
Postava kráča popri ceste smerom na 
križovatku, záber iba na kufrík v ruke, 
kamera ho nasleduje.

Prichádza ku prechodu na križovatke,
pokladá kufrík vedľa seba.

Prestrih na stláčanie tlačidla (vidno iba
ruku a tlačidlo)

Prestrih na semafór, ktorý preblikne na 
zelenú.

Kamera prechádza od kufríka poza ľavičku
zastaví. Osoba si sadá, kufrík pokľadá na
zem do stredu. Sedí a pozerá sa pred
seba.

Po chvíli prichádza nová osoba, sadá si. Obaja chvíľu sedia, potom prvý odchádza
bez kufríka.

Druhý ešte chvíľu sedí, pozerá pred seba. Následne zdvíha kufrík a odchádza
mimo záber.

Prestrih opäť na kufrík, zdvíha ho zo
zeme, prechádza cez križovatku, kamera
stále nasleduje kufrík.

Prechádza cez križovatku na námestie. Oproti vidíme prichádzajúcu osobu, 
kufrík si bez zastavenia nenápadne podajú, 
pokračujú ďalej v chôdzi, kamera následuje 
kufrík v ruke druhej osoby.

Osoba pokračuje smerom ku lavičke.

Prestrih zo strany, osoba pokračuje v 
chôdzi.

Prichádza k prechodu na križovatku, na 
chvíľu zastane, pokračuje ďalej, 
kamera stále nasleduje kufrík.

Osobna prináša kufrík ku ďalšej osobe
(ide o tú istú osobu zo začiatku) , pokladá
ho na lavičku/stôl/múrik.

Bez slov pokladá kufrík, podávajú si
ruky.

Obaja sa rozhliadneme, skontrolujeme
okolie.

Osoba vpravo ide odomknúť kufrík, v tom 
začne zvoniť telefón.

Opäť ide odomknúť kufrík, už má na ňom
ruky, v tom mu začne znova zvoniť telefón.
V rýchlosti ho zdvihne.

Prebieha trápny hovor s mamou, ktorý
situáciu odľahčuje.

Osobe navrú čierne žily na krku, zablesknú
oči alebo okuliare. Ruku dá preč a žily zmiznú.

Opätovne sa na seba prekvapení pozrú. Druhá osoba v rýchlosti zavrie kufrík. Osoba vľavo berie kufrík do rúk. Podávajú si ruky a odchádzajú inými
smermi mimo záber.

Prvá osoba sa zhlboka nadýchnem, 
pretočí očami.

Osoba vľavo sa naň neveriacky pozrie.

Stlačí zámky na kufríku (odomkne
ho). V kufríku prelieza had v kruhu, mizne.

Kufrík otvorí, oboch z neho ožiari
svetlo. Z obsahu kufríka sú prekvapení.

Prekvapene sa pozrú na seba, potom
na kufrík.

Osoba vľavo vkladá ruku do kufríka, 
sila z kufríka prechádza do nej.

Príbeh sa opakuje. Tentokrát zisťujeme,
že osoba odnášajúca kufrík ho v podstate
nesie opäť sebe. Tentokrát si toho je vśak
vedomá a otvoreniu kufríka zamedzí. Príbeh
sa končí.
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