
Probuzení
Scénář k filmu: Probuzení
Autor: Antonín Buček, Lukáš Dvořáček, Martin Daněk
Verze: 8

Takže se natočí i scény, které by tam být třeba nemusely, aby to nijak nevadilo ději. A pak až se bude film stříhat se tam buď nechají
nebo vystřihnou. Takže vzniknou vlastně dvě verze, jedna delší, pro nás a druhá kratší. Ty scény a dialogy navíc jsou označeny *
Podtržená slova jsou myšlena DOSLOVNĚ.
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Probuzení

1. HOLKY
Několik úvodních záběrů. Ten úplně první začne na noční obloze a najede přes dům do okna, kde budou v místnosti sedět tři holky. Přes 
tuto scénu pojednou úvodní titulky. 3 holky sedí v pokojíčku (asi u nás u Hanky) a baví se spolu. Seznámení s jejich charakterem a 
postavami. Všechny se smějí. Hanka je zdrženlivější, pomaljší a klidnější než zbylé dvě. Eliška je energická, bystrá. Maruška je mezi nimi 
nejhlasitější a nejtrhlejší. Baví se o kravinách a nahlas se smějí, ve filmu zazní pár posledních slov jejich rohovoru a první důležitá věta 
zazní z úst Marušky. 

Maruška Holky nezajdem si zítra do kina? Co vy na to?
Eliška Jasný, já jdu, že váháš.
Maruška Deš taky? Obrátí se na Hanku
Hanka No, já nevím, se ještě musím zeptat...
Maruška Ale houby..., je mě jasný, že bez Jury nejdeš. skočí jí do řeči.

Tak ho vem sebou.
Eliška Jo, vem ho, zase si z něho vystřelíme jak 

posledně Poposkočí na křesle a zatleská
Hanka No tak to teda neee.. Skočí na Elišku, jako že ji chce zbít.

Zase se rozjíždí rozhovor a holky se zase začínají smát. Smích holkem
přechází ve smích kluků v následující scéně.
Scéna bude jen z pár delších záěrů, nějaký polodetaily, polocelky.

2. KLUCI
Stejně jako v první scéně, se zde divák musí seznámit s postavami a charaktery kluků. 5 kluků vyjde z nějaké hospy nebo tak 
odněkud. Jsou rozjaření a bujaří, pokřikují na sebe, baví se o nějakých kravinách holkách, fotbale.  Jen pár záběrů, 
navazujících na rozhovor holek. První věta, která bude pro film důležitá řekne Petr.

Petr Borci jedu pozítří na koncert Thunderbolu, nechcete
jet někdo taky?

David Jasný, já jedu. Přátelsky šťouchne do Petra
Tomáš Ty tak, mlaďochu, ty se budeš doma učit. Tomáš chytne Davida loktem kolem hlavy a trochu s ním zacloumá.

Víš že už máš důtku za chlast.
David Vodvař Odstčí Toma.
Jura Se mnou počítej Plácnou si rukama ve vzduchu
Petr Co ty Tome?
Tomáš Tentokrát nejedu, máme už něco naplánovaný

s mladou. Smích všech ostatních kluků. Scéna musí mít spád a bude celá v 
David Já ti dám mladou, doma se budeš učit. pohybu. Bude navazovat na další scénu, možná tak, že kamera sjede

Běda jak tě s ní uvidím. (oplatí Tomovi ránu) k nohám kluků a v další scéně začne opět od nohou.
Scéna z krátkých záběrů, rychlý střih, spíše detaily a polodetaily. 
Kontrast k předchozí scéně

3. LOVEC V LESE
V záběru je pochodeň, jednu nese lovec
Lovec s mužem jdou ze svahu, směrem ke koni.

Lovec Nebylo to nic vážného, noha už je v pořádku.
Jen ho ještě pár dní šetřete. Přijdou ke koni, každý z jedné strany a sehnou se k jeho noze.

Muž To jsem rád, je to výborný kůň
Lovec Po zánětu není ani stopy, moje masti jsou Lovec rukou přejede po noze a trochu ji poplácá.

Spolehlivé
Muž Mockrát děkuji Muž vyskočí na koně a poděkuje. Vezme vak ahodí ho lovcovi,

ten ho chytne a pokyne hlavou. Muž odjede.

4. PARK
Tomáš s Eliškou jsou po schodech směrem dolů do parku. Něco si povídají,

Eliška Budu muset jít, večer jdem s holkama do kina. usmívají se na sebe, drží se za ruce, Eliška tak trochu kolem Toma



Poskakuje. Vykládají o kravinách, první co bude důleřitý je Eliščina věta.
Tomáš A že ses nezmínila
Eliška Musím? Copak jsem tvoje vlastsnictví?
Tomáš Mohla bys, aspoň ze slušnosti. Kdo ví s kým jdeš.... Jen ji dráždí, ze srandy. Eliška jeho hru hraje a zatváří se jakože přemýšlí.

Obrátí oči v sloup (tak jek to Veronika umí) a hodlá se říct s kým jde.
Tomáš Jo takže ty nejdeš jen s holkama! Eliška se směje, je jí jasný, že na to přišel
Eliška No, ne jenom.....
Tomáš Vy zase jdete s Jurem co? Abyste ho mohly 

otravovat. Já bych vám dal!! Oba se smějí. 
Eliška No a co. Žárlíš???
Tomáš Hele, bráchova parta, zdrháme. Zahlídne v parku kluky.

Popadne Elišku za ruku a táhne ji přes zábradlí mimo cestu. 
Seběhnou až k plotu a utíkají v rozjařilosti podél něho.

