೆಲ�ೆ� ��Hರುವ �ೕನುಗಳನು� 7ಾ3ೆ 8ಾಲು� ]ಾಲು -ಾಡುವಳY

CUT TO:

EXT. DAY: UDUPI ROAD

ರತ�ಕ� 7ಾಗು �ಾಂತಕ� ಮ8ೆ ಮ8ೆ3ೆ �ೕನು-ಾರು�ಾ� 7ೋಗು��ರುವರು. ಅ.ೊCಂದು ಕಂ�ಂ�
ಬ> ಮರ ಹತು���ರುವ ಓವ� ವ*Q� ಮರದ aೕBOಂದ ಇವರನು� 8ೋ;

ವ*Q�
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ಹ.ೊ ರತ�ಕ�... ಎಂತ �ೕ� 9ೊ�ಾ?

ರತ�ಕ�
ಎಂತ 9ೊರ... <ೇಕ?

ವ*Q�
ಎಂತ �ೕನು?

ರತ�ಕ�
�ಾ�ೆ ಬಂ3ೆ6...

ವ*Q�
ಬು�ಾz ಇ.ಾi?

ರತ�ಕ�
ಬು�ಾz ಇಲC ಇವತು�. �ೊ$್ಯG <ೇಕ?

ವ*Q�
<ೇಡ. �ಾ�ೆ 7ೇ3ೆ

ರತ�ಕ�
ಎಂತ ಇದH/ೆH ಅಲi... 5�ೆ� 30 �ೊ;

ವ*Q�
ಅಯ*ಬb... ಬಯಂಕರ 9ಾ'� ಆzತಲ -ಾ�ೆR... ಅಷು@
�ೊ�@ �ಂ/ೆR 7ೊ�ೆ@m +ೇತ�/ಾ? 8ಾ�ೆ 8ೋಡುವ...

ಎಂದು ಮರ ಹತು�ದನು� ಮುಂದುವ4ಸು�ಾ�8ೆ

ರತ�ಕ�
8ಾ�ೆ ಬು�ಾz ತತ�ೆ�8ೆ...

ರತ�ಕ� 7ಾಗು �ಾಂತಕ� ಅBCಂದ 7ೊರಡುವರು

CUT TO:

EXT. DAY: RANDOM HOUSE

ಒಂದು ಮ8ೆಯ xಂ�ನ ಅಂಗಳದBC �ೆಲಸ/ಾ�ೆ ಮ8ೆಯವಳ ತ.ೆ3ೆ ಮದರಂ& ಹಚುV��ರುವಳY.
ರತ�ಕ� 7ಾಗು �ಾಂತಕ� �ೕನನು� ಸiಚV3ೊ>ಸು��ರುವರು. 

ರತ�ಕ�
8ಾಲು� �ೕ� 9ಾ'� 7ಾ�ೆ�ೕ8ೆ. 10 ರು]ಾ� +ೇ'� �ೊ;
ಅಕ�

ಮ8ೆಯವಳY
ಮ8ೆಯBC ಇರೂ/ೇ 8ಾಲು� ಜನ. ಇ/ೇ 9ಾ'� ಆಯು�
-ಾ�ೇ�...

ರತ�ಕ�
ಇನು� ಈ 8ಾಲು� �ೕನನು� ಎBC -ಾರುದು ಅಕ�?

�ೆಲಸ/ಾ�ೆ
ಅಲ ರತ�ಕ�... ಇBC �ೕ� -ಾಕ�ಂ� ಇ8ೊ�ಬುs
ಬತ�ಳಲ...
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ರತ�ಕ�
Zಾರು?

�ೆಲಸ/ಾ�ೆ
8ೋ;C�ೆ� ಲ\ಣ2ಾ&/ಾH�ೆ 8ೋ;...

�ಾಂತಕ� ರತ��ಾ�ಳನು� 8ೋ;

ರತ�ಕ�
ಏ4M?

�ಾಂತಕ�
�ಾರದನ?

�ೆಲಸ/ಾ�ೆ
7ಾ�... ಅಲ... ಅವಳ xಂ/ೆ Zಾವಗ 8ೋ;ದುR ಆ
scooter bikeಅBC Zಾn -ಾ�ೆR ಬರೂದು?

�ಾಂತಕ�
ಓ... ಅವನ? ಅವನು ಇBCಯವ ಅಲC. ಗಟ@ದ aೕBನವ.
ಅವ8ೊHಂದು ಅವ+ೆ� �ೇ>/ೆR. ಮ.ೆe ಬಂದರ.ೆCೕ �ೆಲF
-ಾಡು{... ಮ/ಾ*ನ{ ನಂತR ಇವಳ xಂ/ೆ xಂ/ೆ �n
ಗೂ{...

ರತ�ಕ�
ಅಕ�... ಮಂJೆ ಇJೆbೕಕ <ೇಡi?

�ೆಲಸ/ಾ�ೆ
ಮಂJೆ <ೇಡ. 8ಾವ� Zಾರು �ನು��ಲC. 8ಾವ� 8ಾz3ೆ
7ಾಕು{...

Track ]ಾRರಂಭ2ಾಗುವ�ದು. ರತ�ಕ� ಎದುH, ಸiಛ3ೊ>'ರುವ �ೕನುಗಳ ತ.ೆಗಳನು� ಒಂದು
cardboardನBC 7ೆQ� xಂಬ� ಇರುವ 8ಾzಯ ಗೂ;ನ ಕJೆ 7ೊರಡುವಳY.

CUT TO:

EXT. NIGHT: UDUPI BUS STOP

ಬಸುF ಬರುವ�ದು. ಬ'Fನ 9ೊ�ೆ pan ಆದ�ೆ, �ಾಂತಕ� 7ಾಗು ರತ�ಕ� ಬqF OBCಸಲು �ೈ
�ೋ4ಸು��/ಾH�ೆ. ಬqF OಲುCವ�ದು. Conductor ಬಂದು �ಾಂತಕ� 7ಾಗು ರತ��ಾ�ಳ �ೈಗ>ಂದ
ಬುN@ಗಳನು� ¨ದಲು ಒಳ3ೆ pass -ಾ; ನಂತರ �ಾಂತಕ� 7ಾಗು ರತ��ಾ�>3ೆ ಹತು�ಲು /ಾ4
-ಾ; �ೊಡುವನು. ಇಬbರು ಹ�� �ೊ8ೆಯ 'ೕNನBC ಕೂತು ತಮ  ತಮ  Uೕಲಗ>ಂದ ಹಣವನು�
�ೆ3ೆದು conductorನ �ೈ3ೆ �ೊಡುವರು. Conductor ಅವ43ೆ ticketಅನು� �ೊಟು@ ಅವರ
ಬುN@ಯನು� 8ೋ;,

ಕಂಡಕ@n
�ೕ� ಎಂ�ಾದುR ಉ>H/ಾ* ಅ�ಾ�...

ರತ�ಕ�
ಎಲC �ಾB ಅಣX. 

ಕಂಡಕ@n
7ೌದ? ಇ/ೆR ಮ8ೆ3ೆ ತ�ೊಂ� 7ೋಗುವ ಅಂತ.

ರತ��ಾ�ಳ �ೆಲ(ಂದು shotsಗಳY
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CUT TO:

ಬಸುF, ರತ�ಕ�ಳ ಮ8ೆಯ ಮುಂ/ೆ ಬಂದು OಲುCವ�ದು. ಮೂವರು ಬ'FOಂದ �ೆಳ&>ಯುವರು

�ಾಂತಕ�
ಸ4. ಎ.ೆC �ಕ�º ಅಕ�...

ರತ�ಕ�
ಸ4

�ಾಂತಕ� 7ಾಗು ಸುನಂದ ಅBCಂದ 7ೊರಡುವರು. ರತ�ಕ� ತನ� ಮ8ೆಯ ಬ>3ೆ 7ೊರಡುವಳY

CUT TO:

INT. NIGHT: RATNAKKA'S HOUSE

ರತ�ಕ� ತನ� ಅಡು3ೆ ಮ8ೆಯBC ಗಂ_ಯನು� ಇ8ೊ�ಂದು ]ಾ�ೆR3ೆ �ೋಡು�ಾ��ೆ. ಗಂ_ಯು ಇ>ಯುವ
7ೊ��3ೆ ಉ>ದ ಪPಾತ�ಗಳನು� 'ದHಪ;ಸು�ಾ��ೆ. ಗಂ_ಯು ಇ>ದ ಬ>ಕ ಅದನು� ಎತ�ಲು
7ೋಗುವಷ@ರBC Zಾ�ೊ <ಾ&ಲು ಬ;ದಂ�ಾಗುತ�/ೆ. ರತ�ಕ� <ಾ&Bನ ಕJೆ 8ೋಡುವಳY. ಏ8ೊ
ಆ.ೋU' ತನ� �ೆಲಸ ಮುಂದುವ4ಸುವಳY. ಮ�ೊ�a  <ಾ&ಲು ಬ;ದ ಶಬH �ೇಳYವ�ದು. ರತ�ಕ�
<ಾ&Bನ ಕJೆ 8ೋ;, ಆ.ೋU' �ೆಲಸ ಮುಂದುವ4'ದವಳY, ಅನು-ಾನ�ಂದ ಎದುH ಅBCಂದ
<ಾ&Bನ ಕJೆ ನJೆಯುವಳY. <ಾ&ಲನು� �ೆ�ೆ/ಾಗ, ಅ.ೊCಬb ಮೂವತು� ವಷ�ದ ಯುವಕ <ೆನು�7ಾQ
Oಂ�ರು�ಾ�8ೆ. <ಾ&ಲು �ೆ�ೆದ ಶದbವನು� �ೇ>ದ ಅವನು xಂ/ೆ �ರು& 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. ಅವನ
ಕಣುXಗಳBC Oೕರು ತುಂ��ೊಂ;ರುತ�/ೆ. ರತ�ಕ� ಏ8ೆಂದು ಅ42ಾಗ/ೆ ಅವನ8ೆ� 8ೋಡು�ಾ��ೆ. ಅವನು
ರತ�ಕ�ಳನು� 8ೋಡುತ� ಎರಡು 7ೆ9ೆ© ಮುಂ/ೆ ಬರು�ಾ�8ೆ. ಅವನನು� 8ೋಡು��ರುವ ರತ�ಕ�>3ೆ ತಟ@8ೆ
ಅವನು ತನ� ಮಗ8ೆಂದು ಅ42ಾಗುತ�3ೆ. ಒಂದು \ಣ ಕು'ದಂ�ಾ&, <ಾ&B3ೆ ಒರ& OಲುC�ಾ��ೆ.
ಎ�ೆVತು��ೊಂಡು, aN@ಲು ಇ>ದು ಮಗನ ಕJೆ ಬರು�ಾ��ೆ. ಅವನ ಮುಖವನು� ಮುN@, ಬುಜಗಳನು�
ಸವ4, ಅವನ ಎ/ೆಯ aೕ.ೆ �ೈZಾ;' ಅಳಲು ]ಾRರಂ^ಸುವಳY. �ಾಘ�Lನ ಕಣXBC Oೕರು
ತುಂ� ಬರುತ�/ೆ. ಇಬbರು, ಒಬbರ8ೊ�ಬbರು ಅ�e�ೊಳYs�ಾ��ೆ. 

CUT TO:

INT. NIGHT: RATNAKKA'S HOUSE

�ಾಘ� ಮ8ೆಯ ಒಳ3ೆ ಕು>�/ಾH8ೆ. ರತ�ಕ� ಅಡು3ೆ ಮ8ೆzಂದ Oೕರು ತಂದು �ೊಟು@ ಮಗನ
ಬ>ಯBC ಕೂರುವಳY. Oೕರನು� ಕು;ದ �ಾಘ�

�ಾಘ�
ಅ/ಾ/ೆl.ೆ ನಂ3ೆ 2ಾಪq ಬB��ೆ� Pೈಯ�8ೇ ಬB�ಲC. 

ರತ�ಕ�
Oನ� ತಂ/ೆ �ೕ47ೋ3ೊ ಮುಂ�ೆ Oನ�ನು� 8ೋJೆbೕಕಂತ
ತುಂಬ ಆ+ೆ ಪಟುR. 

ಇಬbರು -ೌನ2ಾಗು�ಾ��ೆ. ರತ��ಾ�>3ೆ ಏ8ೋ ಅ42ಾ& �ಾಘ�ವನು� ಕಂಡು 

ರತ�ಕ�
ಅ$*ೕ... ನ8ೆ�ಂತ ಆ&/ೆ ಇವತು�? Oಂದು ಊಟ ಆZಾ�
ಇ.ಾi ಅಂತಸ �ೇ>sಲC 8ಾನು...

ಎಂದು ಎ/ೆHೕ> ಅಡು3ೆ ಮ8ೆಯ ಕJೆ ನJೆಯುವಳY

�ಾಘ�
ಇಲC ಇಲC. 8ಾನು ಊಟ -ಾJೊ�ಂJೆ ಬಂ�/ೆHೕ8ೆ

ರತ�ಕ�
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Oಂ3ೆ �ೕ� +ಾn ಅಂ/ೆR ಇಷ@ ಅಲi. -ಾ; 7ಾ�ೆ�8ೆ.
ಸiಲe ಊಟ -ಾಡು ಮಗ. 

ಸiಲe ಆ.ೋU'

ರತ�ಕ�
ಅ$*ೕ... �ೕ� ಎಲC �ಾBZಾ&/ೆ. ಸiಲe OಲುC, <ೇ�
ಮ8ೆ3ೆ7ೋ& �ೕ� ತತ�ೆ�8ೆ. 

ಎಂದು 7ೇ> <ಾ&ಲ ಕJೆ ನJೆಯು�ಾ��ೆ. ಆ2ಾಗ �ಾಘ� ಎದುH

�ಾಘ�
ಅಮ . 8ಾನು 7ೊರJೆbೕಕು

ರತ�ಕ� xಂ/ೆ �ರು& ಅವನ ಕJೆ ನJೆದು ಅವನ ಮುಖ ಸವ4

ರತ�ಕ�
ಹ�8ೈದು ವಷ�{ ನಂತR ಬಂ��Hೕಯ ಮಗ. ಮ�ೆ� 7ೋ&�ೕO
ಅಂತ -ಾತR 7ೇ�ೆbೕಡ. 

�ಾಘ�
ನಂ9ೊ�ೆ ಬ��ರ?

ರತ�ಕ�
Oನ�ನು� ��ೆR ನಂ3ೆ <ೇ�ೆ Zಾ4/ಾH�ೆ?

�ಾಘ�
8ಾನು 9ಾ'�7ೊತು� ಇBC ಇB��ಾ�ಗು�ಲC. 8ಾನು 7ೋಗುವ
ಮುಂ�ೆ Oಮ ತR �ೆಲ(ಂ{ Lಷಯ -ಾ�ಾJೆbೕಕು

ರತ�ಕ�
ಇವ�ೊ�ಂ�ನ ಇದುH 8ಾ�ೆ <ೆ>3ೆ� 7ೋಗು

�ಾಘ�
ಇಲCಮ ...

�ಾಘ�L3ೆ ಏನು 7ೇಳ<ೇ�ೆಂದು �ೋಚ/ೆ

�ಾಘ�
�ೇ>. 8ಾನು 8ಾ;ದುH ದು<ಾzm 7ೋ3ಾ� ಇ/ೆHೕ8ೆ.
Oಮ ನು� ಅBC3ೆ ಕ+ೊ�ೕ��ೕO. ಬ���ಾ?

ರತ�ಕ�
ದು<ಾz3ಾ?

�ಾಘ�
7ೌದು. ಆaೕ.ೆ 8ಾವ� 9ೊ�ೆ3ೆ ಇಬ�ಹುದು

ರತ�ಕ� �ಾಘ�ವನು� 8ೋ; ಕು�ಪಡುವಳY. ಆದ�ೆ ಒಳ3ೊಳ3ೆ ಭಯವ� �ಾಡುತ�/ೆ

ರತ�ಕ�
ಸತ* 7ೇ>��Hೕಯ? Oಜ2ಾಗೂC ನನ�ನು� ಕ�ೊ�ಂಡು 7ೋ&�ಯ?
8ಾ;ದುH Oಂ9ೊ�ೆ8ೆ ಬತ�ೆ�8ೆ 7ಾ3ಾ/ೆR

�ಾಘ�
ಅಲC3ೆ 7ೋ3ೆbೕ�ಾ/ೆR Oಮ  passport ready ಆ3ೆbೕಕು.
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ಒಂ{ �ಂಗುs ಆಗ�/ೆ. 8ಾನು ಅದiಗು� ಅBC ಇB��ೆ� ಆಗು�ಲC

�ಾಘ� ತನ� 9ೇ�Oಂದ ಹಣವನು� �ೆ3ೆ/ೆ �ಾzಯ ಬ> �ೊಡು�ಾ�8ೆ. 

�ಾಘ�
ಇದು ಇJೊ�>. ನನ� friend ಬಂದು Oಮ ನು�
Bangalore3ೆ ಕ�ೊ�ಂ� 7ೋ& Oಮ  passport
ready -ಾ;+ಾ�8ೆ. Passport ready ಆದೂ�JೆC 8ಾನು
ಅBCಂದ ticket ಕ>+ೆ�8ೆ. ನ�� friend Oಮ ನ�
ದು<ಾz3ೆ ಕ�ೊ�ಂ� ಬತ�ಾ�8ೆ. 

ರತ�ಕ�
Oೕ8ೆ ಬಂ{ ಕಕ�ೊ�ಂ� 7ೋಗ ಗ...

�ಾಘ�
Oa� ಅಥ� ಆಗಲC. ಸ4. 8ಾನು ಬಂದು ತುಂಬ 7ೊ�ಾ�ಯು�.
8ಾನು 7ೊರJೆ�ೕ8ೆ.

ರತ�ಕ� ಅವನನು� OBC'

ರತ�ಕ�
ಊಟ ಆದುR -ಾ; 7ೋಗ ಗ. ಇನು� Oನ�ನು� Zಾವ��
8ೋJೆ�ೕ8ೋ 3ೋ��ಲC

�ಾಘ� ಒಂದು \ಣ ಆ.ೋU'

�ಾಘ�
8ಾ�ೆ �ಾ�R ಬಂದು ಊಟ -ಾJೆ�8ೆ. 

ರತ�ಕ�
ಸ4. 8ಾನು Oಂ3ೆ �ೕ8ಾFn -ಾ; ಇJೆ�ೕ8ೆ. <ೇಗ <ಾ
ಮಗ...

�ಾಘ� smile -ಾಡುತ�

�ಾಘ�
O� �ೈ �ೕ8ಾFn �ನ�/ೆ ಎ�ೊ@ೕ ವಷ� ಆಯ�ಮ . ಸ4
8ಾO2ಾಗ 7ೊರJೆ�ೕ8ೆ...

�ಾಘ� 7ೊರಟು Sumo ಬ> ನJೆಯು�ಾ�8ೆ. ರತ�ಕ� <ಾ&ಲ ಬ> Oಂತು 8ೋಡು�ಾ��ೆ. �ಾಘ�
Sumo ಹ��, �ಾzಯ ಬ> �ರು& 8ೋ; smile -ಾಡು�ಾ�8ೆ. ರತ�ಕ� �ಾಘ�ವನು� 8ೋ;
ಕpXೕರು 7ಾಕುತ� smile -ಾಡು�ಾ��ೆ. �ಾಘ�Lನ ಕಣುX ತುಂ� ಬರುವ ¨ದ.ೆ Sumo ಅBCಂದ
7ೊರಡುತ�/ೆ. ರತ�ಕ� �ಾB ರ+ೆ�ಯನು� 8ೋಡುತ� OಲುCವಳY

CUT TO:

EXT. DAY: MALPE HARBOR

ರತ�ಕ� ಮ.ೆe 7ಾಬ�43ೆ ಬರುವಳY, ಅವಳ +ೆ�x�ೆಯರು ಕ4ೕ�'ರುವ �ೕನನು�
<ೇಪ�;ಸು��ರುವರು, ರತ�ಕ�ನನು� 8ೋ; ಅವರ.ೊCಬbಳY

ಮx�ೆ
ಎಂತ ರತ�ಕ�... ಎBC ಬುN@8ೆ ತಂ�.ಾC..

ರತ�ಕ� ಅBCMೕಪಕ�ದBC ಕು>ತು ಉ>ದವರ �ಾªಯBCರುವ �ೕನನು� ಕುತೂಹಲ�ಂದ 8ೋಡು�ಾ��ೆ
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�ಾಂತಮ 
ಎಂತ ಹು�ಾ4ದ*ನ...?

ರತ�ಕ� �ಾಂತಮ ಳನು� 8ೋಡು�ಾ�

ರತ�ಕ�
ನನ� ಮ3ಾ 2ಾ]ಾq ಬಂ�/ಾH8ೆ

ಎಲCರು ಅವರವರ ಮುಖ 8ೋ; ರತ�ಕ�>3ೆ

ಇಬbರು
ಎಂ�ಾ....?

ರತ�ಕ�
ನನ� ಮ3ಾ... 2ಾ]ಾq ಬಂ�/ಾH8ೆ

ಸುನಂದ
ಅ$*.. ೧೫ ವಷ�{ xಂ{ ಓ;7ೋ&ದ�.ಾC.. 2ಾ]ಾq
ಬಂ�/ಾH8ಾ..?

ರತ�ಕ�
7ೌದು....

ಎಂದು ಮೂರು 8ಾಲು� �ೕನನು� ತನ� ]ಾC'@w UೕಲದBC 7ಾಕುವಳY. ರತ�ಕ�ನ ಎ.ಾC +ೆ�ೕxತರು
ಖು�Zಾಗುವರು,ಎಲCರು ಒಬbರ8ೊ�ಬbರು 8ೊ;�ೊಳYsವರು

7ೆಂಗಸು
ಎBCದ�ಂ�ೆ..?

ರತ�ಕ�
<ೊಂ<ಾz...

7ೆಂಗಸು
15 ವಷ� ಎಂತ -ಾ;�/ಾH ಅಂ�ೆ...?

ರತ�ಕ�
7ೊಟCಂm �ೆಲ+ಾ -ಾ;�/ಾH ಅಂತ..

�ಾಂತಮ 
ಸು-ಾn �ಾq -ಾ;ತ�ಾ�8ೆ..

ರತ�ಕ�
(ನಗು�ಾ�.)ನನ� ದು=ಾzm ಕರ�ೊಂ� 7ೋ3ಾ�ನಂತ

ಎಲCರು ಖು� 7ಾಗು ಆಶVಯ��ಂದ.

ಎಲCರು
ದು=ಾz3ಾ..?

ರತ�ಕ� smile -ಾಡು�ಾ� 7ೌದು ಎನು�ವ 4ೕ�ಯBC ತ.ೆ ಅ.ಾC;ಸು�ಾ��ೆ

7ೆಂಗಸು
7ಾಗ/ೆR ಇನು� Oೕನು ನಮ  9ೊ�ೆ ಬರು�.ಾC..?

7ೆಂಗಸು
Zಾ2ಾm 7ೊರಡುವ�ದು...?
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ರತ�ಕ�
ಒಂದು �ಂಗಳ ನಂತರ, pass port ready ಆ3ೆbಕು.
ಒಂದು �ಂಗ�ಾಗ�/ಾ pass port ready ಆ&C�ೆ�

ರತ��ಾ�ಳ +ೆ�ೕx�ೆ ಅವಳ �ೈಯBCರುವ plastic 8ೋ;

7ೆಂಗಸು
ಮಗO3ೆ �ೕ� +ಾn -ಾ;C�ಾ�..?

ರತ�ಕ�
7ೌದು.. ಅವO3ೆ �ಾ�ೆ ಅಂ/ೆR ತುಂ<ಾ ಇಷ@.. ಸ4 8ಾ�
7ೊರJೆ�8ೆ ತJಾ ಆ&�/ೆ....

