Widok 13: Montagne du Destin
Góra Przeznaczenia, Szczeliny Zagłady. Po prawej stronie barierka, na niej znak „L'attention, de la lave
chaude”. Wchodzą Frodo i Sam w paskowanych, biało-niebieskich bluzkach, z beretami i apaszkami pod
szyją. Samwise trzyma papierową torbę z bagietkami.
Sam
Monsieur Frodo, mes ami, profiterole?
Frodo
(Zatrzymując się, melancholijnie) Andouillette, Sam, Andouillette. Andouillette et Quenelle.
Sam
Mosieur Frodo, mes ami?
Frodo
Bleu des Causses, cabécou...
Sam
Selles-sur-Cher, rigotte de Condrieu. Livarot!
Frodo
Cassoulet? (Zastanawia się) Escargot, oui. Sam... Tartiflette?
Sam
Monsieur Frodo, mes ami, (wyciąga z torby bagietkę i wznosi ją w górę niczym miecz) crème brûlée!
Frodo
Oui, Sam, crème brûlée!
Na scenę wchodzi Gollum w czerwonej, flanelowej koszuli w kratę i z czapką drwala.
Gollum
Sirop d'érable!
Frodo
Non! Ratatouille!
Gollum
Sirop d’érable! Sirop d’érable! Sirop d’érable!
Sam
(Grożąc Gollumowi bagietką) Aligot!
Gollum
(Wskazując i patrząc za scenę) Poutine! (Patrzy milcząco na Sama, dalej wskazując za scenę, po chwili
z niepokojem zerka na co właściwie wskazał) Sacrebleu!
Sam
Sacrebleu, monsieur Gollum, non ami.

Wchodzi Sauron, wymalowany na mima. Gollum ucieka do Froda i Sama. Sauron zarzuca
wyimaginowaną wędkę, zaczyna zwijać żyłkę i Gollum, ciągnięty niewidzialną siłą, podchodzi do niego.
Sauron rysuje w powietrzu dłońmi obrys dużego pudła i zarzuca je na Golluma.
Sam
Mille-fuille, monsieur Frodo, mes ami?
Frodo
Oui, Sam, oui. Crème brûlée!
Sam
Crème brûlée!
Sam przełamuje bagietkę na dwie połówki, podaje jedną Frodowi, a potem krzyżują je w powietrzu.
Sauron ponownie zarzuca niewidzialną wędkę, teraz łapie Sama.
Sam
Au secours!
Sauron przyciąga Sama i zamyka go w kolejnym niewidzialnym pudełku. Następnie zarzuca wędkę w
stronę Froda, kręci kołowrotkiem, Frodo się szarpie, ale krok po kroku zbliża się do Saurona. Nagle Frodo
wznosi w górę palec wskazujący, jakby wpadł na pomysł, a potem niewidzialnym sekatorem przecina
żyłkę. Następnie sięga po łańcuszek z Pierścieniem wiszący na szyi, ale zamiast chwycić ten prawdziwy,
ściąga z szyi jego wyimaginowaną wersję. Pokazuje, że trzyma Pierścień, a potem zakłada go na palec
wskazujący. Sam, Gollum i Sauron, przykładając dłoń nad oczami spoglądają to w lewo, to w prawo,
nie widząc Froda. Frodo ściąga Pierścień, pozostali, zauważając go, wskazują na niego. Frodo robi
bardzo widowiskowy zamach i rzuca niewidzialnym Pierścieniem ponad barierką. Całą czwórka
przykłada dłoń do ucha i nasłuchuje. Nagle Sauron chwyta się za serce, zatacza się i umiera. Frodo
podchodzi do Sama, ściąga z niego pudło i wychodzą. Gollum wali pięściami w ścianę swojego pudła,
ale to ani drgnie. Zrezygnowany spogląda w górę, ostrożnie sięga dłońmi do wieka pudła i podważa je.
Widząc, że może je bez trudu podnieść, otwiera pudło i wyskakuje z niego.
Gollum
Sirop d’érable!
Frodo i Sam wracają. Frodo ściąga z szyi prawdziwy łańcuszek w Pierścieniem.
Frodo
Gougére?
Gollum
Oreilles de crisse.
Frodo
(Wzrusza ramionami) Pistou.
Sam
(Prostestując) Gratin dauphinois, monsieur Frodo, mes ami.
Frodo
Sam, Blanquette de veau. Ficelle.

Frodo (a za nim Sam) podchodzi do Golluma i podaje mu Pierścień.
Gollum
Tourtière? Tourtière.
Rozbrzmiewa melodia „Aux Champs Elysees”. Frodo i Sam odwracają się i ruszają do wyjścia. Gollum
po sekundzie wpatrywania się w Pierścień rusza za nimi. Cała trójka wychodzi.