Tomáš Pojď! Dá se tam vlézt. Ať nás nevidí A už podlízá plot
Eliška Co když nás tady někdo chytne.
Tomáš Dyť je to stará opuštěná barabizna, Pojď,

tady budem mít chvíli klid. Ale to už za ním Eliška dávno leze. On jí pomůže chytne ji za ruku a jdou 
směrem k domu.Chvíli se drží za ruce, ale je tam nějaká překáža, třeba
suchý keř a každý ho obchází z druhé strany, takže se na chvíli pustí.
Elišce z tváře zmizí smích, jak se začne brodit bahnem a keři.

Eliška To jo, ale v takovým bahně...ááá V té chvíli se propadne dolů. Záběr z vrchu jak se propadá.
Po sem bude střih spíše rychlý, detaily na oba herce.
Odtud se zpomalý, aby zdůraznil neznámo a strach.
Záběr jak dopadne na zem

Tomáš Eli, seš živá? Tomáš hned skočí k díře, klekne si a zděšeně volá dolů.
Eliška se pěkně potlučená pomalu pohne. Je vidět, že ji něco bolí.
Zasténá a zhluboja se nadechne, jako by popadala dech. Otře si rozbytý ret.

Tomáš Eliško ozvi se, prosím, je ti něco? Tomáš mezi tím volá dál
Eliška Jsem v pořádku. Pak se konečně ozve. Tomáš si oddechne.
Tomáš Kde jsi? 
Eliška Nevím, je tu úplná tma, nic nevidím.
Tomáš Tak si posviť, máš u sebe sirky?
Eliška Ne
Tomáš Tak já ti je hodím, chytej. Eliška se postaví na nohy a podívá se nahoru. Je tam vidět ta díra a v ní

jen obrys Tomáše.
Eliška Můžeš, chytám. Jen je pusť.
Tomáš Máš je? Tomáš je pustí, ale ona je nechytne. Spadnou na zem, ale hned je našmátrá.
Eliška Jo. Eliška hned škrtne a posvítí si.

Sirka za chvíli zhasne, tak zapálí další. Uvídí tam první svíce a začne je 
zapalovat.
Jak je bude zapalovat, bude záběr na rakev, jak je naní Michalům pavouk a jak
na něj dopadne světlo, tak zdrhne s kobylkoidnim zvukem

Tomáš Tak co, co je tam dole?
Eliška Je to nějakej sklep nebo tak něco. Je tu plno

svíček, počkej než je zapálím, abych něco viděla. Spíš sem dáme pochodně, svíčky který mám doma rychle hoří.
Tomáš Jak to tam vypadá? Eliška neodpovídá a zapaluje.
Tomáš Aby tam třeba nebydlel nějakej bezdomovec. To už rozsvítí všechny svíce, uvidí upírskou výzdobu a rakev i poslední

nezapálenou svíčku.
Eliška Nikdo tu není, je tu jen nějaká velká truhla. Na ní leží kusy hader.
Tomáš Radši pojď sem, ať na tebe vidím. Zapálí jí a z truhly oddělá hadry. Uvidí na ní kříž a lekne se.

Sekunda ticha.
Klap nebo jiný vhodnější zvuk
Kamera by tady mohla najet z vrchu až těsně k rakvi. V rakvi by se udělal
nějaký tajný otvor a druhý záběr by byl jak by kamera najela z toho otvoru
na obličej upíra a ten by v tom otevřel oči. Aby to jako by vypadalo, že 
kamera projela víkem rakve a ten přchod přes dřevo by se udělal rychlou
stmívačkou a roztmívačkou.
Taky v téhle scéně může být záběr na klečícího Toma, kamera projede
dírou a spustí se až dolů k rakvi.

5. LES-prostřihová
Lovec buď jen tak půjde nebo bude sehnutý u potoka. Jak se uprí proudí
otočí hlavu na kameru
Dva záběry celek a pak detail na obličej lovce a jeho otočení.

6. PODZEMÍ
Rakev se začne pomalu otvírat a upír se začne pomalu zvedat.
Eliška je ztuhlá a nemůže se ani pohnout, pak začne šíleně křičet, ale
pořád stojí jako přibitá.

Tomáš Elíí, co je? Co se děje! Naklání se čím dál víc nad díru.
Upír vyleze z rakve a jde k Elišce. Ta se konečně pohne a chce utýct, ale

Eliška (vypískne) upír ji chytne. Eliška se zmítá, perou se.
Tomáš Eliškóóó... Upír ji silně udeří do tváře a shodí na zem. 

Záběr z vrchu přes Tomáša a díru, jak ji upír táhne za oblečení někam pryč.
Tomáš ztuhne, když uvidí upíra.  Upír se na chvíli zastaví, jako by poslouchal 
a pak se prudce otočí a pohlédne vzhůru, ale Tomáš
rychle uskočí, aby ho neviděl, přesto neví jestli viděl nebo ne.
Bude záběr ze spodu, jak mu už jen mizí hlava, takže jeho xicht upír 



neviděl. To kvůli tomu, že v celým filmu Toma upír vůbec nenapadne.
Eliška pořád volá o pomoc, záběr na Toma z blízka. Jeho výraz nasvědčuje
tomu, že dostal velký strach. 

Eliška Pomooc, prosím, pomoooc
Tomáš má strach, nemůže slyšet jak Eliška křičí. Sebere se a uteče.

7. PARK
Tomáš celý vyděšený seběhne po schodech do parku a jde kolem kluků.
Je tam jeho bratr David, Marek a Petr, ten ale nic neříká, spí v sedě.
Kluci tam mají chlast.