ಎಂದು ರತ�ಕ� ಅBCಂದ 7ೊರಡುವಳY, ಆಗ ಅವಳ +ೆ�ೕx�ೆಯರು 9ೊ�ಾ& ಕೂ&

7ೆಂಗಸು
ರತ��ಾ�.... ದು<ಾzm 7ೊದaೕ.ೆ ನಮ 8ೆ�.ಾC
ಮ4<ೇ;...

ರತ�ಕ� smile -ಾಡುತ� 9ೊ�ಾ&

ರತ�ಕ�
ಎ� �ಕ�Jೆ ಕುಲುC/ೆ ಕುದು�ೆ.. ¨.ೆನ ಒಂ_
8ಾಟಕ... ಸ4 8ಾ�ೆ '�ೆ�8ೆ..

ಎಂದು ರತ�ಕ� ಅBCಂದ 7ೊರಡುವಳY. ಸiಲe ದೂರ ಬಂ/ಾಗ ಒವ� 2ೆ*Q� ಅವಳನು� ತJೆದು

ವ*Q�
/ಾ8ೆ ರತ�ಕ� <ಾ4 ಅಜ9ೆ�ಂ�◌್ಡ �(ಂದು.ೆCರ...?

ರತ�ಕ� xಂ�ರು& ಅವನ ಹ��ರ ಬಂದು

ರತ�ಕ�
ಮ3ೆ <ೈ/ೆ...

ವ*Q�
ಮ3ೇನ... Qನ*� ಬಲ� ���ೆ� ಅ�ಾ... ಆM8ಾ?

ರತ�ಕ�
ಅಂ{...

ವ*Q�
ಓB�ೆ�3ೆ..?

ರತ�ಕ�
ಅ$*.. ಮಲC ಕyೆ. ತJಾ ಆ&�/ೆ ಆaೕ.ೆ
7ೇ� �ೆ8ೆ..(ಎಂದು 7ೊರಟವಳY �ರು&) ದು<ಾz
�(ಂದು.ೆC..

ಎಂದು 7ೋಗುವಲು. ವ*Q� 8ೋಡು��ರುವನು. Plastic x;ದು�ೊಂಡು ನJೆದು7ೋಗುವ
�ೆಲ(ಂದು ದೃಶ*ಗಳY.

CUT TO:

EXT. DAY: RATNAKKA'S HOUSE / NEIGHBOR
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ರತ�ಕ� plastic coverಅನು� x;ದು �ೊಂಡು ತನ� ಮ8ೆಯ ಬ> ಬರುವಳY. ಅBCMೕ
ಪಕ�ದBCರುವ ಅವಳ ಪಕ�ದಮ8ೆಯವಳನು� ಕ�ೆಯುವಳY

ರತ�ಕ�
<ೇ�.... <ೇ�....?

<ೇ� ಅವಳ ಮ8ೆzಂದ 7ೋರ ಬರುವಳY

ರತ�ಕ�
ನನ� ಮ3ಾ ಬಂ�/ಾH8ೆ....

<ೇ�
7ೌ/ಾ... ಎBC...?

ರತ�ಕ�
ಅ$*... O8ೆ� �ಾ�R8ೆ ಬಂದ 7ೋದ.. ಇವತು� �ಾ�R
ಊಟ�ೆ� ಬತ�ಾ�8ೆ, ಬಂ{ ಕೂJೆC 7ೇ� �ೆ8ೆ.

<ೇ�
ಎBC/ಾH ಅಂ�ೆ..?

ರತ�ಕ�
ನನ� ದು<ಾzm ಕರ�ೊಂಡು 7ೊ&�/ಾH8ೆ. pass port
ready ಆ{ ಕೂJೆC..

<ೇ�
ದು<ಾz3ಾ..?

ರತ�ಕ�
7ೌದು ಆaೕG 7ೇ� �ೆ8ೆ.. ಈ3ಾ ತJಾ ಆ&�/ೆ. �ಾ�R3ೆ
�ೕ� +ಾn -ಾ;�/ೆH8ೆ.. ಮ+ಾ.ೆ ಕ;<ೇಕು.

ಎಂದು ರತ�ಕ� ಅBCಂದ ನJೆದು 7ೊಗುವಳY , xಂ�Oಂದ <ೇ�

<ೇ�
�ಾ�R3ಾ/ೆR , ಇಷ@ ಅಜ9ೆ�ಂ� Zಾw -ಾ;��Hೕಯ..?

ಅದನು� �ೇಳದ 7ಾ3ೆ ಅವಸರ 2ಾ& ಮ8ೆಯ ಕJೆ3ೆ 7ೊಗುವಳY , ಅದನು� 8ೋ; <ೇ�
ನಗುವಳY.

CUT TO:

INT. DAY: RATNAKKA'S HOUSE

ರತ�ಕ� ಮ+ಾ.ೆ ಅ�ೆದು �ೕ� +ಾn -ಾಡುವ �ೆಲ(ಂದು ದRಶ*ಗಳY, ಕತ�.ಾಗುತ�/ೆ 7ೊರಗJೆ
ಒಂದು 3ಾ; 7ೋದ7ಾ3ಾಗುತ�/ೆ ರತ�ಕ� ಒ;ಬಂದು ರ+ೆ�ಯನು� 8ೋಡು�ಾ��ೆ, Zಾರು
ಇಲC�ರುವ�ದನು� 8ೋ; 2ಾ]ಾ+ಾಗುವಳY. ಮ�ೆ� �ೆಲಸ ಮುಂದುವ4ಸುವಳY, �ೕ� +ಾn
ತZಾ�ಾಗುತ�/ೆ ಪ�ನಃ 7ೊರ3ೆ ಬಂದು ಗ;Zಾರವನು� 8ೋಡುವಳY, ಗಂ�ೆ ಎಂ�ಾ&ರುತ�/ೆ,
ನಂತರ ಒಳ7ೋಗುವಳY. ಅಡು3ೆ ಮ8ೆಯBC ಎಲCವ� �ಾZಾ�ಾ&ದHರೂ ಆ�ೆ ಈ�ೆ ಓJಾಡು�ಾ�
ಅBCರುವ�ದನು� ಇBCಡುತ�, ಇBCರುವ�ದನು� ಅBCಡುತ� ಚಡಪ;ಸುವಳY, ನಂತರ ಎನು-ಾಡ<ೇ�ೆಂದು
�ೋಚ/ೆ ಒಂದು ]ಾ�ೆR3ೆ �ೕ� +ಾರನು� 7ಾQ �ೊಂಡು ಊಟ�ೆ� ಎಲCವನು� ತZಾ4 -ಾ;�ೊಂಡು
ತಂದು 7ೊರ&ಟು@ �ಾಯುವಳY ಆಗ ಮುನ�ನ bike pass ಆಗುತ�/ೆ, ರತ�ಕ� ತನ�ಮಗO3ಾ&
�ಾಯು��ದH�ೆ camera OPಾನ 2ಾ& xಂದ�ೆ� 7ೋಗುತ�/ೆ.

CUT TO:

69



INSERT �ೆ_ನ <ೆಂಗಳr4ನ ಬ'FನBC ಕೂತು travel -ಾಡು��ರುವವಳY, chapterಅನು�
ಮು&ಸುವ ಸಲು2ಾ& 7ಾ�ೆಯ aೕ.ೆ ಗ�ೆ 7ಾಗು star markಗಳನು� ಎ�ೆಯವಳY. <ೆಂಗಳr4ನ
town hall ಪಕ�ದBC �ೆ_8ಾಳ �ೆಲ(ಂದು ಮುಂ9ಾ8ೆಯ montages.

CUT TO:

INT. DAY: ENGINE ROOM OF THE BOAT

ಮುನ�ನ� love theme ಶುರು2ಾದ�ೆ, dissolve to ಮುನ� ತನ� ಕಣXನು� ಮುUV�ೊಂಡು ಮ.ೆe
7ಾಬ�ನ�BC romantic moodನBC ನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋಗು��/ಾH8ೆ. Music 9ೊ�ೆ ಅ.ೆಗಳ
ಶಬHಗಳY �ೇಳY��/ೆ. ತಟ@8ೆ ಮುನ� frameOಂದ �ೆಳ3ೆ �ದH�ೆ music abrupt ಆ& OಲುCತ�/ೆ.
Dissolve to blank  

DEMOCRACY (VOICE)
ಏ8ಾz�ಾ... 8ೋJೊ�ಂ� ನ;<ೇw ಅ.ಾi -ಾ�ೆR?
Zಾ2ಾಗ 8ೋ;/ೆRಸ feelingಅ.ೆC ಇ��Zಾ...

ಕತ�Bಂದ engine room <ಾ&ಲು �ೆ�ೆಯುತ�/ೆ. Camera, engine roomನ ಒಳ&/ೆ.
<ಾ&Bಂದ ಬರುವ <ೆಳಕನು� �ಟ@�ೆ ಉ>ದ/ೆHಲC ಕತ�ಲು. Democracy ಬಂದು �ೆಳ&>ದು aೕ.ೆ
8ೋಡುತ�

DEMOCRACY
7ಾ:.. Kit ]ಾq -ಾಡು

ಇ8ೊ�ಂ{ ಕJೆzಂದ tool box ]ಾ+ಾಗುತ�/ೆ.

DEMOCRACY
Spare part pass -ಾಡು

ಇ8ೊ�ೕಂದು ಕJೆzಂದ ಮುನ�

ಮುನ� (VOICE)
Tool box ಎಸHಂm ಎ'<ೆJೊiೕ... ಇದು ಒ�H ಓಯ�/ೆ.

DEMOCRACY
7ೌ{ 7ೌದು... ನಂ3ೆ.ಾC 3ೊತು�ಂಟು. 8ಾ� 7ೊ+ಾ�&
ಎಂತ ಬB�ಲC.

ಮುನ� (VOICE)
�ೊ�ೆ@ ಅಂ/ೆR ನ� ಮ3ೆ�... 7ೋm 3ೋJೆm ಕ�ೊ�ಂ�
�Jೆbೕಕು. ಒಂ{ O��ಾ... Oೕ4� <ಾNC ತಗಂ� ಬ��ೕO

DEMOCRACY
ಏ� ನನ�� ಒಬ�8ೆ� �ಟು@ 7ೋm <ೇJಾ. 7ೆ�R�ೆ
ಆಗ�/ಾ...

ಸುತ�ಲು ಕತ�.ೆ �ೋ�ೆಯನು� 8ೋಡುತ�

DEMOCRACY
ಏ� �ೇ>ಸು�ಂ�ಾ? 8ಾನF ಬ�ೆ�ೕ�8ೆ...

ಎಂದು 7ೇ> aೕ.ೆ ಹತ�ಲು ಪRಯ��ಸುವನು. ಅವOಂದ ಆಗ/ೆ ಇ/ಾHಗ ಒಂದು �ೈ ಬಂದು ಅವನನು�
aೕಲ�ೆ� ಎತು�ತ�/ೆ

ಮುನ� (VOICE)
Oೕನು 7ೊ+ಾb ಅ.ಾC ಅಂ� ಅಂದ�ಂJೆ
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DEMOCRACY'S VOICE
ಒಳ3ೆ ಎಷು@ ಕ�ೆC ಇ/ೆ 3ೊತು�ಂಟ Oಂ3ೆ? ಬೂತ &ೕತ ಬಂ{
ಒಳ3ೆ +ೇ4�ೊಂ;/ೆR ಎಂತ -ಾಡು/ಾ? Oೕವ� ಮಂJಾ*ದLR3ೆ
ಇ/ೆ.ಾC 3ೊ�ಾ�ಗು�ಲC.

ಮನ� (VOICE)
ಮಂJಾ* &ಂJಾ* ಅಂ/ೆR, ಎಗRq ಎ/ೆm ಒ��ೕO..

CUT TO:

INSERT �ೆ_8ಾ ತನ� officeನBC White board 8ೋಡುತ� Oಂ�/ಾH�ೆ. ಆ white
board aೕ.ೆ Chapter 4 ಎಂದು ಬ�ೆ�/ೆ. ಅವಳ ಪಕ�ದBC ಒಂದು table ಇದುH, $ೕಚ8ೆ
-ಾಡು�ಾ� ತನ� �ೈಯBCರುವ marker penಅನು� ಆ table3ೆ OPಾನ2ಾ& tap -ಾಡುವಳY.
�ಾ� ಕು;ದು�ೊಂಡು passಆಗುವ Editor boardಅನು� ಕಂಡು

EDITOR
Chapter 4... Hmm...

�ೆ_ನ smile -ಾಡು�ಾ��ೆ. ಅವ>3ೆ ಏ8ೋ ಅ42ಾ& pass ಆಗುವ Editorಅನು�
ಕ�ೆಯುವಳY

�ೆ_ನ
Sir...

Editor xಂ�ರು&

EDITOR
Yes...

�ೆ_ನ
O� shirt size?

Editor smile -ಾಡುತ�

EDITOR
Are you planning to gift me a shirt now?

�ೆ_ನ
Actually I was buying one for my dad.
ಅವn shirt size almost same ಇn <ೇಕು...

EDITOR
Oh... Well in that case you should ask
my wife. ಈ shopping ಎಲC ಅವ�ೇ -ಾJೋದು.

ಎಂದು xಂ�ರು& ಅBCಂದ 7ೊರಡುವನು. Close on �ೆ_ನಳ expression.

EDITOR (Qರುಚುತ�)
42...

�ೆ_ನ (Qರುಚುತ�)
Sorry...

OfficeನBC ಎಲCರು 8ೋಡು��/ಾH�ೆ. ಅದನು� ಗಮO' Editor

EDITOR (WHISPERING)
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I think it is 42...

�ೆ_ನ smile -ಾಡುವಳY... Boardನ ಕJೆ 8ೋಡುವಳY. ಸiಲe $U', board ಹ��ರ
ನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋ& Chapter 4ರ ಮುಂ/ೆ Whispers in the  wind ಎಂದು
ಬ�ೆಯುವಳY   

CUT TO:

ಕತ�ಲBC Democracy -ಾತು �ೇ>ಬರುತ�/ೆ

DEMOCRACY (VOICE)
Oೕ� ¨ದುC 7ೋಗು...

ಮುನ� aೕBಂದ engine room3ೆ ಇ>ದು�ೊಂಡು ಬರುವನು. ಆಗ frame ಪಕ�ದBC Chapter
4 '�ೇಳದ �ಸು�ಾತು' ಎಂದು ಬರುತ�/ೆ. ಮುನ� ಈ<ಾ4 ತ.ೆ3ೆ bandage 7ಾQ�ೊಂ;/ಾH8ೆ.
Democracy �ೆಳ&>ದು ಬರುವನು. ಮುನ� engine pitನ ಒಳ3ೆ ಇ>ಯು�ಾ�8ೆ. aೕBರುವ
Democracy ಮುನ�ನ bagಅನು� �ೆ�ೆದು ಹುಡುಕಲು ಶುರು -ಾಡುವನು. ಆಗ ಅವO3ೆ ಒಂದು
sports glass 'ಗುತ�/ೆ. ಅದನು� ಮುನ�O3ೆ �ೋ4' 

DEMOCRACY
O� ಹತR ಎರಡು ಉಂಟಲC. ನ8ೆ� ಒಂದು �ೊಡು.

ಮು8ಾ�
ಏನ�...

ಎದುH Democracy ಕJೆ 8ೋಡುವನು

ಮು8ಾ�
ಏ�. ನ� cooling glass ಮುN@/ೆR ಅ�ೆ@. ಒಳ&JಾC
ಅದ8ಾ�...

DEMOCRACY
ಎರJೆರ� ಇ�ೊ�ಂ� ಎಂತ -ಾ;�ೕZಾ Oೕನು?

ಮು8ಾ�
�ನ �� �ನ, ಒಂ/ಾ{ -ಾ*m ಒಂ{ 7ಾಕ�ೕO.
O8ಾ�್ಯ�ಾC? ಸುa� ಒಳ&ಡು...

DEMOCRACY
�ವF ಒಂದ8ೆ� 7ಾ�ೊ�>s�ೆ� ಆಗು�ಲi?

ಮು8ಾ�
ಇ.ಾC ಅಗಲC. ವ' ಸು����Zಾ?

Democracy ಅದನು� ಒಳ&ಟು@ ಇ8ೊ�ಂದು glass �ೆ3ೆಯು�ಾ�8ೆ. ಅದನು� ದ4'�ೊಂಡು

DEMOCRACY
ನಂ3ೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ@...

ಮುನ� ಅವನನು� 8ೋ; ತನ� �ೈಯBCದH toolಅನು� ಅBCM �ಟು@ aೕ.ೆ ಒ;ಬರು�ಾ�8ೆ.
ಬಂದವನು ಅವನ �ೈಯBC ಇರುವ 3ಾCಸನು� Qತು��ೊಂಡು

ಮುನ�
ಏ� ಮು{� �;�ೕಯ. ಒ_�ನG Rayban glass ಕ�ಾC
ಅದು. ಬ.ೇ �ಾ�@� 3ೊ�ಾ�?
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ಮುನ� ಆ glassಅನು� bag ಒಳ&ಡು�ಾ�8ೆ. Democracy ]ೇಚು¨ೕ�ೆ 7ಾQ�ೊಂಡು
ಕು>ತು�ೊಳYsವನು. �ೆಳ3ೆ ��Hರುವ toolಅನು� ಮುನ� ಎತ�ಲು ಪRಯ��ಸು�ಾ�8ೆ. ಅದು ಅವನ �ೈ3ೆ
'ಗ�/ಾHಗ Democracy3ೆ 

ಮುನ�
ನ� �ೈm ಎಟ�ಾ� ಇಲC... ವ' ಎ� �ೋJಾC

DEMOCRACY
ಹುಃ... ಬ4 ಇ/ೆ ಆz� Oಂದು

Democracy �ೆಳ&>ದು ಎತ�ಲು ಪRಯ��ಸು��ರು2ಾಗ, 7ೊರ&Oಂದ 'ಪRಣಯ�ಾ9ಾ' ಎಂದು
ಕೂಗು �ೇ> ಬರುತ�/ೆ. ಆಗ ಮುನ� �ೋಪ�ಂದ

ಮುನ�
Zಾವ8ೋ... ಅವ� ಅಮ �...

ಎಂದು 7ೊರ 7ೋಗು2ಾಗ Democracy

DEMOCRACY
ಏ� ಒಬ�8ೆ�ೕ �� 7ೋm <ೆಡ ಓ... ನಂ3ೆ 7ೆ�R�ೆ
ಆಗ�/ೆ

ಮುನ� ಅ2ಾಚ* ಶಬHಗಳನು� ನು;ಯುತ� 7ೊರ3ೆ ಬಂದ�ೆ ಸು� omniಯ ಪಕ�ದBC Oಂ�ರು�ಾ�8ೆ. 

ಸು�
ಎಂತ?

ಮುನ�, ಸು�ಯನು� ಕಂಡು ಸಪe3ಾಗು�ಾ�8ೆ. ಏನು 7ೇಳ<ೇ�ೆಂದು �ೋಚ/ೆ

ಮುನ�
ನ�� ]ಾ;m 8ಾ� �ೆಲF -ಾJಾ� ಇL�.
ಸು��ರ�ಾ್ಕಗQ�ಲi?

ಸು�
(ಮನ'FನBC 3ೊಣಗುತ�) ಎಂತ ಆಯ� ಈಗ?

ಮುನ� ಏನು 7ೇಳ<ೇ�ೆಂದು �ೋಚ/ೆ

ಮುನ�
7ೆಸ4�@ ಕ4ಯ�ಾ�ಗQ�.ಾi? ಏ� ಪRಣಯ�ಾಜ &ಣಯ�ಾಜ
ಅಂ/ೆR?

ಸು�
ಊ4; Oನ�ನು� ಅ/ೇ ಅಲi -ಾ�ೆR ಕ4ಯೂದು?

ಮುನ� ಸiಲe 7ೊತು� $ೕU'

ಮುನ�
ನಂಗ/ೆಲC ಇಷ@ ಆಗQಲC... ಸುa� 7ೆಸ4�@ ಕ4

ಸು� ಮನ'FನBC ಏ8ೋ 3ೊಣಗು�ಾ�8ೆ. ಮುನ� ಸು�ಯ8ೆ�ೕ 8ೋಡು��/ಾH8ೆ

ಸು�
ಸ4 -ಾ�ಾಯ. (Pause) Democracy ಎBC

Democracy ಹಡ&ನ ಒಳಗJೆzಂದ ಓ; ಬಂದು, ಮುನ�ನನು� �ೋಪ�ಂದ 8ೋ;
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DEMOCRACY
7ೇ>{ ಅಥ� ಆಗು�ಲi Oಂ3ೆ? Uಕ� ಹುಡಗನನು� ಆ
ಕತ�.ೆಯBC ಒಬ�8ೆ� �ಟು@ ಬ��ಯ.ಾC Oೕನು???

ಮುನ� Democracyನ .ೆQ�ಸ/ೆ ಸು�ಯ ಕJೆ 8ೋಡು�ಾ�8ೆ

ಸು�
ಏ� Democracy. ಇBC <ಾರ

ಮುನ�
Zಾ�ೆ?

ಸು�
ಕಳYF -ಾ�ೆR. ಸiಲe �ೆಲF ಇ/ೆ

ಮುನ� Democracyಯನು� 8ೋ; .

ಮುನ�
8ೋJಾC... ಅGC 7ೋ& ಅವR �ಾ2ಾ ಗಂ�ೆ ಗ�ೆC
-ಾ�ಾಡ�ಂ� ಕೂಬ<ೇ�ಡ. ಸುa� �ೆ.ಾF ಮುಗFಕಂಡು ಬಂ{
ಬುಡು.

Democracy ಅBCಂದ ಸು� ಕJೆ ಓ;7ೋಗು�ಾ�8ೆ. ಮುನ� �ೆಲಸ ಮುಂದುವ4ಸಲು ಒಳ7ೋಗು�ಾ�

ಮುನ�
ಅವ� ಅಮ � ಒಂ�8ಾ <ೇ9ಾ� �ಂ�ಾn ನ� �ೈB...

ಎಂದು 3ೋಣಗುತ� ತನ� �ೆಲಸ ಮುಂದುವ4ಸುತ�

ಮುನ�
-ಾಡw <ೇ�ೆ �ೆಲF ಇಲC... ಕಂ¼ ಪh�� ಕುಡ�ಂಡು ಊn
ಸು�ೊ�ೕ/ೆ ಆzತು. ಇ�R �ೆ��ಲ �ೕಸ�ಕಳ�ೆ ಆ ಹುಡ��
�ಾವ ಎ�ೆX ತಸ���ಾ�ೆ. 

ಮುನ� engine roomನBCರುವ ಒಂದು calenderಅನು� 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. ಅದರBC ಹುಡುಗ
ಹುಡು&ಯ UತRLರುತ�/ೆ. ಅದನು� 8ೋ;/ಾಗ ಸಮುದRದ ಅ.ೆಗಳ ಶಬH 7ಾಗು ಮುನ�ನ love
theme ]ಾRರಂಭ2ಾಗುತ�/ೆ. ಅವನು ಕಣುXಮುUV �ೋಳYsವನು. 

