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1 WNĘTRZE. BIURO-POKÓJ PREZESA. DZIEŃ.

Pokój urządzony nowocześnie i drogo, widać robotę

dekoratora wnętrz. Ogromne biurko, za biurkiem siedzi

sztywno TOMASZ w nieskazitelnym i drogim garniturze. Na

biurku drogie gadżety.

Przed biurkiem na krześle w swobodnej pozie siedzi KASIA.

Ubrana w jeansy z dziurami na kolanach, biały top i

trampki.

KASIA

(spokojnie i pogodnie)

... i te niezliczone sytuacje,

kiedy musiałam za ciebie świecić

oczami, gdyż jaśnie pan umawiał

się z klientem i zapominał albo

spóźniał się trzy godziny.

Tomasz patrzy zaskoczony i sztywnieje jeszcze bardziej.

KASIA

I te twoje decyzje... Ktoś

powinien prowadzić zakłady ile

razy zmieniasz zdanie w każdej

sprawie.

Tomasz otwiera usta, ale Kasia nie daje mu dojść do słowa.

KASIA

(cały czas spokojnie i

niemal radośnie)

Wygrałbyś nie tylko każdy konkurs

na najgorszego szefa roku, ale i

na palanta dekady.

TOMASZ

(wyraźnie wzburzony zrywa

się z krzesła)

Co właściwie...

KASIA

(wstając)

Nie rozumiesz?

Kasia pochyla się, łapie Tomasza za krawat i pociąga do

siebie. Tomasz rozpłaszcza się na biurku, przekręcając

głowę na bok, aby uniknąć rozbicia nosa. Kasia jedną ręką

przyciska głowę Tomasza do biurka, drugą sięga do tylnej

kieszeni jeansów. Wyjmuje złożoną kartkę, roztrzepuje ją,

widzimy wielki nagłówek ’WYPOWIEDZENIE’. Kasia podtyka

kartkę Tomaszowi do oczu.

KASIA

(radośnie)

Może teraz załapiesz...
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2 WNĘTRZE. DOM KASI-SYPIALNIA. DZIEŃ.

Kasia budząc się gwałtownie siada w łóżku. Obok zaspany

mąż JANEK otwiera jedno oko.

JANEK

Co to było?

KASIA

Właśnie zabiłam prezesa.

JANEK

Należało mu się.

KASIA

Trochę się boję, jak mi to

pójdzie na jawie.

JANEK

Nie martw się, na pewno pójdzie

świetnie.

KASIA

Może powinnam jeszcze poczekać?

JANEK

Od dawna powtarzasz, że masz

dosyć tej pracy i korporacyjnego

wyścigu szczurów. A dzisiaj jest

wspaniały dzień na rozwinięcie

skrzydeł.

KASIA

Skrzydła się przydadzą, bo będę

skakać z wysokiej skały do bardzo

płytkiej wody.

JANEK

Mówią, że jak spadać, to z

wysokiej skały.

KASIA

Chyba konia? I skakać będę, nie

spadać. Chyba się jeszcze nie

obudziłeś.

Do sypialni wbiegają bliźniaki WOJTEK i KRZYŚ. Wskakują do

łóżka.

WOJTEK

Mamaaaa!

KRZYŚ

Tataaaa!

Chłopcy ściągają kołdrę z rodziców i szaleją w łóżku.
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JANEK

Teraz już jestem bardzo obudzony.

Wstaje z łóżka i podchodzi do drzwi. Bliźniaki wyskakują

za nim.

JANEK

Wstawaj i szykuj się. Idziemy

przygotować śniadanie, bo musisz

mieć siłę na akcję.

Wychodzą. Kasia też wstaje z łóżka, szukając kapci mruczy

pod nosem:

KASIA

Na filmach uczą, że na akcję

idzie się z pustym żołądkiem.

3 PLENER. ULICA. DZIEŃ.

Słońce, błękitne niebo, ciepło. Niedawno padało, kałuże.

EWELINA jedzie czerwonym porsche boxterem z opuszczonym

dachem, muzyka (THIS IS WAR - 30 SECONDS TO MARS), wiatr

we włosach.

Staje na światłach, przegląda się w lusterku, poprawia

włosy i usta. Jest jej bosko, ona jest boska. Nie zwraca

uwagi na przechodniów i rowerzystów.

Rusza z piskiem opon, ochlapuje wodą grupkę ludzi przy

przejściu i rowerzystkę (EWA). Ignoruje to całkowicie,

poprawia Raybany Aviatory.

Na siedzeniu pasażera leży magazyn otwarty na artykule

"Super gracz na rynku", ilustrowany zdjęciem przystojnego

faceta.

4 WNĘTRZE. BIURO-POKÓJ ZWIERZEŃ. DZIEŃ.

Ewa cofa się od kadru, chce usiąść w fotelu, ale w niego

nie trafia, spada. Po chwili wstaje i siada w fotelu.