David Zdar, volééé, kde máš Elu? Jdou trochu jetí
Tomáš T.. tam noo, já.. nevím celý se klepe, ukazuje na barabiznu, ale pak si to rozmyslí
Marek Jaký nevím volé,... kde ju máš. Tom se ulekne, jako že něco ví.
Tomáš No, no, tam někdo byl a...
David Nelži volé, jaký někdo.

Ste se někde muchlali a tys ju tam nechal.
Tomáš No tam.... koktá, snaží se ukázat rukou, ale bojí se, celý se třepe.
Marek Přiznej se, TYS jí něco udělal. Škodolibě. Dostane ještě větší strach, že by to mohlo být na něho.
Tomáš Nee
David Nezamlouvaj to, kde ste se muchlali?
Marek Co ti je do toho! Na Davida, ostře. Bouchne do něho
David Co do mě drbeš. Začne Marka mlátit

Chvíli se hádají
Marek Jé, von vodešel. Tomáš raději odejde, je mezi nima jak na trní.
David Dem taky, ještě než tady toho dovlečem dom. Kluci nenechají Tomáše nikdy domluvit, pokaždý mu skočí do řeči.

Nevnímají ho, jsou pod vlivem. Tomáš má naprostý strach, je zmatený,
neví jestli má říct pravdu nebo ne.

8. SKLÍPEK
Jediný záběr,kamera projede z velkýho sklepa,kde bude tma, malým tunýlkem
do sklípka, odkud půjde světlo. Tam bude stát upír a držet Elišku v
nějakém pevném sevření. Kamera pojede přímo k nim a jak bude u jejich

. obličeje, 
upír se zakousne do Eliščina krku. Ta jen mírně vykřikne bolestí, jako od
injekce.  Její svaly se na chvíli všechny napnou a pak uvolní...
Pak ji upír jen pustí a ona se bezvládná skácí do toho největšího bláta.
Herečku v této scéně neušetříme bláta, slizů a nečistot. 

9. CESTA
David, Marek a Petr, tak trochu přiopilí směřují směrem k domovu.
Záběr jak Petra opřou o hřbitovní branku ve šlapkách,
Kamera na začátku scény najede na tu branku z nějakého hrobu.
Další záběr této scény bude někde jinde, kde můžeme upíra pověsit nebo
postavit lešení na pověšení.
Petra spíše vlečnou, protože víc spí než bdí. Vůbec si nevšimnou, že je
při tom pozoruje upír. Ten visí někde poblíž a sleduje je.

10. PRŮCHOD
Návaznost na přecházející scénu.
Ve šlapkách u trolejáku je průchod mezi domky, úzký, dlouhý a 
ponurý. V noci je tam tma, jen na konci svítí jediná lampa. 
David jde tímto průchodem, má strach. Ve předu se něco mihne. Jak se otočí
zase to zmizne.
Otočí se a chce jít zpátky, ale na konci uličky se objeví nějaká
postava a zastaví se tam. David váhá, postava zmizí na stejnou stranu odkud
přišla, ale David jde raději dál.
 Blížil by se k ohybu a šel by pořád pomaleji, protože by měl pocit,
že tam někdo je. Pak by tam nahlédl, ale nikdo by tam nebyl. Oddychl by si.
Jen taková napínavá scéna. 
Ten štěkot psů by tam mohl být a chvíli před tím, než by nahlédl za ohyb by
mohl přestat. 
Tyto dvě předchozí scény by se dali ve filmu promíchat.

11. V KOUPELNĚ
První záběr bude ještě jak sedí ve vaně a nějak jak z ní leze. 
Maruška právě dokončila koupel, stojí u zrcadla, ještě s mokrými vlasy
v pyžamu, či noční košili a provádí podezřelé úkony. Třeba si ty vlasy 
rozčesává.
Zdá se jí, že něco zaslechla, ale to se jí opravdu jen zdálo. Pak ovšem práskne
otevřené okno. Jde ho zavřít a vrátí se do koupelny. Za ní se vynoří upír,
Ale ona ho v zrcadle nevidí. Upír ji kousne.

12. V TOM SAMÉM BYTĚ
Hanka Tak co je, kde je. Hanka s Jurem zvoní na dveře, ale nikdo neotvírá
Jura S takovou to kino nestihnem.

Že ani nikdo jiný není doma Znovu zazvoní



Hanka Asi teda půjdem pro Elis
Jura Je otevřeno... Jen tak mimochodem vezme za kliku a je otvevřeno.

Významně a udiveně se na sebe podívají a vejdou dovnitř. Budou ji volat,
ale nikdo se neozývá. Zmíněná dívka nahlédne do
Koupelny, kde bude ležet její kamarádka mrtvá. Všude krev, i na pyžamu.
Maruška má v srdci zaražen kůl.

*12,5 NOVINY*
Marek přijde ke stánku s novinama a pohled mu padne na titulky novin,
kde bude i černobílá fotka z koupelny. Marek je vezme do ruky a podívá se
víc zblízka.

13. POKOJ
David paří na komplu, Tomáš nervózně přechází po pokoji sem a tam.
V tom Davidovi zazvoní mobil a vyběhne z pokoje. Tomáš je ještě víc
nervózní. Slyší hlasy a útržek rozhovoru, má strach co se děje. Za chvíli do
pokoje přijde David s Markem a rovnou nastoupí na Tomáše.

David Bratr, jak to bylo včera s Elis.
Tomáš Proč... proč se ptáte?
David Cosis huhlam, že v tom baráku někdo byl.

A něcos naznačoval, že je tam Elis.
Tomáš No a co já s tím. Já nevím kde je!
Marek Vážně? Tak se dívej. Tohle jsem koupil, před chvílí. Ukže m noviny s titulkem a fotkou.