INSERT Camera top angle. ಮುನ� 8ೆಲದ aೕ.ೆ ಅಂ3ಾತ ಮಲ&, �ೇB�ೊಂಡು 7ೋ&
ಒಂದು ಕJೆ OಲುCವನು. ಮುನ� beachಅBC ಎದH�ೆ, ಅವನ ಪಕ�ದBC ಹ�ೆಯ engine ಇರುತ�/ೆ.
ನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋದ�ೆ, �ಾರ/ಾಳY beachಅBC ಸಮುದRವನು� 8ೋಡುತ� ಕು>�ರುವಳY. ಮುನ�
ಅವ>ಂದ 20 ಅ; ದೂರದBC 7ೋ& ಕೂರುವನು

CUT TO:

EXT. DAY: MALPE HARBOR

ಮುನ� ಮುಖ�ೆ� Oೕರು 7ಾQ�ೊಂಡು, ಒಂದು ಬ�ೆ@ಯBC �ೈಯನು� ಸiಚV3ೊ>', ಅ.ೆC ಪಕ�ದBCದH
tool kitಅನು� pack -ಾ;�ೊಂಡು ಹಡ&Oಂದ platform3ೆ 7ಾರು�ಾ�8ೆ. Democracy
ಅBCMೕ 4UVಯ 9ೊ�ೆ -ಾತ8ಾಡು��ರುವ�ದನು� ಕಂಡು ಅವO3ಾ& ಕೂಗುವನು. Democracy
4UVಯ ಬ> ಏ8ೋ 7ೇ> ಅBCಂದ ಓ;�ೊಂಡು ಬರ<ೇ�ಾದ�ೆ ಒಂದು boatನBC ಬUVN@ದH �ೕOನ
plastic Uೕಲವನು� ಎ���ೊಂಡು ಬರುವನು. ಇಬbರು bullet ಕJೆ ನJೆಯಲು
]ಾRರಂ^ಸು�ಾ��ೆ. 

ಮುನ�
ಏ8ಾC ಅದು?

74



DEMOCRACY
�ೕ8ಾC...

ಮುನ�
ಅದ� Zಾ�ಾC ತಂ/ೆ?

DEMOCRACY
ಅ�ೆiೕ4ಯಮ�BC 7ಾQ +ಾQC�ೆ�...

ಮುನ� Oಂತು Democracyಯನು� 8ೋಡುತ�

ಮುನ�
ಸ�ೊ�ೕಗ2ೆ ಕಣC ಅವ�...

DEMOCRACY
ಓ 7ೌದ? 7ಾ3ಾ/ೆR ಮ�X -ಾJೆ�ೕ8ೆ. ಹ�ಮೂನ8ೆ� �ನ
<ೊಜ©{ ಊಟ�ೆ� ಬಂ{ �ಡು. ಒ� sೆ ಮ+ಾ.ೆ 7ಾQ �ೕ�
fry -ಾ; 7ಾ�ೆ�8ೆ...

ಮುನ�O3ೆ Democracyಯ -ಾ�ನBC ವ*ಂಗ*ದ ಅ42ಾಗುತ�/ೆ. ಅವನು ಅBCಂದ ನJೆಯಲು
]ಾRರಂ^ಸು�ಾ�8ೆ. 

DEMOCRACY
<ೇ9ಾn -ಾJೊ��s <ೇಡ -ಾ�ೆR 7ೋ...

ಮುನ�ನ ಬ> ಓ; ಬರುತ�

DEMOCRACY
<ೇ�ಾ/ೆR O8ೆ� ಎರ� �ೕ� fry extra �ೊJೆ�ೕ8ೆ.
ಮಂಡ*3ೆ parcel -ಾಡುವಂ�ೆ. 

ಮುನ�
�ೆಗ{ ಎರ� �ಟ@ ಅಂ/ೆR? ಆ ಮೂn �ೋ�ಗಳY Zಾw
ಕ��{H Oನ�

Democracy ಒa  xಂದ�ೆ� 8ೋ;

DEMOCRACY
ಅವರ? 3ಾಂ�ೕ_ 7ೇ�rೆ �N@ದುH ]ಾಠ ಮತ�ೋ�&ದ*ಂ�ೆ.
7ೇ� rೆ ��@ ಬಂ/ೆ. 

ಮುನ�
ಏನಂತ?

DEMOCRACY
ಅ/ೇ. �ೆಟ@ದHನು� 8ೋJೆbೕ;, �ೆಟ@ದH�◌ುನ �ೇ� bೇ;,
�ೆಟ@ದHನು� ನು;<ೇ; ಅಂತ. �ೆಟ@ದH�◌ುನ ಕು;ಬಹುದ sir
ಅಂತ �ೇ>ದುR. ಒಂ{ crate 8ಾ8ೆ ತಂ{ �ೊ�ೆ@.
8ೋಡು ನೂn ರು]ಾ� �ೊಟುR. 

ಇಬbರು Bullet ಹ��ರ ಬರುವರು. Democracyಯ �ೈಯBCದH 8ೋಟನು� 8ೋ; �ೋಪ3ೊಂಡ
ಮು�,ನ ತನ� tool kitಅನು� bullet3ೆ 'Q�', ಅದರ aೕ.ೆ ಕೂರುತ�

ಮುನ�
8ೋJಾC... ಅವR�ಾ2ಾ 9ಾ'� +ೇಕ�<ಾ*ಡ. ಅ2ೆRಲC
ಒ� sೆವರಲC. ವ' distance maintain
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-ಾಡು. ಇ8ೊ�ೕಂ{ Q�ಾ ಅ�R �ೊN@{ �ಾq ಮು�ಾH
ಅಂ/ೆR, ಚಂ/ಾQ�ಾQ.ಾC. �>�ಾ? ಇರು ಇವತು� Oಮ ಪe�
�ಾ� -ಾ�ಾ;�O.

Democracy ಸಪe3ಾಗು�ಾ�8ೆ. ಮುನ� ಅಂ&ಯನು� 7ಾQ�ೊಂಡು, golf cap 7ಾQ�ೋಳYsವನು.
ನಂತರ ಕನ�;ಯನು� 8ೋ;�ೊಂಡು cooling glass 7ಾQ�ೋಳYs�ಾ�8ೆ. Democracy
ಮುನ�ನನು� ಗು�ಾzಸುವನು. ಮುನ� ಅವನನು� 8ೋ; 

ಮುನ�
ಏನು?

DEMOCRACY
ಇ8ೋಂದನು� 8ಾ� 7ಾ�ೊ�� �ೇ8ೆ?

ಮು8ಾ�
ಅದಮ�ಂ� xಂ/ೆ ಕೂತ��ೕZಾ?

ಮುಖಸಪe3ೆ -ಾ;�ೊಂಡು Democracy xಂ/ೆ ಕು>ತು�ೊಳYsವನು

CUT TO:

EXT. DAY. UDUPI ROAD

ಮುನ� 7ಾಗು Democracy bikeನBC 7ೋಗು��/ಾH�ೆ .

DEMOCRACY
Oೕ� ನಂ3ೆ 8ಾ�ೆ paint 7ಾQ�ೕZಾ?

ಮುನ�
ಏ� paintಉ?

DEMOCRACY
8ಾ�ೆ ಜ8ಾ ಷ°� ಕ�ಾC... ಎಂ�ಾ/ೆR �ೆ8ಾ�&ರುದು
$ೕ�ೆ�-ಾಡು. 8ಾನು ನ�� friends &ಂತ ಒ� sೆ
�ಾ�ೆbೕಕು

ಮುನ� ಏನೂ ಉತ�4ಸುವ��ಲC

DEMOCRACY
paint -ಾ;�Zಾ?

-ೌನ2ಾ&ರುವ ಮುನ�ನನು� ಕಂಡು Democracy <ೇಸರ3ೊಳYs�ಾ�8ೆ. 

CUT TO:

Bike ಉಡು�ಯ �ೕ� market ಬ> ಬಂದು OಲುCತ�/ೆ.

CUT TO:

EXT. DAY: UDUPI FISH MARKET

ಇಬbರು bikeOಂದ ಇ>ದು marketನ ಕJೆ ನJೆಯು�ಾ��ೆ,

DEMOCRACY
�2ಾF ಮPಾ*8ಾ� ಇBCm ಎಂತ�ೆ ಕಕ�ೊ�ಂ� ಬ��ಯ?
Oೕ� 8ೋಡ/ೆR �ೕನF �ೆ3ೊ>HಲC...
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ಮು8ಾ�
ಸುa� <ಾzಮುಚVಕಂ� ನ;ೕ.ಾ.

ಇಬbರು market ಒಳ3ೆ ನJೆದು�ೊಂಡು ಬರು�ಾ��ೆ. ಅ.ೆಗಳ ಶಬHಗಳY �ೇಳYತ�/ೆ. 3ಾNಯ ಇ>ದು
track ]ಾRರಂಭ2ಾಗುತ�/ೆ. ಮುನ� ಕಣುXಮುUV�ೊಂಡು ನJೆಯಲು ]ಾRರಂ^ಸುವನು. Democracy
ಅದನು� 8ೋ; ತ.ೆ ಚUV�ೊಂಡು ಮುನ�ನ �ೈx;ದು ಕ�ೆದು�ೊಂಡು 7ೋಗುವನು

DEMOCRACY
/ಾ4.. /ಾ4.. /ಾ4�;.....

ಇಬbರು market ಒಳ3ೆ ಬರುವರು. ಮುನ� ಅವನ ಕ�X �ೆ�ೆದು 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. ಅBC ಅವನ ಸiಪ�
ಸುಂದ4, �ಾರದ, �ೕನು -ಾರು��ರುವಳY. ಅದನು� ಕಂಡ ಮುನ� romantic smile
-ಾಡುವನು. ಮುನ� ಅವಳನು� 8ೋಡುತ� ಅವಳ ಕJೆ ನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋಗುವನು. ಇವನನು�
8ೋ;ದ <ೇ�ೆ 7ೆಂಗಸರು ತಮ  ತ.ೆ ಚUV �ೊಳYsತ� ಅವರವ�ೆ -ಾತ8ಾ;�ೊಳYsವರು. 7ಾ3ೆMೕ
ಮುನ� ಅವಳನ� 8ೋಡುತ� ಅವಳ ಬ�ಯBCರುವ ಇ8ೊ್ನಂದು 7ೆಂಗ'ನ ಬ> ಕು>ತು�ೊಳYs�ಾ�8ೆ.
ಅವ�rೆಡ8ೆ -ಾತ8ಾ;ದಂ�ೆ ನN' �ಾರ/ಾಳನು� 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. ಆ 7ೆಂಗಸು ಮುನ�ನ �ೆ8ೆ�ಯನು�
x;ದು ತನ� ಕJೆ �ರು&ಸುವಳY. ಆಗ �ೕನು -ಾ�ಾಟದBC ಮಗ��ಾ&ದH �ಾರದ ಮುನ�ನನು�
8ೋ; 8ಾU�ೊಳYsವಳY. ಇದನು� 8ೋ; ಮುನ� ಅBCMೕ 9ಾ4 �ೕಳY�ಾ�8ೆ. ಆಗ Democracy
ಅವನನು� x;ದು ನಂತರ ತನ� ತ.ೆ ಚUV �ೊಳYsವನು.

Marketನ ಒಳ3ೆ ಅಥವ 7ೊರ3ೆ ಜ8ಾ ಷ@�ಯ ಸಲು2ಾ& 2ೇಷ 7ಾQರುವವರು ಕುpಯು��/ಾH�ೆ.

CUT TO:

Cooling glass 7ಾQ�ೊಂ;ರುವ ಮುನ� ತನ� bullet start -ಾ;�ೊಳYs�ಾ�8ೆ.
Democracy ಮುಂ/ೆ ಕು>ತು smile -ಾಡುತ� cooling glass 7ಾQ�ೊಳYs�ಾ�8ೆ. �ಾರದ
ಮ8ೆ ಮ8ೆ3ೆ �ೕನು -ಾರು�ಾ� 7ೋಗು��/ಾH�ೆ. ಅವ>ಂದ ೪೦ ಅ; ದೂರದBC ಮುನ� OPಾನ2ಾ&
ತನ� bikeನBC xಂ<ಾBಸು��/ಾH8ೆ. ಒಂದು ಕJೆ roadನBC ಜ8ಾ ಷ@�3ೆ �ಾ\ಸನ 2ೇಷದBCರುವ
ಇಬbರು ಗಂಡಸರು �ಾರ/ಾಳನು� 8ೋಡುತ� �ೕನು ಕ4ೕ�ಸು��ದH�ೆ, ಮುನ� ದೂರ�ಂದ.ೇ ಅವನನು�
ಗು�ಾzಸು��/ಾH8ೆ. ಅವರBC ಒಬb �ಾರ/ಾಳ �ೈಮುಟ@ಲು ಪRಯ��ಸು��ರುವ�ದನು� ಕಂಡು ಮುನ�
9ೋ�ಾ& ತನ� bulletನ accelerator rise -ಾಡುವನು. ವ*Q� ಮುನ�ನನು� 8ೋ;,
ಅವ>3ೆ 7ೋಗು ಎಂದು �ೈ ಸ8ೆ� -ಾ;, ಅವಳY ಅBCಂದ 7ೊರಟಕೂಡ.ೆ ಮುನ� ಆ ವ*Q�ಯ
ಎದುರುಗJೆ OPಾನ2ಾ& +ಾಗುತ� ಅವ4ಬbರನು� ಗು�ಾzಸುವನು. ಇದನು� ಕಂಡು ಅವ4ಬbರು,
ಒಬbರ8ೊ�ಬbರು ಕಂಡು ತಮ  ತ.ೆ ಚUV�ೊಂಡು ಮುಂ/ೆ 7ೋಗುವರು.

CUT TO:

�ಾರದ ಒಂದು ಬ'Fನ �ೊ8ೆಯ 'ೕNನ QಟQಯ ಬ> ಕು>�/ಾH�ೆ. ಮುನ� ಬ'Fನ ಪಕ�ದBC ತನ�
bulletನBC ಅವಳನು� 8ೋಡುತ�, smile -ಾಡುತ� ಬರು��/ಾH8ೆ. Conductor ಅವ>3ೆ
N�ೇ� �ೊಡು2ಾಗ ಬ&� ಮುನ�ನನು� 8ೋ; ತನ� ತ.ೆ ಚUV�ೊಂಡು 7ೋಗುವನು.

CUT TO:

�ಾರದ 7ಾಗು ಮುನ� ಇಬbರು beechನBC 20 ಅ; ಅಂತರದBC ಕು>�/ಾH�ೆ. Democracy
backgroundನBC bullet aೕ.ೆ ಕು>�/ಾH8ೆ. ಒಬb ice candyಯವನು ಬರುವ�ದನು�
8ೋ; Democracy ಓ; ಬಂದು ಮುನ�ನ ಬ> �ಾಸು �ೇಳYವನು. ಮುನ� ಇದರ ಪ42ೆ ಇಲC/ೆ
�ಾರ/ಾಳನು� 8ೋಡು��ರುವ�ದನು� ಗಮO' Democracy ಮುನ�ನ Q+ೆ3ೆ �ೈ7ಾQ �ಾಸು �ೆ3ೆದು
ice candyಯವನ ಬ> ಓಡುವನು. ಅವನ ಬ> ಮೂರು candyಯನು� �ೆ3ೆದು�ೊಂಡು, ಒಂದು
candyಯನು� �ಾರ/ಾ>3ೆ �ೊಟು@, ಇ8ೊ�ಂದನು� <ೇಗ <ೇಗ8ೆ Uೕಪ�ತ� ಮುನ�ನ ಬ>ಬಂದು,
ಇನ�ಷು@ Uೕ�, ಅ/ೇ candyಯನು� ಮುನ�O3ೆ �ೊಡುವನು. ಮುನ� �ಾರ/ಾಳನು� 8ೋಡು�ಾ�,
smile -ಾಡು�ಾ�, ಅವನು �ೊಟ@ candyಯನು� �ೆ3ೆದು �ೋಳYsವನು. Democracy 7ೊಸ
candyಯನು� Uಪ��ಾ� bulletಬ> 7ೋಗುವನು. �ಾರದ ಮುನ�ನನು� 8ೋ; ತ.ೆ ಚUV
�ೊಳYs�ಾ��ೆ . 

CUT TO:
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EXT. DAY: SHARADHA'S HOUSE

ಮುನ� �ಾರ/ಾಳನು� xಂ<ಾB'�ೊಂಡು ಅವಳ ಮ8ೆಯವ�ೆಗು ಬರುವನು. �ಾರದ ಮ8ೆಯ ಒಳ3ೆ
7ೋಗು��ರು2ಾಗ, <ಾಲು ಓ;�ೊಂಡು ಮುನ�ನ ಬ> ಬಂದು, Democracyಯ ತ.ೆಯaೕ.ೆ
7ೊJೆದು

<ಾಲು
ಇ>, �ೆಳ&> �ೆಳ&>. ತJಾ ಆz�ಾ...

Democracy �ೆಳ&>ಯು�ಾ�8ೆ. <ಾಲು ಗ;�;ಯBC bullet ಹ�� ಕೂರುವನು

ಮುನ�
ಎGC ಒZಾ� ಇ�ೕL?

<ಾಲು
ಆ �ಾB ಒ4m �Jಾ.

ಮುನ� 7ಾಗು <ಾಲು bulletನBC 7ೊರಡುವರು

CUT TO:

EXT. DAY: MALPE SCHOOL

ಮುನ� <ಾಲುವನು� �ಾ.ೆಯಬ> �ಡಲು 7ೋಗು2ಾಗ �ಾ.ೆಯ ಎದುರುಗJೆ <ಾಬಣX Zಾ43ಾ&$ೕ
�ಾಯು��ರು�ಾ��ೆ

<ಾಬಣX
7ಾಃ... ಬಂ/ಾ*... ಒ�� 7ೋm... ಎ.ಾC ಬಂ/ಾ��.
ಈ ಕರು�ಾಕರ ಇನೂ� ಬಲ� -ಾ�ಾಯ. ಎGC ಅಂ/ೇ>
ಹುಡು�{. ಇಪe�ಾ�ಲು� ಹುB ಇ��, ಇ<ೆR painter
ಇಟ�ಂ� ಈ �ಾ�R �ೆ.ಾF ಆತ�?

<ಾಲು
Zಾw ಮಂ; �' -ಾಡ�ಂ�ಾ*. ಸiಲe 7ೊತ�m ಬಪe.

<ಾಬಣX
7ೇಳY�ಾ�ಾ� ಮ�ಾಯ? ಇದQಂತ ¨{C ಅಂವ ಸು-ಾn
ಸಲ �ೈ �ೊಡ.ಾ*? 'ೕಜ� ಅಲH8ಾ. Painter ಇBCZಾ.
ಇBHn ಅ�� ಕ4ೕ�ೆ ಇ.ಾC� 8ಾ.

<ಾಲು
ಹಂಗn ಎಂ�ಾ -ಾಡು/ಾ

<ಾಬಣX ಮುನ�ನನು� 8ೋ;

<ಾಬಣX
7ಾi.. Oೕ boatಎ.ಾC paint -ಾJೆ� ಅ.ಾH?

ಮುನ�
ಏ�. ನಂm ಹುB3ೆ paint -ಾಡw ಬರQಲC.

<ಾಬಣX
ಅದRm ಎಂತ ಇ�ಾ�... Paintಅ3ೆ ಅ\ರ ಬರುw
ಬಪeO3ೆ, ಇ{ ಭಯಂಕರ ಸುಲ<ಾi. ಒಂ{ ಗ>�ಯm
ಕB�ೆ.
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ಮು8ಾ�
ಆ/ೆR...

<ಾಬಣX
ದಮ ಯ... ಇ.ಾCಂ/ೆ> 7ೇ� bೇಡ. O�� �ಾBm <ೇ�ಾರು
�ೕ� �ೆ -ಾ�ಾಯ. ಒಂ{ ಮ�ೇ� ಉ�F.

<ಾಲು
ಒಂ{ �ೈ �ಾ�ಾ... ದು�6 <ೇ�ೆ �ೊಡ�್.

<ಾಬಣX
7ೌ{ 7ೌ{... 9ಾ'� ಎಂತ ಇ.ಾC, ಸು-ಾ4w �ೊಡ�.
/ೇವn �ೆ.ಾF ಅ.ಾH...

ಮುನ� bulletOಂದ �ೆಳ&>ಯು�ಾ�8ೆ. <ಾಬಣXO3ೆ ಖು�Zಾಗುತ�/ೆ. ಮುನ� bikeನ center
stand 7ಾಕುವನು

CUT TO:

INT. NIGHT: MALPE SCHOOL

ಒಂದು ಹ�ೆಯ �ಾ.ೆಯ �ೋpಯBC ಹುB 2ೇಷPಾ4ಗ>3ೆ ಬಣX ಬ>ಯ.ಾಗು��/ೆ. �ೆಲ(ಂದು
ಹುB2ೇಷPಾ4ಗಳY ಅಧ� aೖ3ೆ ಬಣX ಬ>'�ೊಂಡು, ಬಣX ಒಣಗಲು �ಾಯುತ� ಅBC ಇBC
ಓJಾಡು��/ಾH�ೆ. ಮುನ�ನು ಒಬbO3ೆ ಬಣX ಬ>ಯು��/ಾH8ೆ. ಇ8ೊ�ಬb painter 8ಾ�ಾಯಣ
<ಾಲು3ೆ ಬಣX ಬ>ಯು��/ಾH8ೆ. Tiger1 ಆ�ಾಶಮುಖ2ಾ& ಒಂದು ದ� cigarette ಎ�ೆದು,
7ೊ3ೆಯನು� ಆ�ಾಶ ಮುಖ2ಾ& �ಡು�ಾ�

TIGER1
ಎBC 9ಾ4�ೋ ಮನವ�?

ಎಂದು 7ೊ3ೆಯBC ಮಗ�8ಾಗು�ಾ�8ೆ.

<ಾಬಣX
ಕUV 9ಾರುQ�ಾ� 7ೋ... 9ಾಗR�

TIGER1
ಎಂತದ Oಂದು. ಸಮ -ಾ; ಬಣX ಬ>ಯ...

<ಾಬಣX
7ಾಂಗಲH 7ೇಳ{H... Zಾಯ�n ಕUV 7ಾ*ಂ3ಾ*m ಹ{�
ಉ�R �ೕಳ�� ಅಂ/ೇ> 7ೇಳYw� ಆ�ಲC -ಾ�ೆR...

ಎಂದು Tiger1ನ ಕJೆ3ೆ 8ೋಡು�ಾ� ವ*ಂಗ* ನ3ೆಯನು� �ೕರು�ಾ�8ೆ.

TIGER2 (9ೋ�ಾ& ನಗುತ�)
ಕ�ೆV �ೇq ಸು�Hಯ?

Tiger1, ಮುಂ/ೆ ನJೆಯುವ -ಾ�ನ ಅ42ಾ& ಅBCಂದ 9ಾಗ �ಾB -ಾಡು�ಾ�8ೆ. <ಾಬಣX
Tiger1 �ೋ�ೆzಂದ 9ಾರುವ�ದನು� ವ*ಂಗ*2ಾ& ಸ8ೆ�-ಾ; �ೋ4ಸು�ಾ�

<ಾಬಣX
ಗುಂಬಳ �ಾ� ಕದH{ Zಾn ಅಂ/ೆR, 7ೆmC ಮುಟ�ಂಡ
ಅಂ�R. ಓಡ� �ಾ� ಅಂವ. ಕ{R aೕ.ೆ ಏಗ>ಕೂ 'ಕ�
�ಳY�ಾ�ಗH...

8ಾ�ಾಯಣ
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ಎಂತ ಕ�ೆV �ೇq?

<ಾಬಣX ನಗುವನು. Paint -ಾಡುವ�ದನು� OBC'

<ಾಬಣX
8ಾz� �ೆಕಂ� 7ೋz ದಂ;3ೆ aೕG ಕೂ+ೆRೕ�, 7ೇG
ಕಂಡ.ೆ �ೆಳm 7ಾರತ�ಂ�R. ಊn ತುಂ<ಾ ಹುB 2ೇಷ
7ಾಯ�ಂ� �&��ದHO3ೆ ಯ\3ಾನH3ೆ 2ೇಷ 7ಾw ಅಂ/ೇ>
ಕ+ೆR�, ಇಂವ ಅBC 7ೋ� -ಾಡ{ ಎಂತ 3ೊ���ಾ?

8ಾ�ಾಯಣ (<ಾಲು3ೆ)
ಏ <ಾಲು. ಸಮ Oಂ�ೊ�ಳ...

