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Obraz 1 - izba - ráno
Hlavná postava sa prudko prebúdza. Chvílu sa rozhliada, pretiera si rukamy tvár. Dostáva sa do kúpelne kde sa
na seba krátko zapozerá do zrkadla.
Obraz 2 - ulica – ráno
Vystupuje z autobusu. Jeho pozornosť upúta objekt, ktorý zahliadol okrajom oka. Spomaluje a otáča sa smerom
k objektu. Pozerá sa pouličnú lapmu ktorá sa priamo pred jeho očami začne v hornej časti prehýbať.
Neveriacky hladí pričom sa pomali začne k lampe približovať. V tom doňho zo strany vrazí okoloidúci čo ho vráti
späť do reality. Obzrie sa za človekom a znova sa otáča k lampe, ktorá už teraz vyzerá normálne. Chvílu
nechápajúc stojí na mieste a zmatene sa rozhliada.
Obraz 3 - kancelária - podvečer
Sedí za stolom v práci. Nehybne hladí do monitora pred sebou. Na tváry ma zahĺbený pohlad. V pozadí vidno
kolegu, ktorý práve odchádza. Pozdravý a zabuche dvere čo hl. postavu prebudí zo zahĺbenia v myšlienkach.
Tvár ponára do rúk.
Obraz 4 - izba - ráno
Prudko za zobúdza. Chvílu sedí na posteli. Postaví sa a smeruje do práce. Vytupuje z autobusu a kráča okolo
miesta kde stojí lampa. Počas chodze sa na nu krátko zadíva, pokrúti hlavou a pokračuje.
Obraz 5- kancelária - podvečer
Sedí na počítačom a pracuje. Snaží sa nemyslieť na udalosť, ktorá sa stala predchádzajúci deň. Pozdravý sa
kolegovy ktorý práve odchádza. Pokračuje v práci.
Obraz 6 - kancelária - večer
Zatvára laptop, oblieka sa, zhasne svetlo a zatvorí dvere.
Obraz 7- chodba – večer
Ocitá sa na chodbe kde vytiahne kľúče a zamkne dvere. Otáča sa a smeruje od dverí po chodbe pričom hladí
nadol. Dvihne hlavu, okamžite zastaví a vystrašene hladí. Chodba pokračuje do nekonečna. Nechápajúco hladí.
Z konca chodby sa záčínajú zhasínať svetlá a stupnovať sureálne svetelné aftefakty (glitch). Vystrašene začne
cúvat opačným smerom. Zhasínajúce svetlá sa stále rýchejšie približujú až nakoniec nastáva úplná tma.
Obraz 8 - izba - ráno
Prudko sa prebúdza. Zmetene sa rozhliada. Posadí sa na postel a pretiera si rukamy tvár. V detaile na jeho oči
vidíme známky zúfalastva. Prichádza do kúpelne. Pomali sa začne sa približovať k zrkadlu. Neisto a vystrašene
sa zahladí na svoj odraz v zrkadle. Čaká čo sa stane ďalej. V tom sa časti jeho tváre začnú meniť, miznúť a znovu
sa objavovať. Neveriacky hladí na svoj odraz v zrkadle. Pomali sa dotýka tváre rukou.