Maruška Pokorná. Ukazuje na fotku.
David Kámoška Elis
Marek Včera večer ji někdo zabil. Našel ji Jura s Hanou, Tomáš se s hrůzou dívá na noviny, začíná se třást. Nervy začínají povolovat.

V koupelně, celou od krve. Svádí vnitřní boj.
Cajti je už celý den vyslíchají, ale asi se toho moc
nedozví, prý je oba našli u mrtvoly v pořádným šoku.
Možná se je upír snažil taky vysát. Zavřou je do 
cvokárny. Škodolibě.

Tomáš Já sem ji nezabil. Nervy povolí, vychrlí to ze sebe, začne brečet.
Rozhlíří se po klucích ti mlčí a upřeně se na něho dívají...

Spadla do té díry, byl tam nějakej chlap, vypadal Sedne si na posletel.
hrozně, nevěděl sem co mám dělat. Měl sem strach.
A když jste mě ještě začli říkat, že jsem jí něco udělal já,
tak sem si myslel, že budou všihni podezřívat mě,
že jsem jí něco udělal.

Marek Nikdo tě nepodezřívá. Je jasný že to byl někdo jinej. Tomáš se uklidní a zvědavě se podívá na Marka
David Ty snad víš kdo?
Marek Myslím, že všechno nasvědčuje tomu, že by noviny mohly

mít vyjímečně správný odhad. Podle mě je to upír. Oba se na něho podívají, jako jestli není padlej na hlavu.
Marek Jo, zní to divně, jasný.., nejsme ve filmu, ale prostě všechno 

to zapadá a vsadím se, že to co má zaražený 
v hrudi bude osikovej kolíček škodolibě.

David Wow, nářez...
Marek Myslím, že ten upír o tobě ví a půjde po tobě... K Tomášovi, škodolibě

 a možná i po nás.
Pochybuju, že to byla jen náhoda, že si vybral právě Elu.
Lada by si zasedl na holky škodolibě

David Blbej vtip.
Tomáš A co jako mám dělat?
Marek Nevím, ale čekat jen tak nebudu. Na upíry prý platí kříž a česnek.

Kdyby náhodou přišel, tak se proti němu pojistím. 
David Jo, já raději taky.
Tomáš A co Petr, ten o tom neví... opět začíná chytat nerv.

...jak tohle dopadne?
David Snad to vyřeší policajti!
Tomáš Policajti???
Marek A co si myslíš, že její rodiče nenahlásí, že se ztratila? Tomáš se zase propadá do své krize, strachu a deprese.

Určitě nás budou všechny vyslíchat. I kvůli té vraždě. škodolibě
Přijdou si pro nás. Tady to musí gradovat. Po tom co Marek domluví, se ozve zvonek

a ten se musí lidem zarýt do morku kostí.

14. V PODZEMÍ
Upír vstává ze své rakve plné krve a vyráží na lov. Při tom je ale suchý.
Z díry ze země vyletí, aneb oblíbený trik 
s oblíbenými lany. Vzpoměl sem si, že máme doma lešení, takže si můžem
postavit co se nám jen zlíbí. Takže tohle by bylo vyřešený, bude se to točit
nostro s provazy. Je třeba nějaký sehnat a vymyslet jak bude herec přivázaný.
Popř nějaký kladky by nebyly špatný, tahat to jen tak přes ty rezravý trubky...
Lana pak digitálně odstraníme.

15. NA CESTE V AUTE
Petr jede starou skodarnou nekde po ceste, najednou se před nim na silnici
objevi chlapek. Petr to strhne do skarpy, mozna narazi do stromu
(nejak to musime vymyslet asi jen tak  to nemuzemnekde naprat do stromu)
Ma rozbitou hlavu, je od krve, chce vylezt, ale dvere jsou zasekle, pohledne



na místo spolujezdce a tam je upir.
Pak jen zaber přes zadni sklo jak se na nej upir vrhne, a zaber na bocni 
okynko jak na nej strikne krev. 
Skodovka to bude nase, uz dojezdila. Možná by stačilo, kdyby sjel někam
do pole. Mezi ponětovicema a Kobylnicema by to bylo ideál.

16. POKOJ
Kluci jsou rozčileni, zvlášť Marek lítá po celým pokoji, Tomáš je spíš
odevzdaný osudu

Marek To jsou dementi, sem jim říkal, že to je upír.
Prý povídačky pro děcka. A už to mají
Petr je mrtvej a s kůlem v srdci. Říkal jsem, že je to upír.

David Hele, snad to nemůžou jen tak hodit za hlavu.
Když jim Tomáš řekl, kde Elis je, tak se tam musí Rozloží rukama
jít podívat, ne?

Marek Jo, půjdou, ale nic nenajdou. To je ten problém.
Nic nenajdou, protože nebudou hledat upíra. Naprosto rozčileně, bouřlivě.
Musíme začít jednat sami!!! Rychlé střihy, krátké záběry.

17. PODZEMÍ
Holka leží na rakvi, upír u ní sedí a jemně ji hladí.
Najednou se z ta špinaví holka promění na upírku. Bude mít jinej vohoz,
nalíčená, jiný vlasy. Pomalu otvírá
oči. Upír je u ní, sedí vedle ní, jemně ji hladí. Podívají se na sebe. Nejspíš 
bude holka ležet na upirově rakvi.

Upír Vítej do světa stínů, moje krásná paní.
Upírka Je mi potěšením a ctí přijmout nesmrtelnost

z tvého polibku. Díky tobě jsem nyní mocná a silná. Upírka mu položí ruku na rameno
Upír Ano, a z naší společné krve vzejdou ještě mocnější

našeho rodu.
Upírka Cokoliv žádáš, můj pane.
Upír Jsem okouzlen tvojí krásou. Nemohu se

dočkat, až spolu vyrazíme na lov.

