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Teledysk na dwóch płaszczyznach real i wirtual. 

 
 
 

 
Scena 1 WN/DZ DOM 
Gracz wchodzi do pokoju, zamyka za sobą drzwi. Zasłania rolety, stawia 
jedzenie na stole. Włącza komputer. „Wchodzimy w grę” 

  
Scena 2 WN/DZ GRA 
 
 Postać energicznie wstaje z łóżka, dostaje wiadomość. „Czekamy na Ciebie, 
szybciej :)” 
 
Scena 3 PL/DZ GRA 
 
Bohaterka wysiada z autobusu, na przystanku czekają na nią znajomi. Cieszy 
się na ich widok. Punkt. 
 
 
Scena 4 PL/DZ GRA 
 
Idą ulicą. Postać wyciąga telefon, robią sobie zdjęcia. Punkt. 
 
Scena 5 WN/DZ GRA 
 
Przyjaciele zauważają pizzerie. Zajmują miejsca. Jedzą pizze, rozmawiają, 
śmieją się. Punkt 
 
Scena 6  PL/WIE GRA 
 
Wszyscy idą plażą, ktoś wyciąga piłkę z plecaka. Rozpoczyna się zacięta gra 
w siatkówkę. Wszyscy się dobrze bawią. Punkt 
 
Scena 7 WN/DZ 
 
Gracz ze skupieniem patrzy w monitor. Wykonuje szybie ruchy myszką. Nie 
odrywa wzroku od komputera. 
 
 
 
 



 
Scena 8 PL/DZ GRA 
 
Postać biega wczesnym rankiem w parku. Dobiega do ławki. Siada na niej, z 
plecaka wyjmuje książkę, zaczyna czytać. Punkt 

 
 

Scena 9 WN/DZ 
 
Gracz podciąga się na krześle, bierze łyk napoju. Mama wchodzi do pokoju. 
Chłopak machnął tylko ręką żeby sobie poszła i zaczyna grać. 
 
Scena 10 PL/DZ GRA 
 
Postacie spotykają się. Niektórzy mają rowery, inni rolki. Wspólnie jeżdżą. 
Punkt 
 
Scena 11 PL/DZ GRA 
 
Przyjaciele stoją w grupie, rozmawiają. Ktoś idzie namalować linię startu a 
potem staje na mecie (ma w ręku chustę). Przygotowanie do startu. Bieg, 
wygrana postaci. Wszyscy przybijają piątki. Punkt 
 
Scena 12 WN/DZ 
 
Gracz cieszy się ze zdobytego punktu. Bierze łyka napoju dla uspokojenia i 
gra dalej.   
 
Scena 13 PL/WIE GRA 
 
Wszyscy przygotowują ognisko. (przynoszą patyki, rozkładają koce itp.) 
Przyjaciele siedzą przy ogniu, rozmawiają, wygłupiają się, dobrze się bawią. 
Punkt 
 
Scena 14 PL/WIE GRA 
 
Postać jedzie na rowerze lasem, wchodzi na łąkę/polanę. Rozgląda się, 
nikogo nie ma w pobliżu. Odkłada rower, kładzie się na trawie i patrzy w 
gwiazdy. 
 
Scena 15 WN/WIE 
 
Chłopak wyłącza komputer, opiera się o krzesło, ręce ma za głową. Wzdycha. 
 
 