<ಾಬಣX
/ೊ�6 ಮOಯm ಆಟ. ಆ ಮO 7ೆಂmF ಇL�m ¨�CಂದೂH
ಬಹಳ ಹತR. ಕಣ�� Q4ೕಟ 3ೊ��ತ.ೆ. ಇಂತ /ೊ�6
Q4ೕಟ. ಇಂವ Q4ೕಟ 7ೊತ�ಂ� ಅ/ೇ ಮ8ೆ <ೇB 7ಾ4,
ಉಪe43ೆ ಹ�� /ಾನ ಮಡ/ೆHೕ <ೇ�ೆ. ಇಂವ ಮಂಚ ಹತ�/ೆHೕ
ತಡ, ಇ�◌್ನ ಪR2ೇಶ�ೆ� =ಾಗವತn ಪದ �ೆಕಂ�R. �ೆಲF
ಅಧ�3ೆ ��@, ಗು�s ಕN@ �ೆಳm 7ಾದ�� direct
ರಂಗಸ,ಳ�ೆ� entry. �ೊಣುw start... ಅವ� �ೊ;
7ಾ*ಂm ಬmH 7ೋ�� ಕp.

ಅಷ@ರBC Tiger1 �ೋ�ೆ3ೆ ಮರ> ಬಂದು

TIGER1
ಅವರವರ =ಾವ�ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ ]ಾತRಗಳY <ೇ�ೆ...

<ಾಬಣX
7ೌ{ 7ೌ{. Oನ� ]ಾತR{ Q�ಾಪ�ಯm aೕಳದn ]ೆ�@
�ಂ��Hೕn...

�8ೇಶನು ಒಳ ಬರುವನು...

<ಾಬಣX
7ೊ �8ೇಶ... ಒಳ <ಾ -ಾ�ೆR. ಏ� ಇG? ಹುB
7ಾQ�ಯ 7ೇಂ3ೆ?

�8ೇಶ
ಹುBಯ? Oೕ� �ೆ8ಾ�m 7ೇ� �NR. <ೇ�ೆ ಏ� �ೆಲF
ಇಲi ನಂ3ೆ?

<ಾಬಣX
ಹಂ3ಾ�ೆ ನಂa�ಲC <ೇ�ೆ ಎಂತ �ೆಲF ಇಲC ಅಂ/ೇ>ಯನ?

<ಾಲು3ೆ paint -ಾ;�ರುವ 8ಾ�ಾಯಣ

8ಾ�ಾಯಣ
ಇದು ವಷ�3ೆ ಒಂ/ೇ ಸ��ಯಲC -ಾ�ೆR... (<ಾಲುವನು�
ಕು4ತು) ಏ <ಾಲು. ಸಮ Oಂ8ೊ��ಳ. ಎಷು@ ಅ.ಾC;�
-ಾ�ೆR?

�8ೇಶ
Zಾರ�ಾ�ದುR cigarette ಇ/ಾ*?

TIGER3
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�ೕ; ಆಗ�ದ?

�8ೇಶ
�ೕ;ಯ? �ೕ; <ೇಡಪe...

8ಾ�ಾಯಣ
7ೊಗ�Jೆ ಇ'e� ಆ;�/ಾHರಲC... ಜಗು� ಹತR role -ಾ;ದ
ಬಂ& ಇn <ೇಕು 8ೋಡು...

�8ೇಶ (ನಗುತ�)
7ೌದ? 7ಾ3ಾ/ೆR ಮದ*�ಾ�RಯBC lottery 7ೊ;ತು...

ಎಂದು �8ೇಶ �ೋ�ೆzಂದ 7ೊರ3ೆ 7ೋಗುವನು. ಅವನು 7ೋಗುವ�ದನು� 8ೋಡುತ� 8ಾ�ಾಯಣ

8ಾ�ಾಯಣ (ನಗುತ�)
ಓ� <ಾಬಣX... Oೕ� 7ೇ>{H ಸತ* -ಾ�ೆR. 8ಾzಯ�
ದಂ;3ೆ aೕ.ೆ ಕೂ'�/ೆR, 7ೇG 8ೋ;{ ಕೂJೆC �ೆಳ3ೆ
7ಾತ�/ೆ..

<ಾಬಣX ನಗುವರು. ಅBCರುವ Tiger4ಅನು� ಕು4ತು

<ಾಬಣX
ಶಂಕರಣX� ಮ8ೇG ಇವ�� ಆಟ ಇತ�ನ?

TIGER4
ಹರ�ೆ ಆಟ ಅಂ�ೆ...

<ಾಬಣX
Zಾ� aೕಳ?

TIGER4
]ೆರಡೂn aೕಳ...

<ಾಬಣX ಮುನ�ನನು� 8ೋ;

<ಾಬಣX
7ೋ ಮುನ�. Oೕ� 7ೋz rest �ೆ�ೊ. ಉಳHವನ�ಲC
8ಾನು 8ಾ�ಾಯಣ �ಾಂ�ೊ...

ಮುನ� ಸ4 ಅ8ೊ� 4ೕ�ಯBC ತ.ೆ ಅ.ಾC;' �ೋ�ೆzಂದ 7ೊರ ಬರು�ಾ�8ೆ. 7ೊರ3ೆ �ೆಲವರು
ಇ'e�@ ಆಡು��/ಾH�ೆ. ಅವರನು� /ಾN ಮುಂ/ೆ ಒಂದು 9ಾಗದBC ಒಣ �ೆಂ&ನ ಗ4ಯBC -ಾ;ದ
�ಾ]ೆ ಇರುತ�/ೆ. ಮುನ� ಅದರBC ಬಂದು ಮಲಗುವನು.

CUT TO:

EXT. DAY: MALPE SCHOOL

ಮುನ� �ಾ.ೆಯ ಆವರಣದBC ಮಲ&ರು�ಾ�8ೆ. ಒಬb ಹುಡುಗ ಅವನನು� ಎ�bಸುವನು. ಕಣುX �ೆ�ೆದ
ಮುನ�, ಬಣX 7ಾQ�ೊಂ;ರುವ ಹುಡುಗನನು� 8ೋ; ಒಂದು \ಣ ಭಯಪಟು@, ಅದು Democracy
ಎಂದು �>ದ aೕ.ೆ ಸುಮ 8ಾಗು�ಾ�8ೆ

DEMOCRACY
ಶಂಕರಣXನ ಮ8ೆ3ೆ 7ೋ3ೆbೕಕಂ�ೆ...

ಮುನ�
ಏನಕ�ಂ�ಾC?
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DEMOCRACY
3ೊ��ಲC�eೕ...

ಮುನ� ಎ/ೆHಳYತ�

ಮುನ�
ಎ8ಾC ಇದು O� 2ೇ�ಾ?

DEMOCRACY
8ಾ� doctor ಇವತು�... Medicine 8ೋಡು...
<ೇ�ಾ?

ಎಂದು ತನ� color ತುಂ�ರುವ bottle �ೋ4ಸುವನು. ಮುನ� ಅದನು� 8ೋಡುತ� ಎ/ೆHೕ>ದ�ೆ,
xಂ/ೆ Oಂ��ದH Democracyಯ ಮೂವರು 3ೆ�ೆಯರು ಹ��ರ ಬರುವರು. Democracy ತನ�
3ೆ�ೆಯರನು� �ೋ4ಸುತ�

DEMOCRACY
8ೋಡು... ಇವನು paper -ಾರುವವನು

ಹುಡುಗ ೧
Paper paper paper

Democracy ತನ� ಎರಡ8ೆ +ೆ�ೕxತನನು� �ೋ4ಸುತ�

DEMOCRACY
ಇವನು �ೕ� ಊ/ಾ�8ೆ...

ಆಗ ಅವನು ತನ� �ೊಳಲನು� ಊ� ನಂತರ ಮುನ�ನ ಮುಂ/ೆ �ೈ �ಾಚುವನು. ಮುನ� ಅದನು�
8ೋಡುವನು 

DEMOCRACY
ಕೃಷX ಇವತು� <ೇ�ೆ <ೇ�ೆ 2ೇಷದBC ಬತ�ನಂ�ೆ. ಇವ8ೇ
ಆ&ಬ�ಹುದು. 2ಾಪq �ೆ3ೊಳYವ ಮುಂ�ೆ �ೈ ತುಂಬುF...

ಮುನ� ಅವO3ೆ ಹಣ �ೊಡು2ಾಗ ¨ೕದಲ8ೆಯವನು ಸಹ �ೈ Oೕಡು�ಾ�8ೆ. ಮುನ� ಅವOಗೂ ಹಣ
�ೊಡು�ಾ�8ೆ. ಮೂರ8ೆಯವOಗು ಹಣ �ೊಡಲು 7ೋ/ಾಗ

DEMOCRACY
ಇವನು...($ೕU'). ಎ� Oೕ� ಎಂತ/ಾ?

ಮೂರ8ೆಯವನು �ೈಯBC +ೊಪ�e x;ದು�ೊಂ;/ಾH8ೆ

ಹುಡುಗ ೩
Doctorಉ

DEMOCRACY
ಏ�... Oೕ� 7ೇಗ doctor ಆ&�ೕZಾ? 8ಾ�
doctoru. ನ� �ೈಯBC medicine 8ೋಡು...

ಮೂರ8ೆಯವನು ಸiಲe ಗB�BZಾ&, ನಂತರ ತನ� �ೈಯBCರುವ +ೊಪeನು� 8ೋ;

ಹುಡುಗ ೩
8ಾನು Ayurveda doctorಉ

DEMOCRACY
ಹೂಃ... ಇವನು Ayurveda doctorಉ
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ಹುಡುಗ೩ (Qರುಚು�ಾ�)
ಎಂದೂ ಬತ�ದ ಉ�ಾFಹ, Oಮ BC
ನವ�ೈತನ*ಮೂ;ಸುತ�/ೆ... 

ಮುನ� ಒಳ3ೋಳ3ೆ ನಗುತ� Democracy3ೆ ಹಣ �ೊಡುವನು. ನಂತರ ಅBCಂದ ತನ� bullet
ಹ��ರ 7ೋಗುವನು. Camera ಮುನ�ನ ಮುಖವನು� +ೆ�ೆx;ಯುತ� xಂ/ೆ ಸ4ದ�ೆ
backgroundನBC Democracy ಕೂಗುತ�

DEMOCRACY
ಮPಾ*ನ aೕರವp3ೆ 8ೋ;C�ೆ� ರಥ�ೕ�3ೆ ಬ��Zಾ?

ಮು8ಾ�
3ೊ��ಲC...

DEMOCRACY
Oೕ� ಎBC ಬ��Zಾ... Oಂದು ಬ4ೕ feelingsಎ
ಆzತು... <ಾ�ೋ... �ೆ8ಾ�&ತ�/ೆ. 

ಮುನ� ಏನು ಪR� ಉತ�4ಸ/ೆ ಅBCಂದ 7ೊರಡುವನು

CUT TO:

EXT. DAY: SHANKER POOJARY'S HOUSE

ಮುನ� ತನ� bulletನBC ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯ ಮ8ೆಯ ಬ> ಬಂದು OBC', ಇ>ಯು��ದHಂ�ೆ
ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯ ಮ8ೆಯ ಕJೆ 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 4UVಯನು� ಅವರ ಮುಂ/ೆ
ಕೂ4'�ೊಳYs��/ಾH�ೆ (Different angle from Chapter 2). ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯವರ
ಕJೆಯವನು ಬಂದು 

ವ*Q�
�ಾMbೕಕಂ�ೆ... ಬತ��ೆ...

ಅವನ -ಾ�3ೆ ತ.ೆ ಅ.ಾC;', ಅBCMೕ �ೋ>ಗ>3ೆ �ಾBೕಮು ನJೆಯು��ರುವ�ದನು� ಕಂಡು
ಅದರಬ> 7ೋ& ಕು>ತು�ೊಳYsವನು. ಸiಲe 7ೊ��ನ ನಂತರ ಕಣುXಮುUVದ�ೆ, ಅವO3ೆ ಮ�ೆ�
ಅ.ೆಗಳ ಶಬH �ೇಳYತ�/ೆ. BackgroundನBC ಮುನ�ನ love theme ಶುರು2ಾಗುತ�/ೆ .

INSERT ಮ.ೆe beechನBC �ೋ>ಜಗಳ ನJೆಯು��ರುತ�/ೆ. ಮುನ� ಅದನು� 8ೋಡು��ದHವನು,
ಅBCಂದ ಎದುH �ಾರ/ಾಳ ಬ> ನJೆದು ಇಪeತು� ಅ; ಅಂತರದBC ಕು>ತು�ೊಂಡು, ಅವಳ8ೆ�ೕ
8ೋಡುವನು. ಸiಲe ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವನ ಬುಜದ aೕ.ೆ ಒಂದು �ೈ ಬಂದು ಎ�bಸುತ�/ೆ.

CUT TO:

�8ೇಶನ �ೈ ಮುನ�ನ 7ೆಗಲ aೕBರುತ�/ೆ. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 4UVಯ 9ೊ�ೆ ಗ/ೆHಯಕJೆ
7ೋಗು��/ಾH�ೆ.

�8ೇಶ ಮುನ�ನನು� 8ೋಡುತ�

�8ೇಶ
<ಾಲು 3ೊತ�ಲi Oಂ3ೆ

ಮುನ�
Zಾ*�ೆ?

�8ೇಶ
ಸು-ಾn �ನ�ಂದ �ೆಲFm ಬ��ಲiಂ�ೆ. Oೕ8ೇ8ಾದುR
8ೋ;/ಾ*?
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ಮುನ�
ಅ$*. ಹುB2ೇಷ 7ಾಕ2ೆ�. O8ೆ� �ಾ�R Oೕ� ಇಸೂ�G
ತವ ಬಂ�ಯ.ಾC, ಅ.ೆC ಇದH. �ಾ*a ಇGH ಬ;� ಮ&�
ಅಂ� �ೆ�ಾ�� ಅಂ�ೆ.

�8ೇಶ ಸiಲe $ೕU' 4UV 7ಾಗೂ ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯ ಬ>8ೋಡು�ಾ�8ೆ. ಅವ4ಬbರು 3ಾಡ2ಾದ
-ಾತುಕyೆಯBC/ಾH�ೆ.

�8ೇಶ
ಶಂಕರಣX '�ಾ@¿Jೊ�ಂ;/ಾH�ೆ ಅವ� aೕ.ೆ

ಮುನ�
�ೆಲFm ಬ��ಲC ಅಂತ8ಾ?

�8ೇಶ
ಅವ� �ೆಲFm ಬB�.ಾC ಅಂ/ೆR ಶಂಕRಣX ತ.ೆ �ೆJೊF�ತರ?

ಮುನ�
ಮ�ೆ�. ಇ8ೆ�ೕ� -ಾಡH?

�8ೇಶ ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯ ಕJೆ 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 4UVಯ ಹ��ರ
-ಾತ8ಾಡು��ದHಂ�ೆ ಒa  �8ೇಶ 7ಾಗೂ ಮುನ�ನನು� 8ೋಡುವನು

�8ೇಶ
ಏOಲC

ಮುನ�
ಏನಂ�ಾ 7ೇ�ಾs. 8ಾ� ಅ�� �ಾ� -ಾ�ಾ;�ೕO.

ಅಷ@ರBC ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ಮುನ�ನನು� ಕ�ೆಯುವನು. ಮುನ� ಅದನು� 8ೋ; �8ೇಶO3ೆ

ಮುನ�
ಒ' ಇಲ.ಾ� ಬಂ/ೆ. ಎBCಗು 7ೋ3ೆbೕಡ

ಎಂದು ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯ ಕJೆ3ೆ 7ೋಗುವನು. ಮುನ�ನ xಂ/ೆ �8ೇಶನು ಬರುವನು. ಆಗ
ಶಂಕn ಪh9ಾ4 4UV3ೆ

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಸ4. ನನ3ೆ Lಷಯ 3ೊ�ಾ�{ ಕೂಡ.ೆ Zಾನ�ದುR car
ಒN@3ೆ ಕ>+ೆ�8ೆ. ಅವನು Oನ�ನು� ಅBC3ೆ ಕಕ�ೊ�ಂ�
7ೋ3ಾ�8ೆ. Oೕ� ¨ದುC ಆ <ಾಲು� ಹು;� ಎಂತ -ಾ;�ಯ
8ೋಡು

4UV
ಸ4...

ಎಂದು 4UV ಅBCಂದ 7ೊರಡುವನು. ಅBCMೕ ಹ��ರದBC Oಂ�ದH ಮುನ� ಪh9ಾ4ಯ ಬ>
ಬರುವನು. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ಮುನ�ನನು� ಕು4ತು

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಈ China made engine...

ಎನು�ವಷ@ರBC, 4UV ಸು�ಯನು� ಕ�ೆಯುವ�ದು backgroundನBC �ೇ> ಬರುತ�/ೆ. ಶಂಕn
ಪh9ಾ4ಯ ಗಮನ 4UVಯ ಹ��ರ ಓಡುವ ಸು�ಯ ಕJೆ 7ೋಗುವ�ದು

ಶಂಕn ಪh9ಾ4 (ಕೂಗುತ�)
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ಸು�...

ಓಡು��ರುವ ಸು� Oಂತು, ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯನು� ಕಂಡು, ಅವರ ಕJೆ ಬಂದು OಲುCವನು. ಸು�
�ೈಯBCದH cigar ಬUVಡಲು ಪRಯ��ಸು�ಾ�8ೆ. ಅದನು� ಕಂಡ ಶಂಕn ಪh9ಾ4

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಎಂತದ ಅದು

ಸು� �ೈಯBCದH cigarಅನು� �ೋ4' 8ಾಚು�ಾ�8ೆ

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
¨ದುC ಸ4Zಾ& �ೕ; ಎ>Bw� ಕB. (pause)
8ೋಡು. ಅವO3ೆ ಸiಲeಸ control ಇಲC. ಸiಲe
8ೋJೊ�. ಎk@ <ೇw ಅ�ೆ@. 3ೊ�ಾ�Zಾ�

ಸು�
ಸ4 ಅಣX

ಶಂಕn ಪh9ಾ4 7ೊರಡಲು ಸ8ೆ� -ಾಡುವರು. ಸ� 4UVಯ ಕJೆ ಓಡುವನು. ಮುನ�ನ ಗಮನ
ಓಡುವ ಸು�ಯ aೕBರುತ�/ೆ. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 ಅವನನು� ಕ�ೆದಕೂಡ.ೆ, ಮುನ� ಶಂಕn
ಪh9ಾ4ಯ ಕJೆ 8ೋಡುವನು

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
ಮುನ�. ಈ 98 ನಂಬn boat �ೊಂ/ೆR �ೊ;�ದ*ಂ�ೆ.
ಸಂ9ೆ 4 ಗಂ�ೆ3ೆ 4UV ಹತR ದಡ�ೆ� ಎ>B�ೆ� 7ೇ>/ೆHೕ8ೆ.
ಒa  7ೋ& 8ೋಡು...

ಮುನ�
ಸ4 ಅ�ಾX...

ಶಂಕರ ಪh9ಾ4
ಈ �ೈನ aೕ� ಇಂ_� 7ೇ&/ೆ?

ಮುನ�
/ೋ� engine ಅಣX. ನ� ಅG 9ಾ'� ಇಲC, ಆ/ೆR
Load ಚ8ಾ�m ತಗತದ ಅಂ�ೆ

ಶಂಕರ ಪh9ಾ4
ಹುಃ 3ೊತು�ಂಟು... ಒಂದು order -ಾ;/ೆHೕ8ೆ. ಸದ*�ೆ�
ಒಂ{ ತಸಸು�ವ. �ೆ8ಾ�&/ೆR ಆaೕG 8ೊಡುವ...

ಮು8ಾ�
ಸ4 ಅ�ಾX...

ಶಂಕn ಪh9ಾ4
7ೊರಡು....

ಮುನ� ತ.ೆ ಅ.ಾC;'�ೊಂಡು ಅBCಂದ 7ೋರಡುವನು

CUT TO:

EXT. DAY: MALPE BEACH

�ೆಲ(ಂಡು Cut in shots. �ಾರ/ಾ beechನBC ತನ� �ೕನು ಬುN@ಯ ಪಕ�ದ.ೆC ಕೂ�/ಾH�ೆ.
ಮುನ� ಅವ>ಂದ ಇಪeತು� ಅ; ಅಂತರದBC ಕೂ�/ಾH8ೆ.
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She Looked at me, she smiled so did I 

Her lips moved, I thought I heard her say something 

But it was whispers in the wind... 

I wanna see her all day, I hope the time doesn't fly 

For I know in the evening light that she'll be gone 

And then the lonely hours begin 

And all she leaves behind to find her in the dusk 

Are whispers in the wind. 

And in the night when the rain fall, so softly as a mist... 

I hear a sound that whispers, a sound just like a kiss. 

The moon does shine full, and it shows me where to walk... 

From the sea shore I hear the waves, I remember how we talked. 

Sitting at a distance, staring at the sea... no words were
needed then, 

Between our hearts, our love would flow, like whispers in the
wind. 

The night ends as the new day began, I looked for her, 

And there she is, even more beautiful than yesterday 

She Looked at me, she smiled so did I Her lips moved, 

I thought I heard her say something 

But it was whispers in the wind...

ಸiಲe 7ೊ��ನ ನಂತರ Democracy ಓ;ಬಂದು �ಾರ/ಾ>3ೆ ಏ8ೋ 7ೇಳYವನು. ಅವನ xಂ/ೆ
ಅವನ ಮೂವರು +ೆ�ೕxತರು ಬಂ�/ಾH�ೆ. �ಾರ/ಾಳY Democracyಯ -ಾತು �ೇ> 3ಾಬ4zಂದ
ಓ; 7ೋಗುವಳY. ಇದನು� 8ೋ;ದ ಮುನ� Democracyಯ ಹ��ರ ಓ;ಬಂದು

ಮುನ�
ಏ8ಾz�ಾC?

DEMOCRACY
ಅವರು <ಾಲಣXನ� xJೊ�ೕಂ� 7ೋದುR

ಮುನ�
Zಾರು?

DEMOCRACY
4UV, ಸು�ಯಣX ಎ.ಾC +ೇ4... ಸ4Zಾm 7ೊಡುHÀ.
<ಾಲಣXನ aೖM.ಾC ರಕ�... 
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ಮುನ�O3ೆ �8ೇಶ 7ೇ>ರುವ�ದು 8ೆನ]ಾಗುತ�/ೆ,

ಮುನ�
Zಾ2ಾm ಆಯು�? ಎBCm ಎ�ಾ�ಕ�ಂ� ಓದುR 3ೊತ�?

DEMOCRACY
ಮPಾ*ನ... ಎBCm ಕಕ�ೊ�ಂ� 7ೋದುR 3ೊ��ಲC.

ಮುನ� 3ಾಭ4zಂದ ಓಡಲು ]ಾRರಂ^'ದವನು ತಟ@8ೆ 8ೆನ]ಾ&

ಮುನ�
ಎ.ಾCzತು?

DEMOCRACY
9ೋ� ರ+ೆ�...

ಮುನ� ಅವನ bullet ಹ��ರ ಓಡು�ಾ�8ೆ. ಇದನು� Democracy 7ಾಗು ಅವನ ಮೂವರು
+ೆ�ೕxತರು 8ೋಡು�ಾ��ೆ. Camera ಅವರ ಹ��ರ 7ೋಗುತ�/ೆ

ಹುಡುಗ ೧
]ೇಪn ]ೇಪn...

DEMOCRACY
Medicine, medicine...