18*. HLEDAJÍ
Marek sedí u PC a něco tam dělá. Do pokoje přijde David a hodí klíče na stůl.

David V knihovně sem nic nenašel.
Marek Já na netu taky ne. Otočí se od PC na Davida. Pokud tam bude záběr na systém, tak jen

„barevnej sh....“
Tomáš Ani já... Poslední možnost co mě napadá je ten blázen, Sklapne knížku, kterou četl, nějakej ten švabášek.

co bydlí na konci ulice.
Prý je pomatenej. Říká se o něm, že snad viděl upíra.

19. V POZDEMÍ A NA KOPCI
Upírka Můj milý, kdy vyrazíme na hostinu? Takové malé námluvy

Jsem již žíznivá.
Upír Žíznivá, netrpělivá a krásná. Koketují spolu.
Upírka (usměje se na něj) Lačním po teplé krvi.
Upír Já po tvém dotyku. Vztáhne k ní ruku, ona k němu a lehce se ho dotkne
Upírka Je čas, pojďmě již. Přitáhne se k němu a přejde mu rukou přes rameno a krk.
Upír Dnes nepůjdeme na lov... Pokládá ji na něco, možná zavřenou rakev

Dnes zahraji píseň života. Vytahuje odněkud zaprášené pouzdro na housle...
Na kopci, upír hraje na housle, po rukou nebo z úst, by mu mohla téct krev.
Stojí na vrcholku a kolem  jsou hromady sněhu a u každé je 
Polorozpadlý kříž. Je na starém zasněženém hřbitově.
Jak hraje, mrtví se postupně probouzejí a míří k němu, ale jak upír
Dohraje padnou mrtví k němu. Prostřihy na upírku ležící na rakvi,
má zavřené oči a naslouchá....

20. SKLEP
Scéna bude u Hágova strýce ve sklepě. Marek jde chodbičkami s náručí
dřeva. Taky tam bude kočička prskací, podle toho jak se podaří natočit. 
Najednou se zastaví a proti němu vystoupí upír. Otočí se, ale tam stojí
upírka. Zahodí dřevo, vytáhne kříž a namíří ho na upíra. Ten se jen
zasměje, dotkne se ho a ten vzplane. Marek ho zahodí. Vytáhne česnekový
 roztok, stříkne ho upírovi do
obličeje, ten se mu zpění a Marek kolem upíra proběhne pryč.
Vleze do dveří a zabouchne je, oddychne si. Ale za ním se vynoří upírka
a kousne ho.
Pak přijde upír, upírka ještě saje, odhodí Marka na zem, bradu od krve.
Upír k ní přistoupí a jako že jí olízne krev z pusy se nad ní nakloní.
V záběru tohle nebude ale natočený tak, aby to bylo všem jasný.

Třeba by se mohla upírka před tím ještě olíznout



21. U DOMU
U domu,u Lutza.
Ťuky ťuky na vrátka. ----- Nic
Buchy buchy na dveře. ------- Á, něco.

Upírolog Co si přejete? Dveře, se otevřou
Tomáš Dobrý den, potřebovali bysme od vás pomoc.
Upírolog Ode mě? Hahaáá, ode mě

nikdy nikdo žádnou Pomoc nepotřeboval.
David Prý se vyznáte v upírech?
Upírolog Vážně? A Jak jste se to o mě dozvěděli. He?
Tomáš No, my.....eh...
Upírolog Jděte jinam, já vám neporadím. skoci mu do "reci". Upírolog je mrzout, samotář, taky to tak u něj vypadá. 
Tomáš Prosím, jste naše jediná naděje
Upírolog Puberťáci pitomý, táhněte otravovat jinam.
David Prosím, on nás teď  jednoho po druhém zabíjí. Zabouchne dveře Upírolog zavírá dveře a odchází

Každého vysaje a pak mu ještě vrazí kůl do ale jak uslyší o kůlu, zase je rychle otevře.
Srdce. tahle veta zazní přes zavreny dvere = natoceny zevnitr

Upírolog Říkal jsi kůl do srdce? Pojďte dovnitř. Při těch slovech si to rozmyslí a pustíje.

22. U UPÍROLOGA V DOMĚ
Starý nábytek, malé temné místnůstky, takový ten babičkovský pokojík.
Děcka sedí s Upírologem u stolku a pijí čaj. Upírolog tam má knihovnu,
Kde jsou vidět názvy knih jako „Upíři, Démoni, Magické bytosti, Lexikon
všech kouzel.“

Upírolog Tak se zdá, podle vašeho vyprávění,
Že jste opravdu probudili opravdového upíra. 
Hmmm, zapálený temný paškál v 
upírově doupěti je dostatečný důvod,aby se upír
probral ze svého spánku.
To se stává velmi zřídka a nemělo by se Upírolog vstane, jde ke knihovně a vytáhne knížku.
to stávat vůbec.
Upíři jsou velmi mocné a zlé bytosti.
Jsou téměř nesmrtelní a nejde je jen tak zranit Sedne si a otevře knížku. Je hodně stará, listy zažloutlé, nejlíp švabach.
Nebo zabít. Pohybují se jen v noci, //kinda ma nejakej dil Brockhaus Konverzations Lexikon – svabach,
Protože slunečí paprsky jim ubližují.
Den tráví spánkem ve své rakvi (plné krve).
Zrcadla neodráží jejich odraz.
Jediné čeho se bojí, je česnek a stříbro.
Česneku se vyhýbají a dokáže je odradit i od Tenhle monolog je dlouhej, takže tady budou prostřihy na nějaké dění 
útoku. s upírama, které se bude vztahovat k tomu, co právě říká.

