Grupa 1 Scenariusz
Ostatnie Wakacje
Scena 1 PL/DZ PRZED DOMEM
Ujęcie domu, Oliwia i Tomek witają się z wujkiem i wchodzą do środka.
Scena 2 WN/DZ PRZEDPOKÓJ
Po wejściu
WUJEK
- Czujcie się jak u siebie w domu.
Tomek zauważa medale wiszące na ścianie.
TOMEK
- Wow! Wujek, nie wiedziałem z ciebie taki sportowiec!
Oliwia się śmieje.
Nagle telefon dzwoni do wujka. Na ekranie telefonu widać napis Żurawski Praca. Wujek rozmawia
chwilę przez telefon.
WUJEK
(do telefonu)
- Leży na biurku… ale jak to nie ma, poczekaj zaraz będę.
(do dzieci)
- Słuchajcie, muszę pilnie wrócić do pracy. Oliwko mogłabyś zrobić kolację?
Oliwia przytakuje.
Scena 3 WN/DZ KUCHNIA
Tomek przychodzi do kuchni i straszy siostrę. Oliwia robi naleśniki a Tomek dyktuje przepis.
OLIWIA
-Nie strasz, tylko przydaj się do czegoś
Rzuca mu książkę kucharską. Tomek zaczyna czytać
TOMEK
-Mąki ma być trzysta gram nie więcej.

OLIWIA
-Tomek, mówi się gramów, a nie gram.
TOMEK
-Jeszcze jajka i mleko.
Oliwia kontynuuje przygotowywanie naleśników
Nagle oboje słyszą dziwny dźwięk.
OLIWIA
-Słyszałeś?
TOMEK
- To pewnie pies.
Kontynuują gotowanie.
TOMEK
- Idę rozpakować nasze rzeczy. Zawołaj mnie jak będą gotowe.
Tomek wychodzi
SCENA 4 WN/DZ POKÓJ GOŚCINNY
Tomek wchodzi do pokoju. Rozgląda się, po czym stawia torby na ziemi.
SCENA 5 WN/DZ KUCHNIA
Oliwia robi naleśniki. Słyszy jak Tomek woła o pomoc. Najpierw ignoruje krzyk, ale gdy się powtarza
idzie.
SCENA 6 WN/DZ POKÓJ GOŚCINNY
Oliwia zaniepokojona wbiega do pokoju, widzi porozrzucane ubrania. Nigdzie nie ma Tomka, woła go.
Zauważa otwarte na oścież okno.
SCENA 7 WN/DZ DOM
Zdenerwowana Oliwia szuka Tomka po całym domu.
SCENA 8 PL/WCZ OGRÓD
Oliwia szuka brata na dworze, idzie na pomost i zauważa dziewczynkę po drugiej stronie stawu.
Dziewczynka wskazuje kierunek, Oliwia patrzy na nią, potem na kierunek przez nią wskazany, ale gdy
znów spogląda na pomost, dziewczynki nie ma.

SCENA 9 PL/WCZ LAS/KRZAKI
Oliwia biegnie w stronę wskazaną przez dziewczynkę, zatrzymuje się i chwyta bluzę Tomka wisząca
na jednej z gałęzi.
SCENA 10 PL/ WCZ LAS/KRZAKI
Zaczyna płakać, za jej plecami ujawnia się dziewczynka.
DZIEWCZYNKA
- I tak nikt ci nie uwierzy.
(w tle słychać narastający dźwięk, który wcześniej słyszeli)
KONIEC