ಆಗ paper paper track ]ಾRರಂಭ2ಾಗುತ�/ೆ. 8ಾಲiರು ಮಕ�ಳY 7ಾಡು��/ಾH�ೆ. ಮುನ�
<ಾಲುL3ಾ& ತನ� bulletನBC ಊ�ೆ.ಾC ಹುಡುಕು��/ಾH8ೆ 

CUT TO:

EXT. DAY: JODRASTE

ಮುನ�ನ bike ಬಂದು 9ೋ� ರ+ೆ�ಯBC OಲುCತ�/ೆ. ಅBC 8ೋ;/ಾಗ Zಾರು �ಾಣುವ��ಲC. ಅG
BನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋಗು��ದH ಒಬbನನು� OBC'

ಮುನ�
ಇ.ೆCೕ8ಾರ ಜ3ಾs ಆZಾ�?

ವ*Q�
3ೊ��ಲC...

ಮುನ� ಸುತ�ಲು 8ೋ;, ಆ ವ*Q�3ೆ

ಮುನ�
ಇBC ಹುB 2ೇಷ 7ಾಕಂ;ದR.ಾC. ಅ2ೆR.ಾC ಎGC
7ೋಂ�ೊÁೕದುR?

ವ*Q�
7ಾ... ಅ.ೆC bus stand ಒಳ3ೆ ಕು>�/ಾH�ೆ 8ೋ;

ಮುನ� ತನ� bikeಅನು� start -ಾ; bus stand ಕJೆ 7ೋಗು�ಾ�8ೆ

CUT TO:

EXT. DAY: JODRASTE / BUS STAND
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ಮುನ� ಬq +ಾ@ಂ� ಬ> <ೈw OBC' ಒಳ3ೆ ಓ;ಬರುವನು. �ೆಲ(ಂದು ಹುBಗಳY ಅBCರುವ
barನ ಬ> ಇರುವರು. ಇನು�>ದವರು ಬq +ಾ@ಂ� ಒ� �ೆ ಕೂ�ರುವರು. ಮುನ� ಒಳ3ೆ
ಓ;ಬರು�ಾ�...

ಮುನ�
<ಾಲು?

ಎಲCರು ಒ<ೊbೕಬbರ ಮುಖ 8ೋ;�ೊಂಡು, ಅವರBC �ಾ+ೆ <ಾ4ಸುವವನು

�ಾ+ೆಯವ
4UV ಕJೆಯವರು...

ಮುನ�
Zಾ� ಕJೆ 7ೋದುR?

ಹುB
ಮ.ೆe ಕJೆ 7ೋ/ಾRಂತ...

ಮುನ� bike ಕJೆ 7ೊರಡುವನು. ಎಲCರು ಮುಖ ಮುಖ 8ೋ;�ೋಳYsವರು...

CUT TO:

ಮುನ� ಮ.ೆeಯ ಬ> ಹುಡುಕುವ ಇನ�ಷು@ montages...

CUT TO:

EXT. DAY: MALPE HARBOR

ಮುನ� ತನ� bulletನBC ಮ.ೆe harbor gate ಬ> ಬಂದು OಲುCವನು. ಅBCರುವ watchman
ಬ>

ಮುನ�
<ಾಲು� 8ೋJಾH?

WATCHMAN
ಇಲC... ಎಂತ�ೆ?

ಮುನ�
ಹುB 2ೇಷ 7ಾಕ�ಂ;ದH...

watchman ಸiಲe $ೕU'

WATCHMAN
ಆ2ಾ3ೆC ಸು� 4\ದBC 7ಾ�ೊ�ಂ� ಕಕ�ೊ�ಂ�
7ೋದ�.ಾ... <ಾಲು8ಾ ಅದು?

ಮುನ� ಸ4 ಎನು�ವಂ�ೆ ತನ� <ೈw +ಾ@�� -ಾ;�ೊಂಡು 7ಾಬ�n ಬ>3ೆ 7ೋಗುವನು. ಅBCರುವ
<ೋ� ಬ> Oಂ�ರುವವರBC <ಾಲುLನ ಬ3ೆ� L�ಾ4ಸುವನು. ಅವರು 3ೊ��ಲC ಎನು�ವಂ�ೆ ಸ8ೆ�
-ಾಡುವರು. ತನ� bikeನBC ಮುನ� harbor ಒಳ3ೆ ಹುಡುಕುವ ಇನ�ಷು@ montages...

CUT TO:

ಮುನ� harborನ ಒಂದು ಕJೆ ಸಮುದRವನು� 8ೋಡುತ� ಕೂ�ರುವನು. ಅವನ ಪಕ�ದBC ಇಬbರು
3ಾಲ 7ಾQ �ೕನು x;ಯಲು ಬಂದವರು, ಅವರBC ಒಬb ಮುನ�ನನು� 8ೋ;

ವ*Q�
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ಏ ಮುನ�... ಇBC ಎಂತ -ಾ;��Hೕಯ?

ಏನು 7ೇಳಲು �ೋಚ/ೆ ನಂತn

ಮುನ�
ಶಂಕರಣX engine ready -ಾಡw ಕದ�2ೆR..

ವ*Q�
ZಾವHಂ�ೆ?

ಮುನ� $ೕU'

ಮುನ�
98

ವ*Q�
98... 4UV ಆ2ಾ3ೆC ತ�ೊ�ೕಂಡು 7ೋದ�ಲC -ಾ�ಾಯ.
ಇ�ೊ@��3ೆ ದಡ�ೆ� ಎ>�n <ೇಕು.

ಮುನ� ಏ8ೋ 8ೆನ]ಾದಂ�ೆ time 8ೋಡುವನು. ಗಂ�ೆ 5 ಆ&ರುತ�/ೆ. ಅBCಂದ ಎದುH bullet
ಕJೆ ಓಡುವನು

ವ*Q�
ಎಂತ ಆz�ಾ ಓ... 

CUT TO:

EXT. DAY: MALPE HARBOR / DOCKING AREA

ಮುನ� ತನ� bikeನBC ಬಂದು docking areaದBC OBCಸುವನು. 4UV 7ಾಗು ಉ>ದ
�ಾ��ಕರು ಹಡಗನು� ಎ�ೆಯು��/ಾH�ೆ. ಮುನ�, ತನ� tool kitಅನು� x;ದು�ೊಂಡು 3ಾಣದ
ಹ��ರ ಬಂದು, ಹಡಗನು� 8ೋಡುತ� OಲುCವನು. ಅದನು� 8ೋ;ದ ಸು�

ಸು�
ಏ�... ಎಂತ -ಾ;��HZಾ? aೕG 7ೋ& engine
8ೋಡ...

CUT TO:

ಮುನ� ಹಡಗನು� ಹ���ೊಂಡು aೕ.ೆ 7ೋಗುವನು. ಹ;&ನ aೕ.ೆ ಬಂ/ಾಗ, 8ೆಲದ aೕ.ೆ ರಕ�ದ
ಕ.ೆಗಳY �ಾpಸುತ�/ೆ. �8ೇಶ 7ಾಗು ಇ8ೊ�ಬb ಅ.ೆC ಇರುವರು. ಮುನ� engine room3ೆ 7ೋ&
�ೆಲಸವನು� ]ಾRರಂ^ಸುವನು. ಸiಲe ಸಮಯದ ನಂತರ, �8ೇಶ 7ಾಗು ಇ8ೊ�ಬb ಅBCಂದ
7ೊರNರುವ�ದನು� 8ೋ;, ಮುನ� engine roomOಂದ 7ೊರ3ೆ ಬಂದು ರಕ�ದ ಕ.ೆಗಳನು�
ಪ4ೕ¬' 8ೋಡುವನು. ಅBCಂದ ಎದುH ಹಡ&ನ �ೆಳ3ೆ 8ೋ;/ಾಗ, 4UV ತನ� �ೈಯನು� �ೊ�ೆದು
ಅBCಂದ 7ೊರಡು��ರುವನು. ಅವನ xಂ/ೆ ಸು� 7ಾಗು �8ೇಶನೂ 7ೊರಡುವರು. ಆಗ ಮುನ�O3ೆ
ತನ� �ಾಲ �ೆಳ3ೆ ಏ8ೋ ತಗುBದಂ�ೆ <ಾಸ2ಾಗುತ�/ೆ. �ಾG �ೆಳ3ೆ 8ೋ;/ಾಗ, ಅBC fire
ಆ&ರುವ empty bullet cartridge ಇರುತ�/ೆ. ಮುನ� ಅದನು� ಎ�� 8ೋ;, <ಾಲು
ಸ��ರಬಹು/ೆಂದು ಗRxಸು�ಾ�8ೆ.

CUT TO:

ಮುನ� ತನ� tool kit x;ದು�ೊಂಡು bikeನ ಕJೆ ನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋಗು��ರ<ೇ�ಾದ�ೆ,
camera ಅವನನು� +ೆ�ೆx;ಯುತ� xಂದ�ೆ� ಸ4ಯುತ�/ೆ. BackgroundನBC �ಾ��ಕರು ಹಡಗನು�
ಎ�ೆಯು��/ಾH�ೆ. 

CUT TO:
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INT. DAY: REGINA'S HOUSE

�ೆ_ನ ತನ� ಮ8ೆಯ ಉZಾ*.ೆಯ aೕ.ೆ ಕೂತ �ೆ_ನ 7ಾ�ೆಯ aೕ.ೆ chapter ಮು&',
cardboardಅನು� ಉZಾ*.ೆಯ aೕBಟು@ ಅಡು3ೆ ಮ8ೆಯ ಕJೆ3ೆ 7ೊರಡುವಳY. Pass ಆಗುವ
�ಾz

�ಾz
ಇ8ೊ�ಂ{ ಗಂ�ೆB ಬಂ{ �;�ೕO ಕ�ೆ. FridgeಅBC
carrot juice -ಾ; ಇN@�HೕO. 7ೊರ3ೆ ಎ.ಾCದುR
7ೋ3ೋ/ಾ/ೆR ಮ8ೆ key ಅ.ೆC drawನBC/ೆ

�ೆ_ನ ಅಡು3ೆ ಮ8ೆಯBC fridgeಅನು� open -ಾ;, ಒಂದು bottleನBCದH juiceಅನು�
�ೆ3ೆದು, ಒಂದು glassನBC 7ಾQ, ಅBCರುವ QಟQಯ ಬ> ಬರುವಳY. QಟQಯ 7ೊರ3ೆ ಒಂದು
�ಾ3ೆ �ಾಣುವ�ದು. �ೆ_ನ, �ಾ3ೆಯನು� 8ೋಡುತ�, juice ಕು;ಯು�ಾ��ೆ. ಅವಳ pocket
ಇಂದ voice recorderಅನು� 7ೊರ3ೆ �ೆ3ೆದು play -ಾಡು�ಾ��ೆ. ಶಂಕn ಪh9ಾ4 voice
�ೇಳYತ�/ೆ. �ೆ_ನ fast forward -ಾಡುವಳY. �8ೇಶನ voiceಅನು� �ೇ> ಮ�ೆ� fast
forward -ಾಡುವಳY. <ಾಲುLನ voice �ೇ> ಅದನು� ಆ.ೈಸು�ಾ��ೆ

<ಾಲು (VOICE FROM THE RECORDER)
ಅವ� ಹ;b ರಂ;ಯ�, ನನ� 8ಾz ಎ�� 7ೋ/ಾ3ೆ ಎ�ಾ�
7ೋ/ೊ

ಅದನು� �ೇ> �ೆ_ನ ಸiಲe rewind -ಾ; ಪ�ನಃ play -ಾಡು�ಾ��ೆ

<ಾಲು (VOICE FROM THE RECORDER)
<ೋ> ಮಗ. 8ಾz ಸೂ�ೆ ಮ3ಾ ಅಂವ...

�ೆ_ನ ಇ8ೊ�a  rewind -ಾ; play -ಾಡುವಳY

<ಾಲು (VOICE FROM THE RECORDER)
ನಂ�ೇG ಎಂತ �ೇ� <ೇ;. ನಂಗು ಅದಕು� ಎಂತ
ಸಂಬಂದು ಇಲC...

CUT TO:

EXT. DAY: JODRASTE / BUS STAND

<ಾಲು, ಉಡು�ಯ 9ೋಡುರ+ೆ�ಯ ಬ> ಇರುವ ಹ�ೆಯ bus standನBC ಸಂಪhಣ� ಮದ*]ಾನ
-ಾ;, ಒಂದು cement seatನ aೕ.ೆ ಹ��, ��ೆR ಓ;7ೋಗುವ 7ಾ3ೆ ಕು>�/ಾH8ೆ. ಅವನ
ಹ��ರ �ೊರಗ Oಂ�/ಾH8ೆ. �ೆ_ನ, ಅವನ ಮುಂ/ೆ Oಂ�/ಾH�ೆ. ಅವಳ �ೈಯBC voice
recorder ಇ/ೆ. ಅದನು� ಕಂಡು <ಾಲು

<ಾಲು
ಇಲ��... ಅದ�� ನ�� ಹತR ತಬ<ೇ�ಡ 3ೊ�ಾ�Zಾ�?
Oಂm ದಮ ಯ* ಮ�ೆ�, ನ� ��@ �ಡ. /ೇ�R ಸತ*ಕೂ�
ನಂm ಅದರ ಸು�H -ಾ�ಾಡುw ಖು� ಇಲC.

ಎಂದು ಅBCಂದ 2ೇಗ2ಾ& 7ೊರ ನJೆಯು�ಾ�8ೆ. �ೆ_ನ ಅವನನು� xಂ<ಾBಸುತ� ಬರುವಳY. �ೊರಗ
ಅವರ xಂ/ೆ xಂ/ೆ ಬರುವನು

�ೆ_ನ
8ೋ;. ಒಂ{ ಸiಲe 7ೊತು�... 8ಾ� Oa� 9ಾ'�
�ೊಂ/ೆR �ೊಡಲC...

<ಾಲು
ಅಯ* ಅಕ�... Oೕ� �ೊ;��e �ೊಂ/ೆR +ಾಲH? 8ಾ� ಒಬb
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+ಾ/ಾರಣ ಮನ�. ನಂ3ೆ ಎಂತ 3ೊ����? ನನ�� ದzi�@
ಈ Lಷಯw ಯ> <ಾ*ಡ...

�ೆ_ನ
8ೋ;. Oa� O�  7ೆಸುR ��@ �ೊJಾbnುದ ಅಂ�/ೆR...
O�  7ೆಸುR ಆ�ೆ ಬ��ದH 7ಾ3ೆ 8ಾ� 8ೋJೊ�ೕ�O

<ಾಲು
ಯ<ಾ* -ಾ�ೇ�... ನ8ಾ� ಒ<ೆ� ಇಪ�ew �;�Zಾ? ನಂm
ಈ _ೕ2ಾ � +ಾ�ಾ� 7ೊz�. ¨ದG ಆ �ೕBಸ�
ಬಂ{ _ೕ� �ಂ�ಾ. ಕ;ೕw ಆ .ಾಯn. ಅವ4�ುರ
+ಾಲ ಅಂ/ೇ>... ಈಗ Oೕ ಬಂ/ಾ*? ಅG �ಾ�...
ಎ.ಾC ನಮ 8ೆ�ೕ �ಾಂತ ಇ{R. ಅವ�ೆಲC ನ�� ಬ3ೆ� ಎಂತ
ಎpಸ�ಂ�ಲC Oೕ8ೆ 7ೇ�?

ಅಷ@ರBC <ಾಲು �ರುಗುವನು. ಅ.ೊCಂದು ಮರವನು� 8ೋ;, ಏ8ೋ 8ೋ;ದಂ�ೆ, ಅತ� ಕಲCನು�
ಎ+ೆಯಲು ]ಾRರಂ^ಸು�ಾ�8ೆ. ಇದನು� ಕಂಡ �ೆ_ನ, ಭಯ�ಂದ xಂ/ೆ ಸ4ಯು�ಾ��ೆ. 

<ಾಲು
ಈ ಹ;b �ಾQ ಒಂ{... Oನ��� ಇವ�� _ೕವ ಸaೕತ
�ಡು�ಲC... ಎಲCದೂ� Oೕ8ೆ �ಾರಣ. (ಕ.ೆC+ೆಯುತ�)
�ೆ�ೊ... Oನ� 2ಾBಕಳY�ೆ...

�ೆ_ನ ಭಯ�ಂದ <ಾಲುವನು� 8ೋಡು��ರುವಳY. ಅವ>3ೆ, ಇ.ೆCೕನು ನJೆಯು��/ೆ ಎಂದು
�>ಯು��ಲC. ಅವಳY �ೊರಗನ ಕJೆ3ೆ ಒa  8ೋಡುವಳY. ಅದ8ೆ� �ಾಯು��ದH �ೊರಗ, �ೆ_8ಾಳY
ಅವನ ಕJೆ3ೆ 8ೋ;ದ ಕೂಡ.ೆ, ಉತುFಕ8ಾ& 7ೋ& <ಾಲುವನು� x;ದು 

�ೊರಗ
ಏ�... ಎಂತ -ಾ;��HೕZಾ? 7ೆ�X ಅಲH8ಾ? ಅವ>m
7ಾ*ಂm ಇಲC ಅಂ�Zಾ? ಏ8ೋ, ಒಂಚೂn ಉ]ಾ�ರ
�ೇಂ�ದH�. ಒಂಚೂn ಉಪ�e �ಾರ 7ಾQ �ೊಡು{ ಅಪe.

<ಾಲು
ಏ� �ೊಗ�. Oೕ� O2ಾ�ಾF. Oಂm ಅವ�� �ೈG
-ಾ�ಾಡ�ಂಬm ಇ/ೆR, -ಾ�ಾ� 7ೋm. ನಂm ಎಂತ
-ಾ�� ಅಂ/ೇ> 7ೇ�ೆbೕಡ.  

�ೊರಗ
ಏ� <ಾರ... 7ೆಣ ಕ�>m ಇಲC ಅಂಬw ಆ3ಾH. ಅವ�
O�� 7ೆಸn <ೇ�ೆ 7ೊರm ಬ��/ಾH3ೆ �ಾಂ�ೆ
ಅಂ�ದ�...

ಎಂದು <ಾಲುವನು� ಪ�ನಃ bus stand ಒಳ3ೆ ಕ�ೆದು�ೊಂಡು ಬರುವನು. 

<ಾಲು
ಅವ� ನನ� 7ೆqR ��@ �ೊ�R ಎಂತ ಆ�? ನಂm ಎಂ�
7ೆ�RQಯ8ಾ? ಏ�... ನಂm Zಾn �ಾ*n ಇBCZಾ...

�ೊರಗ <ಾಲುವನು� cement seatನ aೕ.ೆ ಕೂ4', ಒಂದು ಕುU�ಯನು� ತರಲು ಕೂಗುವನು.
ಒಬb Uಕ� ಹುಡುಗ ಕುU�ಯನು� ತಂದು �ೊಡುವನು. �ೆ_ನ 7ೊರ3ೆ �ಾಯು��ರುವ�ದನು� 8ೋ;

�ೊರಗ
Oೕ� ಒಳm ಬO�... (ಅವಳY ಒಳ3ೆ ಬರುವಳY)
ಕೂಕp... ಕೂಕp...

4_ನ ಬಂದು ಕುU�ಯ aೕ.ೆ ಕೂರುವಳY
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�ೊರಗ
7ಾಂ. ಈಗ Oಮ3ೆ ಎಂತ <ೇw �ೇp. 8ಾ 7ೇ� �ೆ...

<ಾಲು
<ೋಸು;... Oಂm ಎಂತ ಗು��ಾ? Oೕ ಸುಮ � ಕೂ�ೊ.
8ಾ 7ೇ� �ೆ...

<ಾಲು, �ಾ3ೆಯನು� ಕಂಡು �ೆ_8ಾ>3ೆ

<ಾಲು
ಆ �ಾQ �ಾಂ��ಾ�?

ಎಂದವ8ೆ ಎದುH, ಅBC ಇBC ಕಲCನು� ಹುಡುಕು�ಾ� �ಾ3ೆಯ ಕJೆ3ೆ

<ಾಲು
Oನ� 2ಾBಕಳYw... <ೋ>ಮಗಂ{...

ಎಂದು ಬ4 �ೈಯನು� ಕಲುC ಎ+ೆದಂ�ೆ �ಾ3ೆಯ ಕJೆ3ೆ �ೕಸುವನು

<ಾಲು
ನನm ಅ{ 'ಕ�.ೆ... ಆಗ>Q�ಂದ ಆ �ಾQ ನನ� <ೆ�
ಹತ�ಂ;�

�ೆ_ನ
ಅದು ಅಂ/ೆR?

�ಾ3ೆಯ ಕJೆ3ೆ 8ೋಡು��ದH <ಾಲು, ಒಂದು ಗುಂ&ನBC OPಾನ2ಾ& ನJೆದು 4_8ಾಳ ಎದುರು
ಬಂದು ಕೂರುವನು. ಕು>ತು ತನ� �ೈಗ>ಂದ ಅದರ ಆ�ಾರವನು� �ೋ4ಸುವನು. ಅನು-ಾನ�ಂದ
�ೆ_ನ

�ೆ_ನ
ಏನದು?

<ಾಲು
Â... ಅದರ 7ೆqR 7ೇಳY�ಾಗ. ಶO... ಶO <ೆ��
ಹ�ಾ�... ಅ{ ZಾಯZಾ�n �ೈm 7ೋ$�... ಅವn
Zಾ4ಗೂ ಒ� sೆ{ ಆzಲC. 8ಾ �ೕ� xಡುw 7ೋದ>�ೆ,
ಸಮುದR{ ಮಧ* 'ಕ�{H

�ೆ_ನ
ಅದು 7ೆಂm �ಾಣುF�ೆ�?

<ಾಲು ತನ� �ೈಗ>ಂದ ಅದರ ಆ�ಾರ -ಾ; �ೋ4ಸುವನು

CUT TO:

EXT. DAY: FISHING BOAT

Song takes off

<ಾಲು 7ಾಗು 7 ಜನ �ೕನು3ಾರರು ಸಮುದRದ ಮPೆ* �ೕನು x;ಯಲು ಬ.ೆಯನು� �ೕ'/ಾH�ೆ.
9ೋ�ಾ& ಮ�ೆ ಬರು��/ೆ. ಬ.ೆ3ೆ ಏ8ೋ 'ಲುQದಂ�ಾ& ಅದನು� ಎ�ೆಯಲು 8ಾಲiರು
ಪRಯ��ಸು�ಾ��ೆ. ಅವ4ಂದ ಆಗ/ೆ ಇ/ಾHಗ, ಅದರ.ೊCಬb ಸ7ಾಯ�ಾ�& ಉ>ದವರನು� ಕೂಗುವನು.
ಆಗ ಉ>ದವರು 7ೋ& ಅವರನು� +ೇ4�ೊಳYsವರು. ಆದರು ಎ�ೆಯಲು ಕಷ@2ಾಗುತ�/ೆ. ಇದನು�
ಕಂಡ ಹಡ&ನ �ಾಲಕ ತನ� steeringಅನು� lock -ಾ;, ಅವನು ಅವರನು� +ೇ4�ೊಳYsವನು.
ಬಹಳ ಪRಯತ�ದ ನಂತರ ಕಷ@ಪಟು@ ಅದನು� ಎ�� ಒಳ7ಾಕುವರು. ಆ ಬ.ೆಯನು� ತ�ೆ/ಾಗ, ಅದರBC
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ಒಂದಷು@ �ೕOನ 9ೊ�ೆ, ಒಂದು /ೊಡ6 ಮರದ �� ಯು ಇರುವ�ದು. ಎಲCರು ಬಹಳ <ೇಸರ
3ೊಳYsವರು. <ಾಲು ಆ �� ಯ ಬ> ಬರುವನು. xಂಬ�ಯBC �ಾ3ೆಗ�ೆಲC '�ಾ �ಾ' ಎಂದು
Qರುಚು��ರುತ�/ೆ. ಒಂದು �ಾ3ೆ ಆ �� ಯ ಸ�ೕಪದBC ಹಡ&ನ ಎತ�ರದ 9ಾಗದBC ಬಂದು
ಕು>ತು�ೊಂಡು �� ಯನು� 8ೋಡು��ರುತ�/ೆ. <ಾಲು ಆ �� ಯನು� 8ೋಡು��ರು2ಾಗ ಆ �ಾ3ೆಯ
ಕೂಗನು� �ೇ> ಅದರ ಕJೆ �ರುಗುವನು. �ಾ3ೆಯು ಅವನನು� 8ೋ; Qರುಚುತ�/ೆ. <ಾಲು ಅದನು�
.ೆQ�ಸ/ೆ �� ಯನು� 8ೋಡುವನು

<ಾಲು (VOICE OVER)
ಆ �ವF ಬB 7ಾQ ಎಳr�ೆ ನ� 8 ಜORm ಆzಲC. ಎ�H
ಬB ಒಳm �ಾಂಬ��3ೆ, �ೕ8ೊN@3ೆ ಇಂ�ಾ /ೊ�H ಒಂ{
ಮರ� ತುಂ�. 