Na prostřihy tady bude scéna, kdy upír bojuje s Michalem.
Viděl bych to na nějaku rozmlácenou místnost někde. Třeba u nás v
baráku. Bezdomovec Michal se chystá na spaní. Přijde tam upír
a chce ho zákeřně zakousnout, ale Michal ho uvidí a praští ho.
Chvíli se perou, pak ale Michal nějak upíra složí a pro jistotu ještě
o něj něco rozmlátí a upírovi třeba rozbije hlavu cihlou.
Chce pak odejít, ale upír se znovu probere k životu. Michal chce odejít
ale v rohu místnosti stojí stará židle. Upír ji silou vůle zvedne a hodí
po Michalovi. Ta se o něj rozbije a Michal spadne... konec prostřihů
Můžou se sem vymyslet další efekty, třeba by upír mohl proletět vzduchem.

A stříbro je jediné, co je může zranit.
Ale ani, když upír leží na zemi, tak vše nekončí, protože
se zase po chvíli probere k životu. Jediný způsob, jak ho
zastavit, je probít mu srdce osikovým kůlem.
A protože ten, koho upír pokouše, se pak sám stává také upírem,
tak si s sebou každý upír nosí osikový kůl, aby ho pak
vrazil své oběti do srdce a zajistil tak, že se neprobere.
Upíři jsou totiž velmi pyšní a arogantní a nesnesou
Přítomnost dalšího upíra. Zvláště pak, když si vyhlédnou družku
A chystají se splodit potomka.

David Cože?
Upírolog Ano, a nejhorší na tom je, že se rodí i rostou velice rychle.

Za pár týdnů, by z jednoho upíra mohlo být upírů deset...

  23. V PODZEMÍ- prostřihová
Upír drží v náruči novorozeně, vedle něj stojí jeho družka a drží se ho.
Prostřihová 

24. U UPÍROLOGA
Tomáš Co teda můžeme dělat? Jak ho máme zastavit?
Upírolog Obávám se, že vy nijak. Nejste na to ani dost staří

a už vůbec ne dost zkušení. S upíry si není radno zahrávat.
Může ho porazit jen někdo silnější, kdo už měl s upíry co
do činění.

Tomáš A vy byste mohl?
Upírolog Ale kde že! Já upíry jen studuji, nikdy jsem, Bohu dík,

Žádného nepotkal a snad ani nepotkám.
David Ale co máme dělat, kdo nám teda pomůže?



Upírolog Napadá mě jediná osoba, předurčená k tomuto poslání. Tady by možná mohl opět sáhnout do knihovny pro knížku a vytáhnout
Tomáš Kdo? Jednu, která by měla na hřbetě napsáno „vlkodlaci“
Upírolog Lovec. Bloudí sám po lesích, se svým koněm a sluhou. Pronese to tajemně

Jeho postelí je mech, stolem pařez. Nechodí mezi lidi,
vyhýbá se jim. Záběr na lovce v přírodě jak klečí třeba v dešti a mumlá motlitbu 
Jedině on by dokázal upíra zabít. Jen on
má ty správné schopnosti.

Tomáš To je strašné, kde ho budem hledat? 
Upírolog Možná bych vám dokázal poradit.

Přes zimu se schovává ve slatinách v malé jeskyni na kopci.
Možná, že tam byste ho našli.

*25. VEČER*
Tomáš se chystá na spaní, vybaven česnekem, má strach, vyhlíží z okna
A pevně ho zavírá. Kamera k němu pojede zezadu, jako by se k němu někdo
 blížil, Ale nikdo tam nebude.

26. U TV
Začátek scény by byl nejlepší v chodbě, kde je zrcadlo.
David projde kolem zrcadla a zmizí za kamerou, zhasne a světlo
sem bude dopadat jen z jiné místnosti. V zápětí projdou upíři, ale ani jeden
se neodrazí v zrcadle. Nebo jeden vyleze přímo z něj.
David pustí video s CDS, na stolek vedle si položí kříž.
Pak něco zaslechne, pootočí hlavou a ve dveřích bude stát Eliška-upírka.

David Eliškóó? (překvapeně) Nejdřív si bude myslet že je živá, pak si všimne jak odporně vypadá.
Začne rukou šmátrat po kříži, ale sáhne na stůl.
zaber na prazdnej stolek, david po nem bude smatrat, pak se ohlidne a uvidi
upira jak drzi kriz, prohlizi si ho a pak ho zahodi... Marek se zarazí do křesla

A doprčic A uvědomí si, že u sebe nic nemá. To už po něm skočí upírka a
zardousí ho. Záběr ze zadu křesla, jak se upírka vrhne na něho a budou slyšet
jen zvuky a vidět nohy a ruce.

27. U JESKYNĚ
Tomáš vleze do jeskyně, hoří tam oheň a u něj sedí lovec. Kůň je přivázaný
venku a je u něj sluha. 

Tomáš Do.. dobrý den
Lovec Už sem tě čekal, dal sis na čas

Tak kde má to svoje doupě, ten přerostlej netopýr?
Tomáš Zavedu vás tam
Lovec Ne, je to příliš nebezpečné, půjdu tam sám.

Stačí, když mě řekneš, kde je a já si ho už podám.
Tomáš No víte... on tam uvěznil i jednu  kamarádku.

A nevím jestli je ještě na živu. Lovec se zarazí
Lovec Není! Tomáš se zarazí
Lovec Není na živu, upír si z ní už s největší

Pravděpodobností udělal svoji nevěstu.
Musíme jednat rychle, než splodí potomka.

