
TAJEMNICA
scenariusz filmu

1 SCENA WN/DZ SZATNIA

Banda chłopaków (Adam, Filip, Wiktor) przebierają się w szatni. Rozmawiają o codziennych
sprawach.

ADAM
- improwizacja

FILIP
- improwizacja

WIKTOR
- improwizacja

Nagle jeden z nich znajduje pierścień i zakłada go na palec.

ADAM
- improwizacja

FILIP
- improwizacja

WIKTOR
- improwizacja

2 SCENA WN/DZ SALA LEKCYJNA

Banda dziewczyn (Kalina, Asia, Estera) przeglądają książki.

AURELIA (ESTERA)
- Ej zrobiłyście to zadanie z histy?

ASIA
- O kurczę, totalnie zapomniałam. Podaj książkę!

Estera bierze z półki i przegląda starą książkę i znajduje w niej zakładkę z lupą. Jest do niej
dołączony rysunek na starym papierze, na którym widać lupę i pierścień z grawerem.



Poniżej widać niezrozumiałe litery - runy. Dziewczyny orientują się, że potrzebują pierścień,
aby skorzystać z lupy i przeczytać magiczne litery.

AURELIA (ESTERA)
- Wow, zobaczcie, tu coś jest. Czy to lupa?

OLIWIA (KALINA)
- Tu jest jeszcze jakaś kartka. Co to jest…

LAURA (ASIA)
- I jakiś pierścień, dziwne litery. Jak to odczytać?

OLIWIA (KALINA)
- Chyba potrzebujemy tego pierścienia, żeby odczytać te runy.

3 SCENA PL/DZ NP. PRZED SZKOŁĄ

Dziewczyny zastanawiają się nad tym co właściwie znalazły oraz jak odczytać napisy. Zza
rogu wychodzą chłopcy i głośno dyskutują o znalezionym pierścieniu, oglądają go i chwalą
się nim.

ADAM
- improwizacja

FILIP
- improwizacja

WIKTOR
- improwizacja

Dziewczyny orientują się, że pierścień jest brakującym ogniwem do odczytania runów.
Decydują, że muszą zdobyć pierścień od chłopaków.

ESTERA
- Dziewczyny, patrzcie to chyba to!

KALINA
- Asia, pokaż tę kartkę!

ASIA
- Tak, to ten pierścień, chłopaki go mają! Musimy go zdobyć!



4 SCENA /DZ  SCHODY

Asia podchodzi do chłopaków i próbuje oczarować Adama, żeby zdobyć pierścień.

ASIA
- Hej Adam, masz fajny pierścień.

ADAM
- Yyyy. Dzięki?

ASIA
- Pomożesz mi utrzymać równowagę? Bo lecę na Ciebie.

ADAM
- Yyyy, co? *Krzywi się i odchodzi*

5 SCENA WN/DZ TOALETA

Asi nie udaje się przekonać Adama. Dziewczyny przekonują, żeby teraz Kalina spróbowała
zdobyć od Adama upragniony pierścień.

ASIA
- Nie udało mi się go zbajerować. Oliwia, teraz ty spróbuj!

KALINA
- Hmmmm, ok.

6 SCENA /DZ  SALA GIMNASTYCZNA

Kalina podchodzi i zagaduje Adama

KALINA
- Cześć, bejbe, bolało kiedy spadłeś z nieba?

ADAM
- Nie? O co ci chodzi?

KALINA
- Ładny pierścionek, może chciałbyś mi go dać?



ADAM
- Sorry, ale nie.

Kalinie też nie udaje się nic wskórać.

7 SCENA WN/DZ TOALETA
Dziewczyny wysyłają Esterę.

ASIA
- Ostatnia nadzieja w tobie, Aurelia. Musisz go oczarować.

KALINA
- I odebrać mu pierścień.

8 SCENA WN/DZ PUFY
Estera flirtuje z Adamem, komplementuje go.

ESTERA
- Ale ty masz ładne włosy.

ADAM
- Dzięęęęki…

ESTERA
- O, też lubię Wiedźmina.

ADAM
- O, nie spotkałem wcześniej dziewczyny, która też lubi ten serial.

ESTERA
- Woooo, ale ty masz ładny pierścień, mega do ciebie pasujeee

ADAM
- Ładnie wyglądałby na twoim palcu.

ESTERA
- Serio?

ADAM
- Weź go, to prezent.

Oczarowany dziewczyną Adam oddaje bez wahania pierścień Esterze.

9 SCENA WN/DZ SZATNIA



Wkurzeni Filip i Wiktor pytają Adama czemu oddał pierścień. Chłopak tłumaczy, że zakochał
się od pierwszego wejrzenia.

ADAM
- improwizacja

FILIP
- improwizacja

WIKTOR
- improwizacja

10 SCENA WN/DZ SALA OKIENNA

Zadowolona dziewczyna wraca ze zdobytym przedmiotem do koleżanek. Dziewczyny
zastanawiają się nad znaczeniem runów: może zaklęcie, może jakaś informacja o skarbie,
może tajemny list z innego świata. Estera jest rozmarzona, cały czas myśli o Adamie. Nie
jest pewna czy on odwzajemnia jej uczucia, czy naprawdę wpadła mu w oko.

ASIA
- Dobra robota, jak udało ci się zdobyć pierścień?

ESTERA (tajemniczo)
- Mam swoje sposoby

KALINA
- Zaczynajmy ten rytuał i sprawdźmy te runy.

ASIA

- Pewnie to jakiś skarb albo zaklęcie.

Estera się zamyśla.

11 SCENA WN/DZ STOŁÓWKA

Dziewczyny podekscytowane zbierają się nad starą instrukcją. Przymocowują pierścień do
lupki i zaczynają czytać głośno:

ESTERA

- Przepis na miłosny eliksir. W garnku na maśle i oliwie zeszklić pokrojoną w
kosteczkę cebulę i pokrojoną w kosteczkę marchewkę i ziemniaki. Dodać starte na
tarce obrane ogórki Gotować przez ok. 30 minut.



Zdziwione patrzą na siebie, to nie jest to czego się spodziewały….

Do sali wchodzi Adam.

ADAM

- Ale jestem głodny… Gotujecie coś?

Estera ma błysk w oku. Już wie jak zdobyć serce Adama.