CUT TO:

ಹಡಗು ದಡ�ೆ� ಬಂ�/ೆ. �ೕನುಗಳನು� unload -ಾಡ.ಾಗು��/ೆ. <ಾಲು 7ಾಗು ಇ8ೊ�ಬb ಆ
ಮರದ ತುಂಡನು� ಎ���ೊಂಡು ಬಂದು 7ೊರಗJೆ ಇಡುವರು. Camera ಮರದ ತುಂ;ನ ಕJೆ
ಚBಸುತ�/ೆ. ಸiಲe 7ೊ��ನ ನಂತರ �ಾ�RZಾಗುತ�/ೆ. Same shot, background
ಬದ.ಾಗುತ�/ೆ. 

<ಾಲು (VOICE OVER)
8ಾ� ಬಪe��m ಅದನ� ಬಂದ4m �ೆಕಬಂ�. ಉಳHn ಎಲC
ಅದ� �+ಾಕi ಅಂ{R. ಆ�ೆ, ನಂm -ಾತR ಅದ� �ಡುw
ಮ8ೆFೕ ಆz.ಾC...

CUT TO:

EXT. NIGHT: SHARADHA'S HOUSE

Camera xಂದ�ೆ� ಬರುತ�/ೆ. ಎದುರುಗJೆ �ಾರ/ಾಳ ಮ8ೆ. OPಾನ2ಾ& ಅವಳಮ8ೆಯ ಒಳ3ೆ
7ೋದ�ೆ, ಅBC ಅವಳ ಅಣX <ಾಲು ಮಲ&ರು�ಾ�8ೆ. �ಾ3ೆಯ ಸದುH ]ಾRರಂಭ2ಾಗುತ�/ೆ. <ಾಲು ಆ
ಶಬH�ಂದ Q4Q4Zಾ& ತಟ@8ೆ ಎದುH 7ೊರ ಬರುವನು. ಕೂಗು��ರುವ �ಾ3ೆಯನು� ತನ� �ೈ �ೕ'
ಓ;ಸಲು ಪRಯ��ಸುವನು, ಆದ�ೆ ಆ �ಾ3ೆ ಅ.ಾCಡುವ��ಲC. ಅದು 7ೋಗ/ೆ ಇ/ಾHಗ <ಾಲು ಅBCರುವ
ಮರದ �� ಯನು� 8ೋಡುವನು.

<ಾಲು (VOICE)
ಆ �ಾ�R �ಾQ ಮಲ�xಡHm ಕೂ&��... 8ಾ� ಅದನ� ಎk@
ಓಡೂFÀ ಅ{ 7ೊz.ೇ ಇಲC... ನಂm ಕ;w
ಗು�ಾ�z�... ಆ �ಾQ ಸಮುದR�ಂದ ನನ� <ೆನ�� ಬಂ��
ಅಂ/ೇ>... ಅ{ ಕೂಗು{ OBC+ೆCೕ ಇಲC. ಅದn ಕ�X ಆ
ಮರ{ ತುಂ;� aೕ.ೆ ಇ�H�..

<ಾಲುL3ೆ ತಟ@8ೆ ಎ8ೋ ಅ42ಾಗುತ�/ೆ. ಅವನು xಂ/ೆ �ರು& �ಾ3ೆಯನು� 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. �ಾ3ೆಯ
ಕಣುX ಮರದ �� ಯ aೕB/ೆ. �ೆರ>ದ <ಾಲು ಓal.ೆ 7ೋ& ಆ �� ಯನು� ಎತ�ಲು
ಪRಯ��ಸುವನು. ಅದು ಬಹಳ =ಾರLರುತ�/ೆ. ಕಷ@ಪಟು@ ತನ� ತ.ೆಯ aೕ.ೆ�� �ಾ3ೆಯನು�
8ೋಡುವನು. �ಾ3ೆ ಕೂಗುವ�ದನು� OBC' ಇವನ ಕJೆMೕ 8ೋಡುತ�/ೆ. ನಂತರ ಇಬbರು ಸiಲe7ೊತು�
-ೌನವಗು�ಾ��ೆ. �ಾ3ೆ -ೌನ ಮು4ದು ಒa  �ಾ... ಎಂದು ಕೂಗುತ�/ೆ. ಆಗ <ಾಲು 9ೋ�ಾ&
Qರುಚುತ�, ಆ �� ಯನು� �ಾ3ೆಯ ಕJೆ3ೆ ಎ+ೆಯುವನು. ರಬಸ�ೆ� ��  ಸiಲe ದೂರದBC
�ೕಳYತ�/ೆ. <ಾಲು ಆ �� ಯನು� ಕಂಡು ಆಶVಯ�ಚQತ8ಾಗು�ಾ�8ೆ. OPಾನ2ಾ& ಅದರ ಬ>
7ೋಗುವನು. ಅದ4ಂದ ಒಂದು ಸiಣ� <ೇಳಕು (golden light) ಇವನ ಮುಖವನು�
ಆವ4ಸುತ�/ೆ 

<ಾಲು (VOICE)
ನಂm '�@ ತಡುw ಆz/ೆ, ಆ ಮರ{ ತುಂಡ8ಾ� �ಾQ
ಬ�m �+ಾ�ೆH... ಆ ಮರ� ತುಂ� ಒ�H ಎರ� ಚೂn!
ಚೂn ಆn ಕೂJೆC ಎಂತ �ಾಂಬ{! ನ� _ೕವ-ಾನHm
ಕಂಡದR3ೆ, ಎಗಳY ಇk@ ಚಂದು ಇದHದನ� �ಾಣC. Uನ�...
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Uನ�{ ಕಂಡm ಪಳ ಪ�ಾ ಅಂ��.

CUT TO:

EXT. DAY: JODRASTE / BUS STAND

<ಾಲು 3ಾಡ2ಾದ $ೕಚ8ೆಯBCರುವನು. ತಟ@8ೆ ಎ�ೆVತು� �ೆ_8ಾಳನು� ಕಂಡು

<ಾಲು
ಅ{ =ೈಂಕರ <ೆB <ಾಳ� ಅಂ�R ಗು�ತ? ನ� /ೇಶದm
ಅ.ಾC, 7ೊn /ೇಶದ3ೆ.ಾC ಬಳ ;-ಾಂ� ಇ�� ಅಂ�R.
ಅ�R ಎk@ �ೊಡುw �ೆ; ಇ�Hn ಗು�ೕ�ಾ? ಲ\...
�ೋN... .ೆಕು� -ಾಡುw ಆ�.ಾC, ಅk@ ದು�H. ಅ{
ಸು-ಾn ವಷ� ಹಳ�ೇ. ಅ{ <ೇ�ೆ ಎಲುC 'ಕು��ಲC.
ಸಮುದR{ ಆಳದm -ಾತR 'ಕು�{.

�ೆ_ನ ಇವನ -ಾತು ನಂಬಬಹು/ಾ ಎನು�ವ ಅನು-ಾನದBC

�ೆ_ನ
ಇ2ಾm ಅದು ಎBC/ೆ?

<ಾಲು ಸiಲe 7ೊತು� $ೕU'

<ಾಲು
ಅ{ 'wR ಕೂJೆC, ಒಬb <ೊಂ<ಾಯ� ಕಂ� -ಾ4��ೆ@.
ಆ <ೋ>ಮಗ ಹ�� +ಾವR ಆಡi�F �ೊಟ�ಂ� ಉಳ{
-ಾnR aೕG ��@ ��@ deal ಅಂದ. ಆ�ೆ ಕ;w ಅಂವ
ನಂm �ೕ� -ಾಡ�ಂ� Zಾ�ೋ 7ಾ+ಾ�� 7ೋn
ಅನCಕ�? ಅ/ೆ.ಾC ನಂ3ೆಂತ�ೆ? 7ಾ+ೊ��ಂ� 7ೋ�ೆ,
7ಾ+ೊ��ಂ� 7ೊದ� x;, ನಂm ನ�� ದುJೊ�� ಅಂ/ೆ.
ಆ�.ಾC ಅಂದ. ಅ{ 2ಾ]ಾq 'ಕi.ೊ43ೆ ಅವOm
ದುಡ6�ೊಡುw ಆ�.ಾC ಅಂ�R. ಇಗ Oೕ2ೆ 7ೇ>? ಇಷ@ಪe
ದು;6� Lಷಯದ3ೆ ಇವR8ೆ�ಲC ನಂಬು�ಾತ�?

�ೆ_8ಾಳ QLಯ ಹ��ರ ಬಂದು ಗುಟು@7ೇಳYವ7ಾ3ೆ

<ಾಲು (WHISPERING)
ಈ ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯು ಅದR xಂ{ ��H/ಾ, ಗು�ೕತ?
<ಾಂ<ೆಯm ಎBCm ಕ>F/ೆ ಅಂ/ೆ> �ಳ�ಂಬ�ೆ ಅಂವ ಹ;b
4UV� ನ� xಂ{ �ಟ@.

�ೆ_8ಾ (WHISPERING)
ಆ/ೆR ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯವರು 7ೇ>ದುR...

<ಾಲು
ಅವ� �ೕನ� ಕ{ -ಾ��/ೆH ಅಂ/ಾ�? (ಮನ'FನBCMೕ)
<ೋ> ಮ3ಾ. ಊ4m ಉ]ೆHೕಶ -ಾಡH�, ಓBm ಉ�ೆV
7ೊಯH ಅಂ�R... (OPಾನ2ಾ& ಅವ>3ೆ) ಈ ಶಂಕn
ಪh9ಾ43ೆ <ೊಂ<ಾಯm ಒ� sೆ Bಂw ಇ�. ಅ2ಾ� Zಾ�
Lಷಯದಗು ನಂಬು�ಾ�ಲC.

-ಾತ8ಾಡು��ದHಂ�ೆMೕ �ಾ3ೆಯ ಶಬH 9ೋ�ಾ& �ೇಳYತ�/ೆ. ಅವO3ೆ xಂ+ೆ ತJೆಯ.ಾಗ/ೆ ತ8ೆ�ರಡು
QLಯನ� ಮುUV�ೊಂಡು

<ಾಲು
ಆ... ಈ �ಾQ ಒಂ{... 7ೆಣರಂ;{ OಲುF�BCಯ.ೇ...
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ಇವ�� 8ಾ� ಅದನ� �ೊಂ/ೇ �ೕತ�ೆ�...

ಎಂದು frame out ಆಗುವನು

CUT TO:

INSERT �ೆ_8ಾಳ ಮ8ೆಯ ಅಡು3ೆ ಮ8ೆಯ QಟQಯ ಬ> ಇರುವ �ಾ3ೆ. �ೆ_8ಾ voice
recorderಅನು� pause -ಾಡುವಳY. ತನ� �ೈಯBCರುವ juiceನ last sipಅನು� ಕು;ದು
ಅಡು3ೆ ಮ8ೆzಂದ 7ೊರಬರುವಳY.

ಉZಾ*.ೆಯ aೕ.ೆ ಕೂತು cardboardನBC 7ೊಸ 7ಾ�ೆಯನು� ಇಟು@ ಅದರ aೕ.ೆ 'Chapter
5: Ka' ಎಂದು ಬ�ೆಯುವಳY

CUT TO:

EXT. NIGHT: MALPE SCHOOL

Split screen. ಎರಡು screen ಬ>ಯು ಎರಡು glassಗ>2ೆ. ಒಂದ8ೆ glassನBC
60ml whisky ಬಂದು �ೕಳYತ�/ೆ. ಇ8ೊ�ಂದು glass ತುಂಬುವಷು@ whisky �ೕಳYತ�/ೆ.
60ml 7ಾQರುವ whisky glass3ೆ, ತುಂಬುವಷು@ Oೕರು �ೕಳYತ�/ೆ. ತುಂ�ರುವ whisky
glass3ೆ ಸiಲe Oೕರನು� 'ಂಪ;ಸುವರು. ಎರಡೂ glassಅನು� ಎರಡು �ೈ ಬಂದು
ಎ���ೊಳYsತ�/ೆ. Close shot of <ಾಲು 7ಾಗು ಮುನ�, split screenನBC ಕು;ಯು�ಾ��ೆ.
ಅBC ಒಂದು ಕJೆ �ಾ3ೆ Qರುಚುತ�/ೆ. '�ಾಗ ೫: �ಾ' ಎಂದು 7ೆಸರು �ೆ�ೆಯ aೕ.ೆ ಬರುತ�/ೆ. 

CUT TO:

Split on �ಾ3ೆ 7ಾಗು <ಾಲು ಮತು� ಅವನ gestures. 

<ಾಲು
ಸ��ಕು 7ೇ� �ೆ, 8ಾ� ಈ <ೆಚVಪeಂ3ೆ ಏ� ಮ�ೆ�
�ೋ;��H�, ಅದನ� �ೊJಾC. ನ� <ೆಚVಪe, �ಾ�R ಹಗC
ಅಂ/ೆ> �ಾಣ/ೆ, ಈ �ಾQ -ಾತR ಅ.ಾC... 8ಾz, ನ4,
ಹಂ�, ಎಲC�Rಂದು �ಾ]ಾಡ�... ಆ�ೆ 8ಾ� ಅಂವOm ಎಂತ
-ಾ;ತಂ/ೆ> <ೇಕ.ೆ? ಸುಟ� �ಂ�� ಒಂ{ ಪRಸಂಗು
ಇಲC...

Wide shot, ಮುನ� 7ಾಗು <ಾಲು ಇಬbರು ಕು;ದ 3ಾCಸನು� �ೆಳ&ಡುವರು

<ಾಲು
ನ� �ೇಂJೆR ಇ�� 7ೆಸR3ೆ ಒಂ{ ಯ\3ಾನ ಪRಸಂ3ೆi
-ಾ��. <ೆಚVಪeನ ಮxa... 7ಾ*ಂ3ೆ? ಅ��
2ಾBಕಳY�ೆ... ಕRಷX ಅಜಜು�ನ �ಾ�ಾ� ಅಂ�R, �ೕk 
Lಜಯ ಅಂ�R. ಈ ಕRk,ಣ ಅಜಜು�ನ ಅಥ2ಾ �ೕಷ ,
Zಾ�ಾರು ಬಂ{ ಈ �ಾQzಂದ ನಮ � ಉ>F�ಾ? ಇಲCಪe.
ಇLRm ಮ�� ಹರುಕ ಪRಸಂಗ? ಆ�ೆ ನ�  <ೆಚVಪe
ನ¨lN@m Zಾವತು� ಇದH.

ಇಬbರು ಇ8ೊ�ೕಂದು ]ೆm 7ಾQ�ೊಂಡು ಕು;ಯಲು ]ಾRರಂ^ಸುವರು

<ಾಲು
ಏ� O� ಬ� <ೆಚVಪನ� ಎಂತ ಅಂ/ೇ> ಕ4�RZಾ?

ಮು8ಾ�
<ೆದರು 3ೊಂ<ೆ...

<ಾಲು
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ಆ7ಾ... ರೂಪ ಒಂ/ೆ 8ಾಮ ಹಲವ�.

ಅವರ xಂ/ೆ ಹುBಗ>3ೆ painting ನJೆಯು��ರುತ�/ೆ. ಒಬb painter ಬಂದು <ಾಲುವನು�

PAINTER3
7ಾi, <ಾ.ಾi ಒಳm <ಾ�ಾ. �ೆ�� paint -ಾJೊiೕ.

<ಾಲು xಂ/ೆ 8ೋಡು�ಾ�...

<ಾಲು
�ೆಳm ಎGC, ನ� +ಾಮOಗನ? ಒಂ���ಷ ಇn -ಾ�ೆಯ,
ತB�8ೆ�Ãೕಡ. ಉಳHರ{ ಮು3ೊF�...

PAINTER3
ಉಳHರ/ೆH.ಾC ಆ�ಾ ಬಂ� ಮ�ಾಯ...

ಎಂದು ಅವನು ಅBCಂದ 7ೋಗುವನು. <ಾಲು ಅದನು� .ೆQ�ಸ/ೆ

<ಾಲು
<ೆದರು 3ೊಂ<ೆ... 7ೆqR <ಾಳ +ಾ/ಾಣ� ಆz�
ಅಂಬ&.ಾ*ನ? ಎಂ�ಾರು strooonnggg 7ೆq◌್ರ
�ೊ;��H�... �ಾRಂ�Lೕರ... ಮ7ಾ ಪRಚಂಡ...
<ೆದರು3ೊಂ<ೆ �ೇಂ<ೆ� ಖಡw� ಇಲC. ಸ���ಾರು 7ೇ� �ೆ, O��
ಗಟ@{ aೕBನ43ೆ 7ೇ'Rಡು�ೆ ಬ��ಲC.

ಮು8ಾ�
ತG �ೆಟ@/ೇ8ಾC... <ೆದn 3ೊಂ<ೆನ, <ೆದn 3ೋಂ<ೆ
ಅಂ� ಕ4/ೆ ಇ8ೆ�ೕ8ಾC ಕ4ಯw ಆಯ�/ೆ?

<ಾಲು ಇ8ೊ�ೕa  ಎ�ೆXಯನು� ಎರಡು 3ಾC'3ೆ 7ಾQ ಕು;ದು �ಾB -ಾಡುವನು

<ಾಲು
(ಮುನ�O3ೆ) 7ಾi... ಹಂ3ಾn ನ�  <ೆಚVಪe� ಅಂ/ೆR
ಅk@ ಸ+ಾವ�ನ Oಂ3ೆ? ಆ <ೇವ'� �ಾQ ಎಷ@�ನ{ O�R
7ಾ�ಾ ;� ಗು�ೕ�ಾ? ಒಂ{ 2ಾರ ಇ; ನಂm ಮOಕಂಬw
�ಡ.ಾC. ಎk@ <ೆಸಸು�w ಕಂಡುR 7ಾi�.ಾC ಅಂ�ೆ. ಕ;ೕw
8ಾ 3ೆ�Hಯm 7ೋz <ೆಚVಪe� ಬುಡH3ೆ settle
ಆz��ೆ@..

CUT TO

INSERT <ಾಲು ಗ/ೆHಯಬ> ��ರು 3ೋಂ<ೆಯ ಪಕ�ದBC ಮಲ&ರುವ�ದು 7ಾಗು ಇನ�ಷು@ ದRಶ*ಗಳY

<ಾಲು(VOICE OVER )
8ಾw �ನ... 8ಾw �ನ... 8ಾ� ಅ�� ಬ�ಯ3ೆ �ಾ�
7ಾzಕಂ� ಮOಕಂ;/ೆ. ಅವ� ಪಕ�ದ3ೆ ಊಟ, ಅ��
ಪಕ�ದ3ೆ +ಾ�ನ, ಅವ� ಪಕ�ದ3ೆ ಮಲ ಮೂತR... ಒ� sೆ
O/ೆR. 8ಾ�ೆ� �ಾ�R <ೆಚVಪe ನ�� ಕನFm ಬಂ{ 7ೇ�ಾH.
7ೋಗುಮಗ8ೆ, ನನ� ಅಭಯ ಹಸ� ಸ/ಾ Oನ� aೕB/ೆ.
7ೋ& ನ�� ಮxaಯನು� .ೋಕ�ೆ� �>ಸು. Oನ3ೆ
ಎpಸ.ಾಗದಷು@ ಹಣ ಬರುವಂ�ೆ 8ಾನು -ಾಡು�ೆ�ೕ8ೆ.

CUT TO:

<ಾಲು ಮತು� ಮುನ� 8ೆಲದ aೕ.ೆ xಂ�ನ 7ಾ3ೆ ಕೂ�/ಾH�ೆ
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<ಾಲು
ಕ;ೕw ಅBCಂದ 7ೊರ�ೆ. ಈ �ಾQ ಆ 8ಾw �ನ ನನ�
ಬ�m ಸು>.ಾC �ಾ�. ಸ���ಾರು 7ೇ� �ೆ, ಈ �ಾQಗ�
<ೇಚVಪe� ಕಂJೆR 7ೆ�R +ಾz�ೊ. ನ�� �ೈ3ೆ ದು� ಬB�
7ೇ� �ೆ 8ಾ... ಅ�� 7ೆಸR3ೊಂ{ ಪRಸಂಗ -ಾ; ಅ��
ಮxaನ ಇ; ಊ43ೆಲC +ಾತ�ೆ�.

ಮುನ�
ಅ.ಾC... Zಾ(Hೕ ಕ�F �ತು� ಅಂ�bಟೂ@, <ೆದn 3ೊಂ<ೆನ
ವ.ಾHm ಇJೆH /ೇವ+ಾ,ನ{ �ಾw ಇ;�O ಅಂ�ೇ>�ಯ.ಾC,
Oಂm ಏ� ಎ>s...

<ಾಲು
Oಮ { ಬ4ೕ ಇ/ೇ ಆ�� ಅ�ಾ... ಸ���ಾರು 7ೇ� �ೆ, O�
ಗಟ@{ aೕBನn Zಾರನೂ� ನಂಬು�ಲC

<ಾಲು ತನ� 9ೇ�ನBC ಏನ8ೊ�ೕ ಹುಡುಕುತ�, ಒಂದು UೕNಯನು� �ೆ3ೆದು 8ೋ; ಅದನು� ಮುನ�O3ೆ
�ೊಡು�ಾ�8ೆ. ಮುನ� ಅದನ� 8ೋ;/ಾಗ, ಅದರBC '-ಾಸ+ೆ�ಲCq 2ೆ.ೆCq' ಎಂದು ಬ�ೆ�ರುತ�/ೆ.
<ಾಲು UೕNಯ ಕJೆ �ೋ4ಸುತ�

<ಾಲು
�ೕ4� ಅಂವ. ಅವ8ೆ ಅದ� �ೆಕ�ಂ�ಪ�e{. ಭಯಂಕರ
ದು;6� ]ಾN�ಯ. �ೋNಗNC �ೊಡw �ೆ; ಇದH ಅಂವ. 

<ಾಲು ತನ� glass3ೆ �ೊ8ೆಯ <ಾ4 whisky 7ಾQ ಅದನು� ಒಂ/ೇ ಉ'ರBC ಕು;ದು
ಮು&ಸು�ಾ�8ೆ.

<ಾಲು
ಬಂ& ಎ>�ಯನ?

<ಾಲು 3ಾಂ9ಾದ ]ಾ*ಕನು� �ೆ3ೆದು, ಅದರBC ಅದ� �ೆ3ೆದು �ೕ;ಯ ಎ.ೆ$ಳ3ೆ ತುಂ�', <ಾಲು
ಮೂರು drag ಎ�ೆದು ಮುನ�O3ೆ �ೊಡುವನು. ಮುನ� ಒಂದು drag ಎ�ೆದು �ೊ�ಾ@ಗ

<ಾಲು
ಇ8ೊ�ೕಂ/ೆರ� ಧ�  ಎ>Zಾ...

ಮು8ಾ�
ಏ� <ಾ*ಡ�eೕ... ನಂm ನ�ೆ ತ.ೆm ಏ���ೆR 8ಾ�
ಏ� -ಾ;�O ಅಂ�ಾ8ೆ 3ೊ�ಾ�ಗQಲC.

