Trzydzieści sześć widoków Góry Przeznaczenia
Widok Trzydziesty: Gollum Doo
Góra Przeznaczenia, Szczeliny Zagłady. Po prawej stronie barierka, na niej znak „Uwaga: Gorąca
lawa”. Wchodzą Gollum, Sam i Frodo. Nagle Frodo zauważa coś pod nogami.
Frodo
Jejku (podnosi skrawek kartki).
Sam
Co to jest, panie Frodo ziom?
Frodo
To wskazówka do rozwiązania tajemnicy Władcy Pierścieni. Jedyne, co musimy teraz zrobić, to go
złapać. Dobra ekipo...
Sam
Ja wiem, ja wiem. Rozdzielamy się. Gollum pójdzie zwabić tu Saurona, a my zastawimy pułapkę.
Gollum
Nigdzie nie idziemy, głupi, gruby hobbicie.
Sam
A jeśli damy ci lembasa?
Gollum
Nie cierpimy lembasów.
Sam
To pójdziesz jak NIE damy ci lembasa?
Gollum
Hmm... Nie.
Sam
Nie damy ci dwóch lembasów?
Gollum
W porządku (wychodzi).
Frodo wychodzi z przeciwnej strony i po sekundzie wraca z workiem, który podaje Samowi.
Frodo
Weź to i napełnij małymi kamieniami. Potem poszukaj jakiejś liny. Ja za pomocą taśmy klejącej
skonstruuję...
Wpada Gollum.

Gollum
Idzie!
Wchodzi Sauron.
Frodo
Za szybko!
Samwise w panice spogląda w lewo, w prawo, na Froda i zarzuca Sauronowi worek na głowę.
Frodo
Nie tak to planowałem, ale złapaliśmy Saurona. A teraz zobaczymy kto się kryje pod maską.
Gollum
To na pewno Barliman Butterbur.
Sam
Nie, to Lobelia. Zawsze była cięta na Bagginsów.
Gollum
Saruman.
Sam
Brat kuzyna szmuglera z części czwartej.
Gollum
Clark Kent. Nikt nigdy go nie widział z Sauronem w jednym miejscu.
Frodo
Mylicie się (ściąga Sauronowi worek z głowy razem z hełmem). To Królewna Śnieżka.
W istocie, pod maską kryje się dziewczę o cerze jasnej jak śnieg, ustach czerwonych jak krew i włosach
czarnych jak heban. Wchodzi Faramir.
Faramir
Świetna robota. Ale jak odkryliście prawdę?
Frodo
To było proste. Zacząłem coś podejrzewać w Lórien, kiedy zwierciadło Galadriel pokazało mi Saurona.
Widać pokazało to, do pokazywania czego zostało stworzone. „Lustereczko, powiedz przecie, kto jest
najpiękniejszy w świecie”. Potem, już w Mordorze, nigdzie nie mogliśmy znaleźć jabłek. Dlaczego?
Najwyraźniej osoba rządząca tą krainą ma jakiś uraz do tych owoców. Ale najważniejszy ślad
znaleźliśmy tutaj. (Pokazuje znalezioną kartkę) Oto lista Wielkich Pierścieni. Trzy dla elfów i dziewięć
dla ludzi to tylko podpucha. Od początku chodziło o siedem dla krasnoludów. Siedem pierścieni dla
siedmiu krasnoludków, tych samych, które niegdyś ocaliły Śnieżkę w lesie. Było już dla nas jasne, że
Władca Pierścieni to tylko przykrywka mająca odstraszyć gapiów. By Śnieżka mogła spokojnie
planować zemstę na swej macosze... na Galadriel.
Śnieżka
I udałoby mi się, gdyby nie wy, wścibscy hobbici i wasz Gollum.

Faramir
Będziesz mogła przemyśleć swoje zachowanie w więzieniu (wyprowadza Śnieżkę).
Chwila ciszy.
Sam
No, Gollum, powiedz to.
Gollum
To głupie.
Frodo
Nie daj się prosić.
Gollum
(Wzdycha, a potem mówi od niechcenia) Gollum Dooby Doo.
Wszyscy wybuchają śmiechem, a potem wychodzą. Po chwili wraca Frodo.
Frodo
Byłbym zapomniał.
Wrzuca Pierścień do lawy i wychodzi.

