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Xenautica III 
”Body Snatchers” 

 

”Destiny kahdessa minuutissa” 
eli prologi jaksoon ”The Quest” 

 
 

Käsikirjoitus: Matti V & Heidi V. 
 

 
Kertoja: Olipa kerran, kauan kauan sitten, maa nimeltä Muinainen  

Kreikka. Aivan Muinaisen Kreikan keskellä oli suuri  
humiseva metsä. 

 
(Puut saapuvan näyttämölle ja humisevat.) 

 
Kertoja: Eräänä päivänä suuren humisevan metsän laidalle saapui 
 yksi Muinaisen Kreikan suurimmista sankareista. 
 Hän oli Xena, mahtava soturiprinsessa, lukuisten taistelujen  
 karaisema. Seuranaan hänellä oli uskollinen kumppaninsa  
 Gabrielle. 
 

(Xena ja Gabrielle seisovat vierekkäin.) 
 
Kertoja: Xena ja Gabrielle katselivat laaksossa lepäävää uneliasta 

pientä kaupunkia nimeltä Cirra. Vain tuuli humisi puissa. 
 

(Puut humisevat.) 
 
Kertoja: Xena käski Gabriellea odottamaan paikallaan,  

sillä hänellä oli asioita Cirrassa. 
 
Xena:  ”Odota tässä. Äläkä hankkiudu vaikeuksiin.” 
 
Kertoja: ...sanoi Xena Gabriellelle. Sitten hän nousi ratsunsa 

Argon selkään ja ratsasti Cirraan. 
 

(Xena hyppelee hevosenloikkaa sivummalle.) 
 
Kertoja: Samaan aikaan Gabrielle hankkiutui vaikeuksiin. 
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(Barbaari ottaa Gabriellesta kiinni.) 

 
Barbaari: ”Harrrgh!” 
 
Gabrielle: ”Xena! Apua! Barbaarit ovat vanginneet minut!” 
 
Kertoja: Xena riensi apuun. Hän vapautti Gabriellen ja lannisti  

barbaarit ylivoimaisilla taistelutaidoillaan.  
 

(Xena kopauttaa Barbaaria kevyesti otsaan. Barbaari kaatuu maahan.) 
 
Kertoja: Sitten Xena ja Gabrielle pakenivat humisevien puiden lomaan. 
 

(Puut humisevat.) 
 
Kertoja: Mutta barbaarit saavuttivat heidät.  
 

(Barbaari hyppää Xenan eteen.) 
 
Barbaari: ”Harrrgh!” 
 
Kertoja: Jälleen kerran Xena joutui taistelemaan. Taas hän lannisti  

barbaarit ylivoimaisilla taistelutaidoillaan. 
 

(Xena kopauttaa Barbaaria kevyesti otsaan. Barbaari kaatuu maahan.) 
 
Kertoja: Mutta juuri, kun taistelu näytti olevan ohi, humisevien  

puiden lomasta ... 
 

(Puut humisevat.) 
 
Kertoja: ...tuli pölkky.  
 

(Pölkky kävelee muina miehinä näyttämölle Xenaa kohti.) 
 
Kertoja: Pölkky iskeytyi Xenaa vasten... 
 

(Pölkky pysähtyy Xenan eteen ja lyö tätä kumivarasaralla päähän.) 
 
Kertoja: ...ja tämä menetti tajuntansa.  
 

(Xena kaatuu maahan.) 
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(Pölkky kääntyy ja kävelee muina miehinä pois.) 
 
Kertoja: Gabrielle hätääntyi. 
 
Gabrielle: ”Voi Xena, oletko kunnossa?” 
 
Kertoja: Mutta Xena ei ollut kunnossa. 
Kertoja: Hän näki nimittäin unta Julius Caesarista ja M'Lilasta. 
 
Kertoja: Houreidensa keskellä Xena pyysi Gabriellea viemään hänet  

Nicklio-nimisen parantajan luo. 
 
Xena: ”Vie minut Nicklio-nimisen parantajan luo.” 
 
Kertoja: Niinpä Gabrielle raahasi Xenan humisevan metsän läpi  

Nicklio-nimisen parantajan luo.  
 

 (Gabrielle raahaa Xenaa maata pitkin muutamia metrejä.) 
 (Puut humisevat.) 

 
Kertoja: Mutta Nicklio ei voinut auttaa, joten Gabrielle raahasi elottoman  

Xenan takaisin. 
 

 (Gabrielle raahaa Xenaa maata pitkin muutamia metrejä  
toiseen suuntaan.) 

 
Kertoja: Ja puut HUMISIVAT! 
 

(Puut humisevat.) 
 
Kertoja: Ja mitä sitten tapahtuikaan? Se selviää, kun katsomme 

seuraavan jakson. 
 

(Kaikki asettuvat riviin ja kumartavat.) 
 
Kaikki:  ”Tätä näytelmää tehtäessä humisevista puista...” 
 

(Puut humisevat) 
 
Kaikki: ”...ei katkottu yhtään oksaa.” 
 