ಮುನ� cigaretteಅನು� <ಾಲು3ೆ �ೊಡು�ಾ�8ೆ. <ಾಲು, drag ಎ�ೆಯುತ�

<ಾಲು
�ೋN ಅಂ/ೆR ಎಷು@ ದು�6 ಆ� -ಾ�ೆR? Oಂm, �ೋNm
+ೊ8ೆ� ಎk@ 3ೊ��ಾ�? Oೕ �ಾ� <ೇ�ಾ�ೆ. <ೆಚVಪe�
-ಾ� ಸು�s ಆ�ಲC

ಎಂದು 7ೇ> ಮುನ�ನ ಕJೆ 8ೋ;/ಾಗ, ಮುನ� ತನ� ಕಣುX ಮುUV feelingನBC ಇ/ಾH8ೆ

<ಾಲು
ಅ$* O� 2ಾB ಕಳr�ೆ. ನ� ಎ�R3ೆ, ನ� ತಂ& ಬ3ೆ�
ಕ�F �ಾಂ�ಯನ?  

ಮುನ�O3ೆ 7ೇ3ೆ ಪR�ಕRxಸುವ�ದು ಎಂದು �>ಯ/ೆ ಅBCಂದ ಎದುH 7ೋಗುವನು. <ಾಲು, ಅವನು
7ೋಗು��ರುವ�ದನು� 8ೋಡುತ�
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<ಾಲು
ಸ���ಾರು 7ೇ� �ೆ, ಈ ಗಟ@{ aೕBನ43ೆ ಒಂಚೂರು
control ಇಲC.

<ಾಲು ಉ>�ರುವ 3ಾಂ9ಾವನು� ಮು&ಸುವನು. �ಾ3ೆ ಕೂಗುವ ಶಬH �ೇಳYತ�/ೆ. <ಾಲು �ಾ3ೆಯನು�
8ೋಡುವನು

CUT TO:

INT. NIGHT: MALPE SCHOOL

ಒಂದು ಹ�ೆಯ �ಾ.ೆಯ �ೋpಯBC ಹುB 2ೇಷPಾ4ಗ>3ೆ ಬಣX ಬ>ಯ.ಾಗು��/ೆ. �ೆಲ(ಂದು
ಹುB2ೇಷPಾ4ಗಳY ಅಧ� aೖ3ೆ ಬಣX ಬ>'�ೊಂಡು, ಬಣX ಒಣಗಲು �ಾಯುತ� ಅBC ಇBC
ಓJಾಡು��/ಾH�ೆ. Painter 8ಾ�ಾಯಣ <ಾಲು3ೆ ಬಣX ಬ>ಯು��/ಾH8ೆ.

8ಾ�ಾಯಣ
ಕಂಬsದ ಎ��3ೆ ಲ3ಾ� 7ಾQ ಎ�ೆ/ೆRೕ, ಎತು� 7ೋ ಅಂತ
ಓಡ�ದಲi. ಹುಡುಗR�� ಕಂJೆR 7ಾ3ೆ ಓJಾ��ೆ -ಾ�ೆR
ಅವಳY...

<ಾಬಣX
ಇLR3ೆಲC ಅಷು@ ಸು.ಾb�m +ೊ�e 7ಾಕು�ಲC ಅವ�. ಅBH�ೆ
ಎk@ ಗಂಡ�� tender 7ಾಕಲC ಅLs3ೆ? ಒಂದು ]ಾq
ಆzಲC... (Tiger1 ಅನು� ಕಂಡು) ಅಲH8ಾ?

TIGER1
ಎBC 9ಾ4�ೋ ಮನವ�?

ಎಂದು 7ೊ3ೆಯBC ಮಗ�8ಾಗು�ಾ�8ೆ.

<ಾಬಣX
ಕUV 9ಾರುQ�ಾ� 7ೋ... 9ಾಗR�

�ೋ�ೆಯ 7ೊರ&Oಂದ �ಾ3ೆ ಕೂಗುವ ಸದುH �ೇ>ಬರು��/ೆ. <ಾಲು ಅದನು� ಗಮO'��/ಾH8ೆ.
ಇBCಂದ camera <ಾಲುLನ aೕ.ೆ concentrate -ಾಡುತ�/ೆ 7ಾ3ೆ ಇತರರ ಎ.ಾC
-ಾತುಗಳY ಬ4ೕ backgroundನBC ನJೆಯುತ�/ೆ. �ೆಲ(a  �ೆಲ(ಂದು shotsಗಳY ಇತರರ
-ಾತುಕ�ೆಯ aೕ.ೆ 7ೊಗುವ�ದು

TIGER1
ಎಂತದ Oಂದು. ಸಮ -ಾ; ಬಣX ಬ>ಯ...

<ಾಬಣX
7ಾಂಗಲH 7ೇಳ{H... Zಾಯ�n ಕUV 7ಾ*ಂ3ಾ*m ಹ{�
ಉ�R �ೕಳ�� ಅಂ/ೇ> 7ೇಳYw� ಆ�ಲC -ಾ�ೆR...

TIGER2 (9ೋ�ಾ& ನಗುತ�)
ಕ�ೆV �ೇq ಸು�Hಯ?

<ಾಲುವನು� /ಾN Tiger1, �ೋpzಂದ 7ೊರ3ೆ 7ೋಗುವನು. <ಾಲು foregroundನBC
ಇದುH, <ಾಬಣX Tiger1 �ೋ�ೆzಂದ 9ಾರುವ�ದನು� ವ*ಂಗ*2ಾ& ಸ8ೆ�-ಾ; �ೋ4ಸು�ಾ��ೆ.
Focus <ಾಬಣXOಂದ <ಾಲು3ೆ shift ಆಗುತ�/ೆ

<ಾಬಣX
ಗುಂಬಳ �ಾ� ಕದH{ Zಾn ಅಂ/ೆR, 7ೆmC ಮುಟ�ಂಡ
ಅಂ�R. ಓಡ� �ಾ� ಅಂವ. ಕ{R aೕ.ೆ ಏಗ>ಕೂ 'ಕ�
�ಳY�ಾ�ಗH...
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8ಾ�ಾಯಣ
ಎಂತ ಕ�ೆV �ೇq?

<ಾಬಣX ನಗುವನು. Paint -ಾಡುವ�ದನು� OBC'

<ಾಬಣX
8ಾz� �ೆಕಂ� 7ೋz ದಂ;3ೆ aೕG ಕೂ+ೆRೕ�, 7ೇG
ಕಂಡ.ೆ �ೆಳm 7ಾರತ�ಂ�R. ಊn ತುಂ<ಾ ಹುB 2ೇಷ
7ಾಯ�ಂ� �&��ದHO3ೆ ಯ\3ಾನH3ೆ 2ೇಷ 7ಾw ಅಂ/ೇ>
ಕ+ೆR�, ಇಂವ ಅBCm 7ೋ� -ಾಡ{ ಎಂತ 3ೊ���ಾ?

�ಾ3ೆಯ ಸದುH 9ೋ�ಾಗುತ�/ೆ. <ಾಲು ತಳಮಳ3ೊಂಡು ಅಲು3ಾಡುವನು. 8ಾರಯಣನು
�ೋಪ3ೊಂಡು

8ಾ�ಾಯಣ (<ಾಲು3ೆ)
ಏ <ಾಲು. ಸಮ Oಂ�ೊ�ಳ...

<ಾಲು 8ೇರ2ಾ& OGುಲವನು. �ಾ3ೆ ಕೂಗುವ�ದು �ಾಣುತ�/ೆ. <ಾಲು ಅದ8ೆ�ೕ 8ೋಡುವನು. <ಾಲು
�ಾ3ೆ track song ಶುರು2ಾಗುತ�/ೆ.

CUT TO:

EXT. DAY: JODRASTE

<ೆಳ&ನ 9ಾವ ಎ.ಾC ಹುB2ೇಷPಾ4ಗಳY ವR�ಾ��ಾರ2ಾ& Oಂ�/ಾH�ೆ. ಒಂದು �ೆಂ&ನ �ಾzಯ
aೕ.ೆ ಕಪಪh�ರವನು� ಹಚV.ಾ&/ೆ. ಅದನು� (slow motion) ಒJೆ/ಾಗ ಅBC Oಂ�ರುವ
ಹುBಗಳY ಅದರ ಬ> ಓ;7ೋ& ಕುpಯಲು ]ಾRರಂ^ಸುವರು. ಎಲC ಹುBಗಳ <ಾzಯBC
Oಂ<ೆಹಣುX ಇರುತ�/ೆ   

CUT TO:

Wide shot �ಾB ಇರುವ ಅಗಲ2ಾದ ರ+ೆ�ಯBC ದೂರದBC ಹುBಗಳY ನJೆದು �ೊಂಡುಬರು��2ೆ.

CUT TO:

ಒಂದು ಮ8ೆಯBC ಹುB2ೇಷ ಕುpತ ನJೆಯು��ರುತ�/ೆ. ಮಧ*ಯದBC ಒಂದು ತ�ೆ@ಯO�ಟು@ ಅದರBC
ಹಣವನು� ಇಡ.ಾ&/ೆ. <ಾಲು 3ಾಂಜವನು� ಎ�ೆಯುತ� ಅBC3ೆ ಬಂದು ಉ>ದ ಹುBಗಳ 9ೊ�ೆ +ೇ4
ಅವನು ಕುpಯಲು ]ಾRರಂ^ಸುವನು. <ಾಲು ಕುpಯು�ಾ� ಕುpಯು�ಾ�, ಅವO3ೆ ನ�ೆ ಏರುವ�ದು.
ಆಗ 2ಾದ*ಗಳ ಶಬH ಕ;aZಾ& ಪ�ನಃ �ಾ3ೆ track ]ಾRರಂಭ2ಾಗುತ�/ೆ.

<ಾಲುLನ Uತ� ಕುpತ�ಂದ �ಾ3ೆಯಕJೆ3ೆ 7ೋಗು��/ೆ. ಅವನು ಕುpತದ ಕJೆ3ೆ ಗಮನಹ4ಸಲು
ಪRಯ��ಸುವನು ಆದರು ಅವನ ಗಮನ �ಾ3ೆಯಕJೆ3ೆ 7ೋಗುತ�/ೆ. ಅBCಂದ ಹಣ�ೆ3ೆದು�ೊಂಡು ಎ.ಾC
ಹುBಗಳY ಆ ಮ8ೆzಂದ 7ೊರಬರುವರು. ರ+ೆ�ಯಕJೆ3ೆ ಬಂ/ಾಗ ಅBC ಜನ +ೇ4ರು�ಾ��ೆ.
ಹುBಗಳY ಜನರ ಮುಂ/ೆ ಕುpಯಲು ]ಾRರಂ^ಸುವರು. <ಾಲು ಅವ�ೊಂ�3ೆ ಕುpಯು�ಾ� ಮ�ೆ�ರಡು
<ಾ4 �ಾ3ೆಯನು� 8ೋಡುವನು. ಕುpದು ಕುpದು ದp2ಾ& ಆ ವRತ�ದBC ಕೂರುವನು(�ಾ3ೆ track
ಮು&ಯುವ�ದು).

ಹುB2ೇಷದ 2ಾದ* ]ಾRರಂಭ2ಾಗುವ�ದು. ಸiಲeಸಮಯ ಉ>ದವರು ಕುpಯುವ�ದನು� <ಾಲು
8ೋಡುವನು. ನಂತರ ಅವನ 9ೇ�ನBCರುವ 3ಾಂ9ಾವನು� ಅಂNಸಲು 7ೊರಬರುವನು. ಆ ಜನ4ಂದ
7ೊರಬಂದು 3ಾಂಜ ಅಂNಸುತ� ರ+ೆ�ಯನು� /ಾN ಇ8ೊ�ಂದು ಬ�3ೆ 7ೋಗುವನು. �ಾ3ೆಯ Qರು�ಾಟ
OPಾನ2ಾ& �ೇಳY��/ೆ. ಹುB2ೇಷದ 2ಾದ* 9ೋ�ಾ& �ೇಳY��/ೆ. Close on <ಾಲು. ಅವನು
ಇನ�ಷು@ 3ಾಂಜ ಎ�ೆಯು��ದHಂ�ೆ �ಾ3ೆಯ ಶಬH 9ೋ�ಾಗುತ� 7ೋ& 2ಾದ*ದ ಶಬH ಕ;aZಾಗು��/ೆ.
<ಾಲು �ಾ3ೆಯ ಶಬH �ೇ> ಕು'ದು7ೋ& ತನ� QLಯನು� ಮುUV�ೊಳYsವನು. ತJೆಯ.ಾಗ/ೆ ಆ
�ಾ3ೆ3ೆ ಕಲುC 7ೊJೆಯಲು ]ಾRರಂಭ-ಾಡುವನು. ಮೂರು 8ಾಲು� ಕಲುC 7ೊJೆದ ನಂತರ Zಾ�ೋ
xಂ�Oಂದ ಅವನ ತ.ೆ3ೆ 7ೊJೆಯುವರು. ಅವನು ಅBCMೕ ಕು'ದು �ೕಳYವನು. Camera
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OPಾನ2ಾ& top angleOಂದ ಅವನ ಬ> ಇ>ಯುತ�/ೆ. <ಾಲುLನ close ups. ಆಗ ಒಂದು
�ಾಲು <ಾಲುವನು� ಒ/ೆಯುತ�/ೆ. Zಾ�ೋ ಇಬbರು ಅವನನು� auto3ೆ 7ಾಕುವರು.
BackgroundನBC 4UVಯ -ಾತುಗಳY OPಾನ2ಾ& �ೇಳY��ರುತ�/ೆ. <ಾಲುL3ೆ ಸO�2ೇಷವ�
ಅಸeಷ@2ಾ& 3ೋಚ4ಸುವ�ದು. Auto ಅBCಂದ 7ೊರಡುವ�ದು. <ಾಲುLನ ದೃ�°�ೋನ�ಂದ
�ೆಲ(ಂದು traveling shots . Auto ಮ.ೆe 7ಾಬ�43ೆ ಬರುವ�ದು. Gate �ೆ�ೆಯುತ�/ೆ.
Auto 7ಾಬ�n ಒಳ 7ೋಗುವ�ದು.

CUT TO:

EXT. DAY: FISHING BOAT

<ಾಲು �ೕOನ ಬ.ೆಯBCರುವನು. Camera ಬ.ೆಯBCMೕ ಇ/ೆ. <ಾಲು Oೕ4ನ ಓಳ3ೆ 7ೋ&
ಸiಲe7ೊ��ನ ನಂತರ 7ೊರಬಂದು Qರುಚುವನು. ಇ/ೇ 4ೕ� ಮೂರು 8ಾಲು� <ಾ4 ಆಗುವ�ದು.
ನಂತರ ಬ.ೆಯನು� ಎ�� ಹಡ&ನ ಒಳ3ೆ 7ಾಕುವರು. ಎ/ೆಲC ನJೆಯು2ಾಗ 4UVಯ -ಾತುಗಳY
OPಾನ2ಾ& �ೇಳY��/ೆ. ಅ/ೆ ಹಡ&ನ ಒಂದು ಕಂಬದ aೕ.ೆ ಒಂದು �ಾ3ೆ ಕು>ತು 8ೋಡು��/ೆ.
�ಾ3ೆ ಒa  <ಾಲುವನು� 8ೋ; ಇ8ೊ�a  �ಾಘ�Lನ �ೈಯBCರುವ bagಅನು� 8ೋಡು��/ೆ. 4UV
<ಾಲುL3ೆ ಒ/ೆಯುತ� ಏ8ೋ ಬಯು*��/ಾH8ೆ. �ಾ3ೆ 8ೋಡು��/ೆ. 4UVಯ -ಾತುಗಳY ಈಗ
ಸeಷ@2ಾ& �ೇಳY��/ೆ ( D.A.F C.2). <ಾಲು ��HರುವBCಂದ 4UVಯನು� 8ೋಡುವನು, low
angle .

4UV
ಎ�... +ಾ�ಾ&ಲC... ನಮ  ಹುB3ೆ ಇಷು@ -ಾತR
+ಾ�ಾಗ�/ಾ? ಇನು� ಕBಯುವಂತ ]ಾಠ ಸು-ಾ4/ೆ

ಅತ�ಂ<ೆ. ನನಲ ಕ.ೆe�ೆ ಸು-ಾn ಉಂಡ�ಾ? ನಮ  ಹುB3ೆ
ಕBಯುವಂ�ಾ ]ಾಠ ಸು-ಾ4/ೆ 

4UV ಅವನ gun �ೆ3ೆದು, <ಾಲುLನ ಬ> ಇ>ದು ಅವನ +ೇವಂ�-ಾ.ೆಯನು� <ಾಲುLನ ಕ��3ೆ
ಸುತು�ತ�

4UV
Oನ3ೆ 8ಾನು Zಾವ3ಾದುR Cuba 7ಾಗು -ಾಂಡi{
ಹುಡುಗರ ಬ3ೆ� ಕyೆ 7ೇ>/ೆHೕನ? ಆ Cuba{ ಹುಡುಗ
-ಾಂಡi{ ಹುಡುಗನ ಮುಂ/ೆ ಬಂ/ಾ3ೆC.ಾC ನ3ಾ� ನ3ಾ�
Spanish <ಾ�ೆಯBC <ೈದದುH. ಒಂ�ನ -ಾಂಡi{ ಹುಡುಗ
Cuba{ ಹುಡುಗನನು� �ೆಳ3ೆ 7ಾ�ೊ್ಕಂಡು ಅವನ ಮೂಗು
ಒ�H 7ೋ3ೋ7ಾ3ೆ 7ೊಡHದುH. ಆaೕ.ೆ ಆ Cuba{ ಹುಡುಗ
<ೈ�ದHದH.ಾC, wish  -ಾ;�ದHದುH ಅಂತ 3ೊ�ಾ�&ದುH.
ಈ3ಾ, ಆ -ಾಂಡi{ ಹುಡುಗ Cuba{ ಹುಡುಗನ� �ೆಳm
7ಾ�ೊ�ಂ� Jಾ� Jಾ� Jಾ� ಅಂತ 7ೋ;�ಬ<ೇ��ಾ/ೆR,
ಈ Cuba{ ಹುಡುಗ� ತ.ೆಯBC ಎಂತ ಒ;�ಬ�ಹುದು?
Oನ��� ಆ 9ಾಗದBC 7ಾ�ೊ�ಂ� 8ೋಡು. Zಾ�ಾದುR,
ಎಂತಸ �ಾರಣ ಇ.ೆH Oನ3ೆ 7ಾ3ೆ 7ೊJೆ/ೆR, O��
ತ.ೆಯB್ಲ ಎಂತ ಓಡbಹುದು? Full confusion
ಆಗbಹುದಲi. Oಂ3ೆ ಈಗ confusion ಆ3ಾ� ಇ/ಾ*? ಇಲC.
Oಂ3ೆ confusion ಆ&�.ಾC 

ಎಂದು ಅBCಂದ ಎದುH ಅವO3ೆ ಒ/ೆಯು�ಾ�. ಉ>ದವ43ೆ

4UV
ನಮ  ಹುB3ೆ confusion ಆ3ಾ� ಇಲC. Zಾಕಂತ
7ೇ>/ೆR, ನಮ  ಹುB3ೆ 8ಾ� ಎಂತ�ೆ� 7ೊ;�/ೆHೕ8ೆ ಅಂತ
3ೊತು�ಂಟು.

ಎನು�ತ� <ಾಲುL3ೆ point -ಾಡುವ gun out of frame 7ೋಗುವ�ದು. Fire ಆಗುವ ಶಬH
�ೇಳYವ�ದು. Mid to 4UV gunಅನು� cameraದ ಪಕ��ೆ� x;�ರುವನು. gunಇಂದ 7ೊ3ೆ
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ಬರು��ರುವ�ದು. Smile -ಾ; ಇ8ೆ�ರಡು <ಾ4 fire -ಾಡುವನು. �ಾಘ�L3ೆ ಮೂರು ಬು.ೆ�
��Hರುವ�ದು. �ಾಘ� ತನ� /ೇಹವನು� 8ೋ; ನಂತರ 3ೊಂದಲ�ಂದ 4UVಯನು� 8ೋಡುವನು

4UV (Qರುಚು�ಾ�)
Confusion ಆಗ� ಉಂಟ.ಾ? Remand home ಅಂ/ೆR
7ೇm ಇತ�/ೆ ಅಂತ 3ೊತು�ಂಟ Oಂ3ೆ? ನರಕ. ೮
ವಷ�... ಎಲC O8ೊ�ೕಸ�ರ. 8ಾz ಸೂ�ೆಮ3ೆ�... Oೕ�
ಎk@ ಸುಲಭ2ಾm ಓ;7ೋ/ೆ ಅ.ಾ... Zಾವ�ಾ�ದುR ನ�
ಬ3ೆ� $ೕಚ8ೆ -ಾ;/ಾ*. ಈಗ +ಾz...

xಂ/ೆ �ರು& �8ೇಶ 7ಾಗು ಸು�ಯನು� 8ೋಡುವನು. ಅವ4ಬbರು shockನBC/ಾH�ೆ. ಅವ43ೆ 4UV

4UV
<ೋ>ಮಗನು� ಕN@7ಾQಯ...

ಎಂ/ಾಗ �8ೇಶ 7ಾಗು ಸು�, ಇಬbರು �ಾಘ�ವನು� ಹಗ��ಂದ ಕN@ ಅವO3ೊಂದು ಕಲುC ಕN@ Oೕ43ೆ
ಎ+ೆಯುವರು. 4UV �ರು& 7ೆದ4ರುವ �8ೇಶನನು� 8ೋಡುವನು

4UV
ನನ� ಮುಖ 8ೋJಾ� ಇಬ<ೇ�ಡ... bag check
-ಾಡು...

4UV <ಾಲುLನ ಕJೆ ನJೆದು�ೊಂಡು ಬರು2ಾಗ xಂ/ೆ �8ೇಶ �ಾಘ�Lನ bag �ೆ�ೆದು
8ೋಡುವನು. BagOಂದ golden light ಬರುವ�ದು. �8ೇಶ ಅದನು� 8ೋ; <ೆರ3ಾಗುವನು.
<ಾಲು ಇದನು� 8ೋಡುವನು. 4UV <ಾಲುL3ೆ (Camera3ೆ) ಒ/ೆಯುವನು

CUT TO:

INSERT �ೆ_8ಾ ಮ8ೆಯ 7ೊ�ಾಂಗಣದBC ಕು>�/ಾH�ೆ. ಅವಳ �ೈಯBC cardboard
ಇರುವ�ದು. ಬ�ೆ�ರುವ 7ಾ�ೆಯ aೕ.ೆ chapter ಮು&ಸುವಳY.

�ೆ_8ಾ (VOICE OVER)
ಪR� ಕyೆಗೂ ಒಂದು �ೊ8ೆ ಇರು�ೆ�, ಪR�ೕ �ೊ8ೆಯ xಂ/ೆ
ಸು-ಾರು ಕyೆಗ>ರು�ೆ�. ಐದು ಕyೆಗಳನು� 7ೇ>�HೕO.
7ೇಳಲು �ಾರಣ? ಸಮುದRದ ಅ.ೆಗಳY ಎಲCವನು� ಮುಟ@w
ಆಗಲi.ಾC.