28. LOVCOVA JESKYNĚ A LES
Z jeskyně vyběhne vlčák a běží lesem. Mohl by přeběhnout tu lavku u 
Poněťáku.
Tu scénu bych natočil v té jeskyni, kde objevili nápis vytesaný do skály :-)
Ale tam bude problém dostat vlčáka, taky otázka, jestli tohle má být
po tmě nebo večer. Po tmě by to bylo lepš, ale právě ten pes.

*29. V PODZEMÍ*
Upír Moje krásná paní, je čas opět vyrazit na noční lov.
Upírka Můj drahý, prosím, nikam dnes nepůjdeme,

mám zlé tušení
Upír Co tě to napadá, má paní? Žízním po krvi. 
Upírka I já, ale mám zlé tušení, že nám nebo naší dceři hrozí nebezpečí.
Upír Jsme nejmocnější bytosti na tomto světě. Jsme pány noci.

Nemůže se nám nic stát. Dceru můžeme vzít s sebou,
ať již také okusí chuti krve.

Upírka Přesto tě žádám. Udělej to, jednou, kvůli mě a naší dceři.
Však žízní nebudeme

Upír Dobrá tedy, jednu noc! Podrážděně
Upírka sedí u stolu v podzemní „krásné“ (takže plesnivý hadry) místnosti.
Upír vytáhne z toho malinkýho výklenu, kde yla koule Nehýbat, láhev.
Přijde k upírce, otevře ji, a naleje do parádních  skleniček červenou vizkózní
 tekutinu. Přiťuknou si a napijí.

30. U CHRÁMU
Záběr na sklály, kamera po nich jede nahoru až vyjede na Petrov.
Pak bude kamera před Petrovem záběr na věže a jede po nich dolů.
Až bude na vratech před kameru vstoupí Lovec a jde k vratům.



Záběr z boku, lovec se blíží k vratům, zmizí za sloupem, aby se pak zase
 vynořil, zmizí za dalším a objeví se už v kostele.
Pak záběry ze vnitř, projde kolem lavic k nějakýmu oltáři. Tam bude
vystavená knížka. Jak k němu lovec řistoupí svíčky vedle knížky zhasnou.
Lovec si ji vezme.

31. U PROPADLIŠTĚ DO PODZEMÍ
Vlčák doběhne až k propadlišti do podzemí, tam se zastaví
A promění se v Lovce. Sleze do podzemí a najde upíra.

32. V PODZEMÍ
Lovec vejde do podzemí, uvidí rakev a přijde k ní. Na zem zahodí
tornu,vytáhne kladivo a osikáč. Prudce otevře rakev, ale je prázdná. Rozzuří
 se a rakev aspoň zdemoluje. 

Lovec Tak vylez, ty hnusnej zmetku, kde se schováváš? Objeví se tam efektivně upír.
Upír Ale já se vůbec neschovávám. Ba naopak, těším se až

vyzkouším nový druh krve.
Lovec Moc se neraduj, už si nikoho nevysaješ.
Upír Žere tě, že nemáš dost odvahy ulovit si člověka?
Lovec na rozdíl od tebe mám aspoň dost síly odolat svým

zvráceným pudům. Upír zaječí a vrhne se na lovce.
Mohl by vzlétnout a doletět k lovci přes sklep. Mohla by se využít kladka nad
dírou. Začnou se mlátit, asi jen rukama nejdřív, ale nějak efektivně.
Jakože tam sebou házet a tak. Pak by upír  vytáhl stříbrný nůž a chvíli
by s ním před lovcem mával.

Upír Vidíš? Stříbro, hahá. mohl by ho riznout a z noze zacit olizovat krev, lovec by zarval, ale pak ho 
shodil
Nakonec ale lovec upíra shodí, klekne na něj a vrazí mu kůl do srdce a ještě za
živa ho do něj pořádně zatlouká. To se tam už ale objeví upríka
a uvidí upíra umírat. Zaječí a hned se vrhne na lovce, ale ten ji snadno položí
na záda, klekne na ni a z vedle ležícího batohu vytasí knížku.

Upírka Co to děláš? Co to je.
Lovec Byla jsi člověk, budeš člověk

Začne v ní listovat a něco hledat, pak to najde a začne něco nahlas číst
Upírka Né, já nechci! a dělat nějaký rituál třeba. Upírka se brání, ale marně. Promění se zpátky na

člověka.
Lovec ji odvádí z podzemí, ale dívka naposledy zahlédne své dítě, ale
Spíše se ho teď bojí. Dítě jí zamává.

33*. U DOMU ELIŠKY
Tomáš zazvoní a Eliška mu přijde otevřít. Tomáš se rozzáří

Tomáš Ahoj Eliško, když jsem uslyšel, že jsi doma
hned sem šel za tebou. Nemůžu tomu uvěřit, že ti nic
neudělal. Snaží se jí obejmout, ale ona tak trochu ustupuje.
Jsi v pořádku?

Eliška Joo, jen se z toho ještě musím vzpamatovat. Vzpomene si, jak jeho obličej zmizel z díry ve stropě.
Tomáš To jsem rád Tomáš ji obejme, i když jí se nějak moc nechce. Obejme ho chladně.

Chvíli tam trapně stojí
Tomáš Tak... pozveš mě dál? Eliška se rozmíšlí, pak ale padne její pohled na jeho holý krk.
Eliška Jo.. o.. pojď Řekne to pomalu, tiše, záludně :-)

34. DÍVKA
Eliška je někde sama, ale jasný že se trápí. Dívá se stále z okna
Směrem k lesu. Nic ji nebaví je otrávená.
Ale sebere se, mávne rukou a snaží se to překonat.
Ale pak to na ni přijde znovu. Divný pocit. Přejede si rukou přes břicho.
Další záběr večer, leží v posteli na stole hoří svíčka, záběr přes svíčku na
Elišku. Pak záběr jak se z postele svezou nohy a vklouznou do pantoflí.
Je v noční kočili, hodí na sebe kabát...

