
„Masz nową wiadomość” 

SCENA 1 WN/DZ KLASA 

AMELIA (15l) wchodzi do klasy. Podchodzi do niej przyjaciółka Lidia (15l), która rozmawiała ze 
swoimi znajomymi. 

LYDIA 

- Hej! Czemu Cię nie było na urodzinach Moniki ? To była najlepsza 
urodzinowa impreza na jakiej byłam ! 

AMELIA  

(odpowiada z żartem) 

- Chciałam przyjść , ale kot mi zachorował bardzo ciężko , wiesz katar i 
te sprawy… 

LYDIA 

- Przecież ty nie masz kota… 

W pewnej chwili rozmowę dziewczyn przerywa dzwonek na lekcje. 

SCENA 2 WN/DZ KORYTARZ SZKOLNY 

Jest przerwa dziewczyna siedzi na parapecie i czyta książkę, gdy nagle dostaje sms-a. 

„NIEZNAJOMY” 

„-Cześć (na ekranie telefonu ).” 

Dziewczyna gorączkowo rozgląda się po korytarzu szkolnym. Jest bardzo zdezorientowana i 
zdziwiona. Nastolatka przygląda się wiadomości po czym wygasza ekran telefonu . Po chwili 
dziewczyna znowu uruchamia telefon i ponownie odczytuje wiadomość i następnie chowa 
telefon do kieszeni spodni. 

SCENA 3 PL/DZ ULICA 

Amelia wychodzi ze szkoły, żegna się z koleżankami i idzie ulicą w stronę domu.  

SCENA 4 WN/PÓŻNE POPOŁUDNIE POKÓJ AMELII 

Dziewczyna czyta książkę, odkłada ją, po czym przypomina sobie o smsie od nieznajomego. 
AMELIA waha się , ale ostatecznie odpisuje. 

AMELIA 



„-Hej” 

Po chwili przychodzi kolejny sms. 

„NIEZNAJOMY” 

„-Co tam u ciebie ? Co robisz?” 

Nastolatka jest zaskoczona i odpisuje z uśmieszkiem na twarzy. 

AMELIA 

„-Nic nowego, jak zawsze… a u ciebie ?” 

„NIEZNAJOMY” 

„-Czytam właśnie super książkę .” 

AMELIA 

„- Jaką?” 

Nieznajomy 

- „Romeo i Julia '' 

AMELIA 

„- Oooo! Ja właśnie też to czytam.” 

AMELIA wbrew pozorom znalazła bardzo dużo wspólnych tematów z nieznajomym. Cały czas 
wymieniają się smsami. 

SCENA 5 PL/N ULICA 

Przez kolejne godziny dziewczyna wymienia bezustannie wiadomości z nieznajomym. Przez 
prawie całą noc widać z daleka zgaszone światła w jej domu, ale zapalone tylko w jej pokoju. 

SCENA 6 WN/DZ KUCHNIA 

Rano dziewczyna jedząc śniadanie bezustannie wymienia smsy z nieznajomym. 

SCENA 7 PL/ DZ DROGA DO SZKOŁY 

Dziewczyna idąc do szkoły ciągle zachłannie piszę smsy. 

SCENA 8 WN/DZ KORYTARZ SZKOLNY 

Gdy AMELIA jest już w szkole na korytarzu znowu koresponduje z nieznajomym. Czasem na 
jej twarzy można dostrzec tajemniczy uśmieszek , kiedy nagle  podbiega do niej Lydia. 



LYDIA 

-Hej AMELIA ! W środę jest dyskoteka szkolna, na której będą wszyscy!  Nawet ten twój Kuba! 
Musisz na niej być! 

AMELIA 

-Nie chce. 

LYDIA 

-Dlaczego ? 

AMELIA 

-Nieważne 

LYDIA 

-No proszę… Ten pierwszy i ostatni raz. 

AMELIA 

-Nie ! Ciągle mówisz tylko o tych imprezach ! Mam już tego dosyć. 

LYDIA 

- A ty ciągle siedzisz w tym telefonie! Też mam tego dość ! 

AMELIA kręci głową i patrzy jak smutna Lydia odchodzi. 

SCENA 9 WN/POPOŁUDNIE DOM AMELII 

Dziewczyna wchodzi do domu, jest bardzo smutna. Na swojej drodze do pokoju spotyka 
mamę. 

MAMA 

-Jak było w szkole ? 

AMELIA 

-Zostawcie mnie wszyscy w spokoju ! 

AMELIA weszła do swojego pokoju i trzasnęła drwami . 

 

 

 


