İÇ - AĞAÇ EV SALONU - GÜNDÜZ
Salon kapısının altından içeri bir mektup süzülür. Jake mektubu
almak için koşar. Jake zarfı çevirir, üstünde “Finn” yazmaktadır.
Jake
Oo, posta gelmiş! Hey, Finn, bu
sana!
Jake mektubu omzunun üstünden fırlatır. Finn mektubu yakalamak
için abartılı bir şekilde atılır.
Finn
Bu çok matematiksel! Mektup almaya
bayılıyorum, çok nostaljik.
Jake
Kimden gelmiş?
Jake mektubu yırtıp açar ve okur.
Finn
“Sevgili Finn. Ateş Krallığı’na gelip benimle takılsana! Seni görmek
için sabırsızlanıyorum. Gönderen:
Ateş Prensesi.”
Finn, Jake’e beşlik çakmaya gider. Onun yerine Jake elinden mektubu alıp KOKLAR.
Jake
Şey, birader, bu Ateş Prensesi’nden
gelmiş gibi durmuyor. (koklar) Şey,
bunun kokusu... (koklar) ...tarçın
kokusu!
Finn’in morali bozulur. Mektubu Jake’ten alıp koklar.

Finn
Alacağın olsun Tarçınlı!
Yumruğunu kaldırıp sallar.
Jake
Hadi abi, gidelim!
Jake kapıya koşar.
Finn
Nereye gidiyoruz birader?
Jake
Ateş Krallığı’na! O Tarçınlı’nın
ne işler karıştırdığını öğrenmemiz
lazım!
Finn
Yaşasın, hadi bakalım!
Finn ve Jake beşlik çakar ve salondan koşarak çıkarlar.
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Finn ve Jake, Ateş Krallığı’na giden yolda koşar. Karanlıktan yuvarlak bir şekil belirir.
Jake
Heey, bu silüeti nerede olsa tanırım!
Karanlıktan Tarçınlı çıkıp gelir.
Tarçınlı
Gelmişsin! Muhteşem!
Finn
Demek o mektubu Ateş Prensesi değil,
gerçekten sen yazdın. Tahmin etmiştim!
Jake gözlerini devirir.
Jake
Aloo, tahmin eden bendim!

Tarçınlı
Ben davet edersem gelmezsin diye
düşündüm. Senin süper havalı
figürlerinden bazılarını öğrenmek
istemiştim sadece!
Tarçınlı beceriksiz bir şekilde kungfu hareketleri yapar ve kendi
suratına vurur.
Hiii-ya! Ah!

Tarçınlı

Finn şüpheli bir şekilde kaşını kaldırır.
Finn
Neden birden benim figürlerime merak
saldın?
Tarçınlı
Ateş Krallığı’nı kötülükten korumam
lazım ve senin dövüş figürlerin çok
süper. Lütfen bana kahraman olmayı
öğret. Lütfeeen!
Tarçınlı, iri iri köpek yavrusu gözleriyle Finn’e bakar.
Finn
Aman bee, ben bu surata nasıl karşı
koyabilirim ki? (Vuruş) Tamam, tamam.
Sana bazı figürler göstereceğim.
Tarçınlı
Muhteşem! Teşekkürler Finn!
Jake
Kahramanlar her zaman yardıma koşar!
Finn
Hadi şimdi iş başına Tarçınlı!
Tarçınlı sırıtır. Bir müzik seti çıkarıp “Eye of the Tiger”ı çalmaya başlar.
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Tarçınlı ağırlık kaldırıp indirirken suratını buruşturur. Sonra iki yanında durarak ağırlıkları havada tutan Finn ve Jake’i
görürüz. Birbirlerine bakıp gözlerini devirirler.
										SONRAKİ SAHNE:
Finn perende atar, Tarçınlı onu taklit etmeye çalışırken başarısız
olur. Düşerek Jake’e ÇARPAR ama hala avanak gibi sırıtmaktadır.
SONRAKİ SAHNE:
Tarçınlı, kılıçla yanından atlayıp geçen Finn’i taklit etmeye
çalışır ama güdük bacaklarına takılıp düşer.
SONRAKİ SAHNE:
Finn müthiş bir hızla en iyi figürlerini sergiler. Tarçınlı onu
taklit etmek için elinden geleni yapar. Ağzı kulaklarına varmaktadır, çok eğlenmektedir!
Tarçınlı
Bu harika, Finn! Hiii-ya!
Tarçınlı, Finn’in karate vuruşunu taklit eder.
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Müzik durur. Finn nefes nefese kalmış halde yere yığılır.
Tarçınlı koşarak gelir, ayaklarına takılıp Finn’in yanına YAPIŞIR.
Finn
Kahraman olmakla ilgili bildiklerim
bu kadar.
Jake ikisine de büyük birer bardak limonata verir.
Finn
Teşekkürler Jake!
Jake
Al, için serinlesin dostum!

Tarçınlı
Bu harikaydı Finn! Hey, Buz Kralı,
hepsini çektin mi?
Finn ayağa zıplar, çok öfkelidir! Jake yumruklarını sıkar.
Buz Kralı SİNSİCE GÜLEREK yukarıdan iner.
Finn
Buz Kralı! Bunu nasıl yaparsın
Tarçınlı! Bu ahmak, en iyi numaralarımın hepsini gördü!
Tarçınlı KIKIRDAR.
Tarçınlı
Hayır Finn, sen yanlış anladın! Buz
Kralı, süper harika bir eleman olmakla ilgili hazırladığım belgeseli çekiyor. Tamamlamak için birkaç
ekstra çekime ihtiyacımız vardı sadece.
Buz Kralı sakalını karıştırıp eski moda bir kamera çıkarır.
Buz Kralı
Doğru söylüyor, Finn! Bunları çeken
büyük bir ekibimiz var!
Kamera taşıyan bir penguen sürüsü birden kayaların arkasından paytak paytak çıkar. Finn çok etkilenmiştir.
Finn
Vay be, süper!
Jake
Film yıldızı olacağız!
Finn ve Jake beşlik çakarken Gunter paytak paytak gelir. “YÖNETMEN” yazılı bir beyzbol şapkası takmaktadır. Buz Kralı ve Tarçınlı’ya işaret eder.
Buz Kralı
Ne oldu Gunter? Hepsini tekrar çekmemizi mi istiyorsun? Pekala millet,
ilk pozisyonlara dönüyoruz!
Penguenler koşuşturur ve Gunter onları takip eder.

Tarçınlı
Bana yardım ettiğin için teşekkürler
Finn. Sen gelmiş geçmiş en büyük

kahramansın!
Finn gururla sırıtır. Jake onun sırtını sıvazlar.
Finn
Merak etme Tarçınlı. Kahramanlar her
zaman yardıma koşar!
Buz Kralı gökyüzüne uçar.
Buz Kralı
Pekala millet! Işıklar, kamera, GAK!
SON