35. V PODZEMÍ
Eliška Moje maličká, už jsem u tebe Dívka matka si hraje se svoji dcerkou

Už nemusíš mít strach. Maminka je s tebou Při hře si dítě přitiskne na hruď a to ji kousne do krku.

KONEC
TITULKY

Üpír                              Martin   - jeho cílem je sát a zplodit potomka, pyčný, neohrožený, silný,exploziviní, emotivní
Upírka                                     Veronika     - podmanivá, vděčná upírovi, vznešená
Eliška                                                         - milá, trochu škodolibá, pro každou blbost
Tomáš                        Lutz            - ztratil holku a klade si za to vinu, má strach
Maruška                         Winky        - ukecaná, extrovertní, výbušná
David                               Táda     - machýrek, pocit méněcennosti, který si kompenzuje nadávkami a požďuchováním
Marek                                Honza  - je uštěpačný a škodolibý
Upírolog                                          Milan  - rozvážný, vzdělaný
Petr                                 Tonda  - společenský, snaží se vypadat drsně, výtaha
Lovec                                Přemek – cílevedomí, vlkodlak, který v sobě dusí své pudy, touhu po krvi, jeho cíl je zabít upíra
Upíratko                          - Nikolka, Víte



Hanka                                      – Hanka        - introvertní, společenská
Jura                                          - Jirka       - přátelský, společenský
Bezdomovec                             Michal

Všechno musí být ve filmu řečeno, nebo ukázáno. Divák si po skončení filmu nesmí klást žádné otázky, vše mu musí být jasné.
Všechno musí být pravděpodobné, nějak uskotečnitelné.
Vše musí na sebe navazovat a předcházet, ne tam dávat postavy jen tak z ničeho nic. Vše musí být odůvodněno.
Každá postava má svůj osobitý a výrazný charakter, i když je tam jen chvíli. Musí se tak chovat pořád i když je v různých situacích.
Vše ve filmu musí směřovat k ústřední myšlence.
Dynamika a rytmus filmu.
Každý by si měl svoji postavu nějak pro sebe charakterizovat, dát jí určitý styl, najít pro ni osobitá gesta a postoje. Představit si, jaká je postava 
mimo film, co dělá, jak žije, co ji zajímá a pak se ji ne pokoušet hrát, ale být jí. 

Knížka, kterou lovec z upírky udělá zase holku. Už máme
Osikový kůl: kdo ví jak vypadá osikový kůl? Bude třeba dva kousky a to jeden celý, který v záběru lovec vrazí do upíra a jeden konec, který na sobě 
budou mít připevněný upírovy oběti.
Lovec: by měl stylem tak trochu připomínat vlkodlaka. Zarostlý, kůže v chatrči (jednu z ovce doma máme), nějaký starý kožich na sobě. Kožené
Rukavice bez prstů. Možná i tak trochu styl Boromir, Aragorn. Urcite bude mit rukavice bezprstaky
Lovcův průvodce: Není z něho nic vidět, jen dlouhý, starý, kdysi bílý plášť s kapucí, sahající až na zem. Přesně takovou látku doma mám, takže 
holky dostanou za úkol z toho spíchnout nějaký takový plášť. Stačí to nahrubo, aby to vypadalo. Není na to potřeba žádná praxe švadlenky. Ale 
nesmí to být odfláklý. Ten průvodce, bude strýc, jemuž patří kůň, aby se zase objevil ve filmu, pokud možno. Pokud strýc nebude moct, nebude ani 
průvodce ani kůň a lovec bude muset po svých. Každopádně, koně bych do toho filmu chtěl nějak dostat.
Rakev, tu vyrobíme úplně celou, vodotěsnou.
Upírova komnata: prakticky prázdná místnost pouze s rakví položenou na oltáři nebo mohyle uprostřed místnosti. Na rakvi je položena stará lebka s 
červenou nezvadlou růží . Celá místnost je propletena pavučinami a zaprášena (tohle by se musela domyslet). Na zdech stopy po krvi (cákance, 
pentagramy, nápisy nebo něco podobnýho). Kolem plno svíček (jedna z nich největší – něco jako paškál)
.Upír: Bude celý v černým, černé lakýrky. Koupí černou látku a naše mamka z toho ušije upírský plášť. Taky se koupí tesáky. Půjčím skvělou černou 
paruku s dlouhými vlasy, pokud upír nebude mít dlouhé vlasy už sám o sobě. Bude namalovaný, jako že je úplně bledý, černé ústa a černé nehty.
Premyslel jsem co s upirovejma vousama. Co kdyby mel na brade jen takovou tu carku uprostred? Musime neja vyuzit toho, ze muzeme z 
Martinovejch vousu vytvorit téměř cokoliv. Mel by vypadat trochu strasidelne, skarede, nechutne, tak nejak
Co se týče upírky: už má Veronika vymyšlený, nějaký líčení, bylo by potřeba sehnat nějaký pějný, starý šaty. Třeba viz Van Helsing
Místnost upírologa: podkrovní místnost u Lutza. Přesnější podoba se dořeší později případně těsně před natáčením.
Vlčák: Má někdo aspoň trochu poslušnýho, vycvičenýho, velkýho, strašlivýho vlčáka nebo jinýho velkýho psa?
Vlez do podzemí: Vlez u nás do sklepa. Postavíme si nad ní konstrukci z lešení.
Noviny udělat pár 3 novinových stránek s odpovídajícími nadpisy, obrázky
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