
SCREENPLAY



FŐCÍM: GŐTEPETE

Itt ki kéne találni egy állandó főcímet a sorozatnak. Talán

lehetne a gyűrűs bolygó közelében bolyongó kamera, ahogy a

kisbolygók között ellibeg, leszáll az egyik kisbolygóra,

amelyen gőtepeték élnek. (Máté?)

ALCÍM: EGYSZER FENN, EGYSZER LENN

Ide ki kéne találni valami klassz betűanimációt, ami

összhangban van a címmel, mozgásos, pattogós.

Magyar változat: Egyszer fenn, egyszer lenn...

Angol változat: Up ’n Down (Bandi?)

NAPFELKELTE

Felkel a nap. A gőtepeték kinyitják szemecskéiket. Minden

reggel rácsodálkoznak a látványra. Apró mocorgásokkal

ébrednek.

AZ ELSŐ CSOPORTOSULÁS

Hogy jobban lássák, az egyik gőtepete megközelíti a

mellettük levő dombocskát. Néhányan követik. Amikor 6-8

gőtepete felmászik rá, a domb besüllyed, és egy másik helyen

kiemelkedik egy másik. Rajt lehet egy-két pete, azok

elcsodálkoznak.

A MÁSODIK DOMB

De nem esik le még nekik, tehát a következő csapat még csak

nézelődni fut fel az így keletkezett dombra. Ahogy megtelik

a domb teteje, az újra lesüllyed, máshol meg felemelkedik.

FELISMERÉS

Látunk egy gőtepetét, aki ránéz a besüllyedt dombra, aztán

átfordítja a tekintetét a kiemelkedőre. Mindkét helyen

tanácstalanul gagyognak a peték. Látjuk az arcán a

felismerést!



2.

TESZT

Körbeszalad, tárgyal, szervez. Ennek hatására az ő

vezetésével megrohamozzák a dombot. Ahogy felszaladnak, az

be is horpad - máshol meg kiemelkedik.

INDUL A JÁTÉK

A domb tetejéről csodálkozva szólnak le, az előző csapaton

viszont látszik, hogy hevesen magyarázzák a jelenség

működését. Ennek hatására, többen is csatlakoznak hozzájuk,

és felfutnak a dombra. Vidám, csevegő tömeg, ujjongás,

amikor behorpad a dombjuk és felemelkedik egy másik.

SZALADGÁLÁS A DOMBOK KÖZÖTT

Felülnézetbe vált a kamera, és mutatja a gőtepeték játékát,

szaladgálnak sivítva a dombok között. Egyre többen

csatlakoznak a játékukhoz. De nem mindenki, vannak, akik

kisebb távolságtartással figyelik a jelenetet.

MORD

Van egy gőtepete, aki gőggel, lenézéssel fogadja a többiek

önfeledt játékát. Látjuk és halljuk őt, ahogy leminősíti ezt

az egészet. A háttérben a szaladgáló tömeg.

SZERVEZKEDŐK

A gőtepeték közben összebeszélnek, minél több pete száll be

a játékba, annál nagyobb hegyet lehet létrehozni.

megpróbálják meggyőzni Mordot is, de az elutasítóan elfordul

tőlük.

AZ UTOLSÓ DOMB

Nagy csapat pete megmássza a legutolsó dombot. Kisebb

hatásszünet. Aztán látjuk őket, ahogy a csapat örvendezve

süllyed lefele. Elérik a szokásos mélységet, de a "lift" nem

áll meg, süllyed tovább, olyan málységbe, ahonnan nem tudnak

kijönni.
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KRÁTER

Nagytotálban látjuk a bolygó felszínét, Mord egyedül, egy

mély kráter, alján a sok rémült gőtepete. Csend, kis időt

várunk, de új hegy nem emelkedik fel...

"NA MEGMONDTAM!"

Mord odamegy a gödör széléhez, és kárörvendő hangon

lekiabál. Érezzük a hangján az önelégültséget, ő a bölcs,

aki nem szállt be a tömeg szórakozásába, bohókás játékába,

és na ugye, nem neki lett igaza. Alulról a peték pislogva

néznek fel rá.

AZ UTOLSÓ HEGY

Mord már nem is hozzájuk beszél, magába fordulva, félig

szemlecsukva osztja az észt. Így történik, hogy nem veszi

észre: a talaj emelkedik vele, egyre magasabbra. Majd

dübörögve megáll.

VÉGE

Megint nagytotál, egy hatalmas, tűhegy tetején áll Mord, ami

pontosan alóla, a kráter oldalán emelkedett ki.

Kétségbeesetten nyöszörög, miközben körbehelikopterezik

körülötte a kamera. Blende össze áttűnés.

VÉGE FELÍRAT

VÉGE FŐCÍM

Függőlegesen osztott kép. Az egyik felén fut a stáblista. A

másik felén pedig egy rajzfilm. Oldalnézet, mint egyes

játékoknál. Csak árnyképekkel és szemekkel jelenítjük meg a

gőtepetéket. Beleásnak a jobbra-felfele a földbe, és egy

járaton keresztül kb. 45 fokban igyekeznek felfele. Aztán

megfordul a járat, balra-felfele ásnak tovább. Nemsokára

elérik a felszínt, de azt látjuk, hogy pontosan a tűhegy

aljában ássák ki magukat. Bárgyún pislognak. A tűhegy

meginog, és eldől.