ಅವಳ ಮನ'Fನ -ಾತುಗಳY 7ೇಳY��ದHಂ�ೆ ಅವಳY ಏ8ೋ ಬ�ೆಯು��/ಾH�ೆ. ಬ�ೆ�ರುವ 7ಾ�ೆ
ಅವಳ �ೈzಂದ 7ಾ4 7ೋಗುವ�ದು ಅದನು� x;ಯಲು 7ಾ�ೆಯ xಂ/ೆ 7ೋಗುವಳY. ಒಂದು ಕJೆ
7ೋ& ಆ 7ಾ�ೆಯನು� x;ಯುವಳY. x;ದು ಆ 7ಾ�ೆಯನು� 8ೋಡುವಳY. ಆ 7ಾ�ೆಯaೕ.ೆ
Final chapter : REASONS ಎಂದು ಬ�ೆ�ರುವ�ದು. '�ೊ�ೆಯ �ಾಗ: ��ತ�' ಎಂದು
ಪರ/ೆಯ ಒಂದು ಕJೆ ಬರುವ�ದು

CUT TO:

EXT. DAY: MALPE HARBOR

ಹ�8ೈದು ವಷ�ಗಳ xಂ/ೆ ಮ.ೆe 7ಾಬ�n ನBC 12 4ಂದ 17 ವಷ�ದ ಹುಡುಗರು ಲ3ೋ4
ಆಡು��ರುವರು. ಸiಲe 7ೊತು� ಆಟ2ಾಡು��ದH ಹುಡುಗರBC, ಓವ� 17 ವಷ�ದ .ೋQ 12 ವಷ�ದ
�ಾಘ�L3ೆ 7ೋJೆಯು��ರುವನು. �ಾಘ� .ೋQ3ೆ <ೈಯುವನು, ಆಗ ಅವರ ಮ/ೆ* ಗ.ಾ�ೆಯು
9ಾ'�Zಾ& 7ೋJೆ/ಾಡುವರು. .ೋQ �ಾಘ�L3ೆ 7ೋJೆಯು��ರು2ಾಗ ಅವO3ೆ ಎ8ೋ ಅO�' ತನ�
�ೋಳ �ೆಳ3ೆ ಎ/ೆಯ ಪಕ�ದBC 8ೋಡುವನು. ಓಂದು �ಾಕು 7ಾQರುವ 3ಾಯ�ಂದ ರಕ�
ಸು4ಯು��ರುವ�ದು. ಪಕ�ದBC 4UV ತನ� �ೈಯBC �ಾಕು x;ದು Oಂ�ದುH, .ೋQ 8ೆಲ�ೆ�
�ೕಳYವನು. �ದH .ೋQಯನು� �ಾಘ� 8ೋಡು�ಾ�8ೆ. ನಂತರ 4UV 7ಾಗು �ಾಘ� ಇಬbರು
ಓಬbರ8ೊ�ೕಬbರು 8ೋ;�ೋಳYsವರು. �ಾಘ� ಅBCಂದ ಓಡಲು ]ಾRರಂ^ಸುವನು. ಅವನ xಂ/ೆ
4UVಯು ಓಡುವನು. ಓಡು�ಾ� ಒಂದುಕJೆ 4UV Oಂತು �ಾಘ�ವನು� ಕ�ೆಯುವನು. ಆಗ �ಾಘ�
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ಓಡುವ�ದನು� OBCಸುವ��.ಾC. 4UV3ೆ �ಾಘ� ತO�ಂದ ದೂರ 7ೋಗು��ರುವ�ದರ ಅ42ಾಗುತ�/ೆ. 

�ಾಘ� ಮ.ೆe 7ಾಬ�43ೆ ಓ;ಬಂದು ಒಂದು boatನBC ಅಡ& ಕು>ತು�ೊಳYsವನು. Oಟು@'ರು
�ಡು�ಾ� $ೕಚ8ಾಮಗ�8ಾ& ಕು>ತರ<ೇ�ಾದ�ೆ, ಆ boat ಅBCಂದ 7ೊರಡುವ�ದು. �ಾಘ�
ಉ>ದವ4ಂದ ಕಣುXತ�e'�ೊಂಡು 7ೊರ3ೆ ಬಂದು8ೋ;/ಾಗ ಹಡಗು ಮ.ೆe 7ಾಬ�O�ಂದ
7ೊರಬರು��ರುತ�/ೆ. 4UV �ೈಯBC �ಾಕುx;ದು ಅBCರುವ ಒಂದು ಕBCನ aೕ.ೆ Oಂತು
8ೋಡು��ರುವನು. ಅದನು� ಕಂಡ �ಾಘ�L3ೆ ಅವನ ಕಣುXಗಳನು� 8ೋಡ.ಾಗುವ��ಲC.

CUT TO:

EXT. NIGHT: SHANKER POOJARY'S HOUSE

4UV 3ಾಡ2ಾದ $ೕಚ8ೆಯBC/ಾH8ೆ. ತನ� ಹ�8ೈದು ವಷ�ದ +ೇಡು �ೕ4ದರು ಅವನು
ಅಸಮ/ಾನ�ಂದ ಕು>�/ಾH8ೆ. ಹುB 2ೇಷದ ಇ8ೊ�ೕಂದು ತಂಡ ಶಂಕn ಪh9ಾ4ಯ ಮ8ೆಯ
ಅಂಗಳದBC ವR�ಾ��ಾರದBC ಕು>�ರುವರು...

CUT TO:

EXT. NIGHT: MALPE BEACH

ಸೂಯZಾ�ಸ�ಮದ 2ೇ�ೆ, ಮುನ�, beachನBC ಕೂ�/ಾH8ೆ. ಅವನ ಮುಂ/ೆ, 4UV 7ಾಗು ಅವನ
+ೆ�ೕxತರು, xಂ�ನ �ಾ�Rಯ, ಆ47ೋ&ರುವ campfire ಇರುತ�/ೆ. Beachಅನು� 8ೋಡುತ�
ಕು>�ರುವ ಮುನ�O3ೆ, ಅ.ೊCಂದು role ಆ&ರುವ 3ಾಂಜ �ಾಣುತ�/ೆ. ಅದನು� �ೆ3ೆದು ಮೂ'
8ೋಡು�ಾ�8ೆ. ಅದನು� ಅಂN'�ೊಂಡು ಒಂದು drag ಎ�ೆಯು�ಾ�8ೆ. ಆಗ ಅವO3ೆ �8ೇಶ ಶಂಕn
ಪh9ಾ4 ಮ8ೆಯ ಅಂಗಣದBC 7ೇ>ರುವ -ಾತುಗಳY 8ೆನ]ಾಗುತ�/ೆ. ಇ8ೊ�ಂದು drag ಎ�ೆ/ಾಗ,
<ಾಲು 7ಾಗು �ಾರ/ಾಳ ಬ3ೆ� 8ೆನ]ಾಗುತ�/ೆ. ನಂತರ, �ೊ8ೆಯ drag ಎ�ೆದು ತನ� bulletನ
ಕJೆ 7ೊರಡುವನು.

CUT TO:

INSERT ಮುನ�ನ �ಾಲುಗಳY <ೈQನ ಬ> 7ೋ& bike aೕ.ೆ ಕು>ತು�ೋಳYsವನು

CUT TO:

INSERT slow motion ನBC ಮು8ಾ� ತನ� <ೈw ನBC ಬರು��ರುವನು. <ೈw �ಾರ/ಾಳ
ಮ8ೆಯಬ> ಬಂದು OಲುCವ�ದು. �ಾರದ ತ.ೆಯ aೕ.ೆ �ೈ ಇಟು@�ೋಂಡು <ೇಸರದBC ತನ�
ಅಣXOಗ& �ಾಯು��ರುವಳY. ಅವಳನು� 8ೋ; ಮುನ� <ೇಸರ3ೊಳYs�ಾ�, ತಟ@8ೆ �ೋಪ3ೊಳYsವನು.
�ೋಪದ.ೆC ಮು8ಾ� ಅBCಂದ 7ೊರಡು�ಾ�8ೆ. ನಂತರ ಇ8ೊ�ೕಂದು ಕJೆzಂದ <ಾಲು ಬರುವನು.
ಅವನ /ೇಹದ aೕ.ೆ ರಕ�ದ ಕ.ೆಗ>2ೆ. �ಾರದ ಓ;ಬರುವಳY

CUT TO:

ಶಂಕರ ಪh9ಾ4ಯ ಮ8ೆಯBC 4UV ನJೆದು �ೊಂಡು ಬಂದು ಹುBಗಳ 9ೋ�ೆ ಅವನು ಕುpಯಲು
]ಾRರಂ^ಸುವನು. ಇ8ೊ�ೕಂದು ಕJೆ ಮುನ� bulletನBC ಬರು��ರುವನು. ಮುನ� ಶಂಕರ ಪh9ಾ4ಯ
ಮ8ೆಯ ಬ>ಬಂದು ತನ� bullet OBCಸುವನು. ಸiಲe ಸಮಯ ಹುB2ೇಷದವರ 9ೊ�ೆ
ಕುpಯು��ರುವ 4UVಯನು� 8ೋಡು��ರುವನು. ಮುನ�O3ೆ �ೋಪ ಏರು��ರುತ�/ೆ. ಅBCMೕ ಪಕ�ದBC
Oಂ�ರುವ �8ೇಶನ <ೆB@ನBC gun ಇರುವ�ದನು� 8ೋ;, ಅದನು� ತನ� �ೈ3ೆ �ೆ3ೆದು�ೊಂಡು 4UV3ೆ
ಗುಂಡು 7ಾ4ಸುವನು. ಕುpಯು��ದH 4UV ತನ� ಎ/ೆ3ೆ ಗುಂಡು �/ಾHಗ 8ೆಲ�ೆ� �ೕಳYವನು.
ಸiಲeಸಮಯ ಎಲCವh OಶಬH2ಾದರೂ ಉಳದವರು 4UVಯು ��Hರುವ�ದನು� 8ೋಡ/ೆ, ಅವರ ಪ;3ೆ
ಕುpಯು��/ಾH�ೆ. Camera OPಾನ2ಾ& 4UVಯ ಬ> ಚB'ದ�ೆ, ಎಲCರೂ ಕುpಯುವ�ದನು�
OBCಸುವರು. 8ೆಲ 8ೋ;�ೊಡು ��Hರುವ 4UV xಂ/ೆ �ರುಗು�ಾ� ಮು8ಾ� ಗ�
x;ದು�ೊಂ;ರುವ�ದನು� 8ೋಡುವನು. ಮುನ�ನ �ೈಯBC gun ಇರುವ�ದನು� ಎಲCರು 8ೋ; ಒಂದು
7ೆ9ೆ© xಂ/ೆ ಸ4ಯುವರು.

4UV (VOICE OVER)
ಆ -ಾಂಡi{ ಹುಡುಗ Cuba{ ಹುಡುಗನ� �ೆಳm 7ಾ�ೊ�ಂ�
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Jಾ� Jಾ� Jಾ� ಅಂತ 7ೋ;�ಬ<ೇ��ಾ/ೆR, ಈ
Cuba{ ಹುಡುಗ� ತ.ೆಯBC ಎಂತ ಒ;�ಬ�ಹುದು? Oನ���
ಆ 9ಾಗದBC 7ಾ�ೊ�ಂ{ 8ೋಡು. Zಾ�ಾದುR, ಎಂತಸ
�ಾರಣ ಇ.ೆH Oನ3ೆ 7ಾ3ೆ 7ೊJೆHÀ, O�� ತ.ೆಯB್ಲ ಎಂತ
ಓಡbಹುದು? Full confusion ಆಗbಹುದ.ಾC. Oಂ3ೆ ಈಗ
confusion ಆ3ಾ� ಇ/ಾ*? ಇ.ಾC. Oಂ3ೆ confusion
ಆ&�ಲC

8ೆಲದ aೕ.ೆ ರಕ� ಹ4ಯು��/ೆ. �8ೇಶ ಮುನ�ನನು� 8ೋಡು��ರುವನು. ಅ��ನ 4UVಯ ಬ>
7ೋಗಲು ಪRಯ��ಸುವನು, ಆದ�ೆ ಮುನ�ನ �ೈಯBC gunಅನು� 8ೋ;, ಏನು �ೋಚ/ೆ
�ೆಲ(ಂದು \ಣ xಂಜ4ದರೂ, Pೈಯ� -ಾ; 4UVಯ ಬ> 7ೋ& 4UVಯನು� x;ದು�ೊಳYsವನು.
ಸಂಪhಣ� ಅಮBನBCರುವ ಮುನ� ಸiಲe ಸಮಯದ ನಂತರ 2ಾಸ�ವ�ೆ� ಬಂದು, ಅವನ �ೈಯBCರುವ
gunಅನು� �ೈ �ಡುವನು. OPಾನ2ಾ& �ರು& ನJೆದು�ೊಂಡು ತನ� bulletಅನು� 8ೋಡ/ೆ
/ಾN�ೊಂಡು 7ೋಗುವನು. ಸiಲe ಸಮಯದ ನಂತರ ನJೆಯು�ಾ� ಕ� ಮುಚುVವನು. ಅ.ೆಗಳ ಶಬH
�ೇಳYವ�ದು 

CUT TO:

INSERT ಮುನ� �ೕ§ ನBC ಇರುವನು. ದೂರದBC �ಾರ/ಾಳY ಕು>�/ಾH�ೆ. ಅವಳನು� ಕಂಡು 20
ಅ; ಅಂತರದBC 7ೋ& OಲುCವನು. ತಟ@8ೆ ಒಂದು ಬು.ೆ� fire ಆಗುವ ಶಬH �ೇಳYವ�ದು

ಮುನ�ನ xಂ/ೆ �8ೇಶ out of focusನBC fire -ಾ;/ಾH8ೆ. ಮುನ� 8ೆಲಮುಖ8ಾ&
��H/ಾH8ೆ. �8ೇಶ ಆ�ೆ ಇ�ೆ 8ೋ; ಅBCಂದ ಓ;7ೋಗುವನು. �ೆಳ3ೆ ��Hರುವ ಮುನ� smile
-ಾ;�ೊಂಡು ಮ�ೆ� ಕ� ಮುUV�ೊಳYsವನು

CUT TO:

INSERT 20 ಅ; ದೂರದBCರುವ ಮುನ� ನJೆದು�ೊಂಡು 7ೋ& �ಾರ/ಾಳ ಪಕ�ದBC
ಕು>ತು�ೋಳYsವನು. Camera ವR�ಾ��ಾರದBC �ರು& ಅವರ ಬ> ಬಂ/ಾಗ ಇಬbರು ಓಬbರ8ೊ�ಬbರು
8ೋ; smile -ಾಡುವರು. Camera ಅವರನು� ಸು�� xಂ/ೆ ಬಂ/ಾಗ ಮುನ� ನJೆದು ಬಂ�ರುವ
7ೆ9ೆ© ಗುರುತು ರಕ�ದ ಮಡು2ಾ&ರುತ�/ೆ

CUT TO:

ನಗು��ರುವ ಮುನ�ನ ಮುಖವ� OPಾನ2ಾ& �ಾಂ�xೕನ2ಾಗುತ�/ೆ

CUT TO:

INSERT <ಾಲು �ಾರ/ಾಳ �ೊJೆಯ aೕ.ೆ ಮಲ&ರುವನು. �ಾರದ ಅವನ ತ.ೆ ಸವರು��ರುವಳY.
<ಾಲು �ೋಪದBC ಕಣುX �ೆ�ೆದು ಮರದ ಕJೆ 8ೋಡುವನು. ಅBC ಏನು ಇರುವ��.ಾC. ಮರ�ೆ� ಕಲುC
ಎ+ೆಯುವನು, ಮ�ೆ� ಮ�ೆ� ಕ.ೆC+ೆಯು�ಾ�, ಎBC ಎ+ೆಯ<ೇ�ೆಂದು �>ಯ/ೆ ಎ.ಾC ಕJೆ ಕಲುC
ಎ+ೆಯಲು ]ಾRರಂ^ಸುವನು. ಇದನು� �ಾರ/ಾಳY ಆಶVಯ� 7ಾಗು ಭಯ�ಂದ 8ೋಡುವಳY. ನಂತರ
<ಾಲು ಎ.ಾCಕJೆ 8ೋ; ಓ;�ೊಂಡು ಮ8ೆಯ ಒಳ3ೆ 7ೋ& <ಾ&ಲನು� 7ಾQ�ೋಳYsವನು.

CUT TO:

INT. NIGHT: REGINA'S HOUSE

�ೆ_8ಾಳ ಮ8ೆಯBC party ನJೆಯು��ರುವ�ದು. �ೆ_8ಾಳ ತಂ/ೆ cake cut -ಾ; �ೆ_ನ
7ಾಗು ಅವಳ �ಾz3ೆ �Oಸುವರು. ನಂತರ ಇತರ43ೆ �ನುಸು2ಾಗ camera OPಾನ2ಾ&
�ೆ_8ಾಳ ಕJೆ ಚB'ದ�ೆ �ೆ_8ಾಳ ಎ�ಾಗR�ೆ party ಇಂದ <ೇ�ೆR.ೊC +ಾ& ನಗು��ದH ಅವಳ
ಮುಖದ =ಾವ8ೆಗಳY ಬದ.ಾಗುವ�ದು

�ೆ_8ಾ (V.O.)
O9ಾiಗುC ಏ� ನ;ೕತು ಅಂತ Zಾ4ಗು 3ೊ��ಲC...
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CUT TO:

INSERT �ೆ_8ಾ 7ಾಗು �8ೇಶ ಇಬbರು, cellನBCರುವರು.

�8ೇಶ
ಇ.ಾC.. ಇ.ಾC... 4UV ಅವನ8ಾ� �ೊಂ�ಲC... 8ಾ� ಅ.ೆC
ಇದ�ಲC... ಅವ4ಬುR <ಾಲ*{ +ೆ�ೕxತರು, ಅವನನ� Zಾw
�ೊ.ಾ�8ೆ?

�ೆ_8ಾ
7ಾ3ಾ/ೆR ಆ �ಾ�R ಅ�� �ಾzಯನ� Zಾw meet ಆ&CಲC?

�8ೇಶ
(ಸiಲe $ೕU') ಅ/ೇ� ಅಂತ ಗು��.ಾC.. 8ಾವ� ಹಡಗನ�
ದಡ�ೆ� ಎ><ೇ�ಾ/ೆR 4UVm 7ೇ> Dubai3ೆ trunk call
book -ಾ;ಸH. ಸiಲe 7ೊ��ನ ನಂತರ call -ಾ;
2ಾಪq ಬಂದವ, ಅಜ9ೆ�ಂ�ಾ& 7ೊರJೆbೕಕು ಅಂತ 7ೇ>
7ೋರ� 7ೋದ. ಎBC3ೆ 7ೋ&�/ಾH8ೆ ಅಂತ ಏನು 7ೇ>ಲC

Close on �ೆ_8ಾ...

�ೆ_8ಾ (V.O.)
ಪR� ಒಬbರ ಕyೆ �ೇ�ಾHಗುCನು, there is this
strange feeling. You feel it is true yet
different from the other. 

CUT TO:

INSERT <ಾಲು bus stand ಬ>

<ಾಲು
<ೊಂ<ಾಯm ಅ{ ಕ�H 7ೊಯ�.ೆ... ಅದನ� 7ೆಚV�\
�ಾಘ�2ೆ ಕದH/ಾH ಅಂ/ೇ>? ಅಂವ ದು<ಾ�� 7ೋz ಅದನ�
-ಾ4 ಅ.ೆC settle ಆ� ಅಂ/ಾಜ&�H/ಾ.. ಆ�ೆ 8ಾ�
7ೇ�ಾ* ಅದ ಶO <ೆನ� ಹತ�/ಾm... ನಮ  _ೕ2ೆ�ೆ&�
ಅದ...

INSERT �ೆ_8ಾಳ ಮ8ೆಯBC close on �ೆ_ನ

�ೆ_8ಾ (V.O.)
ಘಟ8ೆ ಒಂ/ಾದುRನು, 8ೋ;�ೊ ಮುಖಗಳY <ೇ�ೆ <ೇ�ೆ.
Perspectives... Zಾವ�ದು ಸ4, Zಾn ಸ4?
ಅವರವರ ದೃ�°�ೋನದBC 8ೋಡ/ಾಗ ಎ.ಾCನು
ಬದ.ಾಗು�ೆ�...

CUT TO:

INSERT �ೈಲು 7ಾಗು �ೆ_8ಾ ರತ�ಕ�ಳ ಮ8ೆಯ 7ೊರ3ೆ zen �ಾ4ನBC ಕು>�/ಾH�ೆ

�ೈಲು
ಅವ� ಇBCm ಬಂದH{ <ೊಂ<ಾಯ4m ಗು�ಾ�z� ಅಂ/ೇ>
Zಾ4ಗು 7ೇ� Hೆ, ಅಮ ನು� �ಾ�ೆH 7ೊರ�ಾ�? ದು<ಾಯm
ಇಪ�e{ 7ೌ/ಾn ನಂm Å� -ಾ;Mೕ -ಾಡ�...

CUT TO:
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INSERT �ೆ_8ಾಳY ಮ8ೆಯ 7ೊರ3ೆ ನJೆದು �ೊಂಡು ಬಂದು 7ೊ�ಾಂಗಣದBC OಲುC�ಾ��ೆ.
xಂಬ�ಯBC ಇನೂ� partyಯ 2ಾ�ಾವರಣ

�ೆ_8ಾ (V.O.)
..... and how am I supposed to come to a
conclusion? In fact 8ಾ8ೇ ಒಂದು conclusion
�ೊ�ೊ@�ಂಡು ಕyೆ 7ೇ>/ೆR ತ]ಾeಗು�ೆ�. ಅದR ಬದುC
Zಾ(ಂದು Uಕ� ಅಂಶಗಳನು� �ಡ/ೆ, ಅವರವರ
ದೃ�°�ೊನದBC, ಅವರವರು 7ೇ>ದ 7ಾ3ೆ ಕyೆ 7ೇ>/ೆR,
Oೕವ� Oಮ /ೆ ಆದ ಉತ��ಾನ ಹುJೊ�ೕ�ೕ�ಾ ಅಂತ
ಅ8ೊ�ೕ�ೕO..

CUT TO:

INSERT �ಾಘ� ಹಡ&ನB ಒಬb8ೆ Oಂ�/ಾH8ೆ. Camera OPಾನ2ಾ& xಂದ�ೆ� ಸ4ದ�ೆ, ಅವನ
aೖzಂದ ರಕ�ವ� ಸು4ಯು��/ೆ, ಆದ�ೆ ಅವನ ಮುಖದBC Zಾವ =ಾವ8ೆಯು �ಾಣುವ��ಲC.
Camera ಇನೂ� xದ�ೆ� ಸ4ದ�ೆ, ಹಡಗು ಆಳ ಸಮುದRದ ಮPೆ*ಯBC ಇದುH ಅದರBC �ಾಘ�Lನ
7ೊರತು <ೇ�ೆ Zಾತೂ ಇರುವ��ಲC.

INSERT ರತ�ಕ� ಮ8ೆಯ 7ೊರ3ೆ ತ�ೆ@ಯBC �ೕ� curry 7ಾQ�ೊಂಡು �ಾಯು��/ಾH�ೆ

INSERT ಮ8ೆಯ 7ೊರ3ೆ �ಾರದ <ಾ&ಲನು� ಬ;ಯು��/ಾH�ೆ, ಒಳ3ೆ <ಾಲು 8ೆಲದ aೕ.ೆ �ದುH
ಅಳY��/ಾH8ೆ 

INSERT ಮುನ�ನ 7ೆಣ ರ+ೆ�ಯBC ��H/ೆ

INSERT 4UV ಆ�ಾಶ8ೋ;�ೊಂಡು 8ೆಲದ aೕ.ೆ ��H/ಾH8ೆ. ಅವನ ತ.ೆಯ ಪಕ�ದBC ರಕ�
ಹ4ಯು��/ೆ. Camera OPಾನ2ಾ& top angleOಂದ ಅವನ ಕJೆ ಚBಸುತ�/ೆ. ಹ��ರ
7ೋ/ಾಗ ಅಲು3ಾಡುವ ಕpXನ ಗುJೆ6ಗಳY ಸ�ಬ´3ೊಳYsತ�/ೆ.

DISSOLVE TO:

End Credits
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