
Nooby na wakajach 
scenariusz filmu 

 
1 SCENA PL/DZ PARKING TORREVIEJA 
Czwórka turystów przyjeżdża do Hiszpanii, wychodzą z busa i ze zniechęceniem patrzą na otoczenie. 
(kroki z busa) 
 

HUBERT 
   - Ta Hiszpania na zdjęciach była jakaś ładniejsza. 
 
Reszta potwierdza te słowa. Rozgląda się po okolicy i ma już dość.  

KACPER 

   - Kto ma mojego powerbanka!? 

KUBA 

   - Co się na mnie lampisz? Ja nie mam! 

Noob grzebie w torbie i nie może go znaleźć. 

KACPER 

   - Super! Brawo! 

 
2 SCENA PL/DZ PROMENADA Z PALMAMI 
NOOBY siedzą i grają na telefonach. W ogóle nie widzą ładnych widoków. Nagle jednemu z nich 
rozładowuje się telefon.  

KACPER 

   - Kurde, zawsze tak mam! 

NOOBY patrzą na niego.  

KACPER 

   - Dwa metry do mety i padł mi telefon! 

MATEUSZ 

   - Serio?! 

KACPER wyrywa telefon koledze, ten protestuje. 

MATEUSZ 

   - No oddawaj! 

KACPER 

   - Jak ja nie gram, to nikt nie będzie grał! 

NOOBY biją się.  

3 SCENA PL/DZ POMOST 



3A SCENA PL/DZ NA WODZIE 1 
 
Nooby idą szybko pomostem. Jeden z nich pokazuje na optimisty.  
 

KUBA 

   - Patrz! 

KACPER 

   - No chodź! Prądu potrzebujemy! 

HUBERT 

   - No patrz! Te mydelniczki wyglądają jak w naszej grze! 

 

NOOBY patrzą na pływających optymistów, którzy mają frajdę z pływania.  

MATEUSZ 

   - Ej, ja też tak chcę!  

KACPER 

   - Dawać spróbujmy, to jest banalne. 

 
4 SCENA PL/DZ NA SLIPIE 1 
 
Nooby podchodzą do jednego z optimiściarzy.  
 

MATEUSZ 

   - Ej, gościu, daj się karnąć tą skrzynią. 

JANEK 

   - Nie, bo nie umiesz. 

KACPER 

   - Dobry żart! 

JANEK 

   - OK, to przynieś miecz do skrzynki! 

NOOBY patrzą się po sobie, dają sobie znak, zbierają się na naradę. 

NOOBY – oprócz K 

   - Jaki miecz! O co chodzi? Ja mam nóż! 

NOOBY podają nóż Jankowi.  

 

KUBA 



   - Oto miecz. 

Janek się załamuje. 

JANEK 

   - Chodźcie za mną. 

Podchodzi do optimista. 

FRANEK Z 

 (wskazuje) 

   - To jest miecz!  

KAROLINA 

- Taka deska drewniana, dzięki niej łódka jest stabilna na wodzie i nie dryfuje.  

Optimiści widzą, że NOOBY nic nie kleją. 

HUBERT 

   - Acha, nie dryfuje…. 

OLGA 

   - No dryf jest wtedy, kiedy łódka płynie z kierunkiem wiatru. 

Oni dalej nic nie kleją.  

JANEK 

   - Dobra, mniejsza z tym. Trenerze!! 

KACPER 

   - Ooo, chyba idzie szef. 

Podchodzi trener Krzysiek. 

JANEK 

- Trenerze, oni chcą pływać, ale nic nie kleją.  

TRENER 

- Dobra, to na wodę.  

 

5 SCENA PL/DZ NA WODZIE 2 
 
NOOBY mylą polecenia trenera (pływają bez pianek) 

- panika na słabym wietrze – wszyscy N 

- woda w łódce czyli „ Trenerze ja tonę” - Mati 

- ster do siebie czyli wyjmowanie steru - Hubert 



- wyjmij miecz czyli  pływanie bez miecza - Mati 

- popłyń do  mnie czyli wyskoczenie z łódki i wpław - Kuba 

- Panie trenerze, tej dziewczynce dziób tonie czyli balast – Kacper-Emilka/Karolina 

 

6 SCENA PL/DZ NA SLIPIE 2 
 
NOOBY wracają z wody. Wyciągają łódki.  

KAROL 

   - No i co, geniusze, jak było? 

Inni optymiści zaczynają się śmiać.  

EMILIA 

   - Co, taki banał to pływanie? 

 
7 SCENA WN/DZ SZOPA 
 

Trener mówi Noobom (tak jak odprawa), że dzięki ciężkiej pracy mogą stać się dobrymi żeglarzami. 

Noobwie zbierają się na naradę.  

MATEUSZ 

   - Chłopaki, rezygnujemy czy kręcimy biznes? 

FADE OFF 

 „ROK PÓŹNIEJ” 

8 SCENA PL/DZ MARINA 
 
Na muzyce: zakładanie kamizelek, pianek, topów, butów, daszków, okularów słonecznych. 
NOOBY jako optimiści kroczą na slip, wchodzą na optimisty. 
 
9 SCENA PL/DZ NA WODZIE 3 
 
PRO-optimiści robią super zwroty.  
 
 
10 SCENA PL/DZ PARKING TORREVIEJA 
 
Bus odjeżdża, wychyla się ręka i wyrzuca telefon na ulicę parkingu.  
 

 
KONIEC 