EWA

Pierwsze wrażenie można zrobić

tylko raz. Ma się na to od 4 do 6

sekund.
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5 WNĘTRZE. BIURO-RECEPCJA. DZIEŃ.

Ewa wyglądająca jak siedem nieszczęść staje przed

recepcjonistką MARIOLĄ, która podlewa paprotkę. Z Ewy

kapie woda.

MARIOLA

Widzisz, moja paprociu, taki

piękny dzień się zapowiada, nic

tylko zielenić się radośnie...

EWA

Dzień dobry, nazywam się Ewa

Farad i dzisiaj rozpoczynam staż.

MARIOLA

Nie chciałaś się spóźnić, na

moście był korek, więc przebyłaś

Wisłę wpław.

EWA

Coś w tym stylu.

MARIOLA

Chodź, zaprowadzę cię na miejsce

pracy.

Przechodzą obok biurka MAGDY, asystentki prezesa.

MARIOLA

To jest Magda, prawa ręka naszego

szefa.

Wchodzą na open space, podchodzą do biurka Ewy.

MARIOLA

A to jest twoje miejsce. Hasło do

systemu poda ci informatyk,

wewnętrzny 112. Tu masz listę

telefonów. Będę potrzebowała

twojego zdjęcia do karty

wejściowej. Ewelina, twoja

szefowa, jest teraz zajęta. Na

razie poczytaj sobie manual dla

nowego.

Mariola wręcza Ewie gruby segregator i odchodzi, ale zaraz

wraca i wskazuje palcem wgłąb biura

MARIOLA

A jakbyś chciała kawy, to kuchnia

jest tam.
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6 WNĘTRZE. BIURO-POKÓJ PREZESA. DZIEŃ.

Kasia siedzi na krześle w identycznej pozie, jak w scenie

1, ale w biurowym stroju. W ręku trzyma koszulkę z

wypowiedzeniem, w drugim komórkę, na tapecie zdjęcie męża

i dzieci.

TOMASZ

O czym chciałaś porozmawiać?

Kasia otwiera usta, w tym momencie przychodzi sms. Kasia

podskakuje i bezwiednie odbiera, zerka na ekranik - tekst

"NIE SKŁADAJ, WYRZUCILI MNIE Z ROBOTY!!!".

TOMASZ

(zniecierpliwiony)

Coś ważnego?

Kasia nie wie co powiedzieć.

TOMASZ

(wstając)

Skoro przyszłaś tu tylko żeby

sobie na mnie popatrzeć...

KASIA

(z desperacją)

Mam pomysł na wykorzystanie

funduszu socjalnego. Zapiszmy

ludzi na zajęcia karate.

Tomasz patrzy na nią jak na kosmitkę.

CUT TO:

7 WNĘTRZE. BIURO-KUCHNIA. DZIEŃ.

Kasia i Ewelina stoją przy zlewie. Kasia skubie ręcznik

papierowy.

KASIA

No i wyszłam na kretynkę. W

dodatku nie wiem, co teraz robić.

Chciałam się stąd wyrwać, zacząć

normalnie żyć...

EWELINA

Meliskę ci zrobię, usiądź tu. I

nie martw się tak bardzo. Praca w

naszej firmie niesie nieskończone

możliwości samorealizacji. Każdy

ma szansę rozwijać się i osiągać

swoje cele, nawet te największe i

najodważniejsze. Jest kryzys,

Janka już dotknął, nie możesz
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EWELINA
teraz odejść, bo oboje bez pracy

raczej nie będziecie normalnie

żyć.

KASIA

Mam przeczucie, że to o Janku nie

jest jedyną złą wiadomością na

dzisiaj.

EWELINA

Nie kracz. Zobaczysz, przy

odrobinie motywacji jeszcze

rozwiniesz tutaj skrzydła.

8 WNĘTRZE. BIURO-TOALETA DAMSKA. DZIEŃ.

Ewa przebiera się w suche ubranie, które jest na nią nieco

za ciasne.

MAGDA

Widzisz, jakie szczęście, że

przed pracą odebrałam ten komplet

z pralni?! A ty z jakich pralni

korzystasz? Bo ja tylko z

ekologicznych. Nie wyobrażam

sobie zanurzania moich ciuchów w

czystej chemii. A zapasową parę

rajstop zawsze trzeba mieć w

szufladzie. Najlepiej taką z

włókien bambusa. Dobrze, że na

mnie trafiłaś. Pierwszy dzień w

pracy i od razu taka wtopa, nomen

omen. Teraz jeszcze włosy.

Otwiera wielką kosmetyczkę i zaczyna wyciągać kosmetyki do

stylizacji.

MAGDA

Usiądź sobie spokojnie, a ja cię

zrobię na bóstwo. Nie martw się

mam wprawę, ciągle zajmuję się

moim ukochanym Arnoldem, chociaż

on jest jak bóstwo od urodzenia.

Robi Ewie koszmarnego koka na czubku głowy.

MAGDA

No co tak patrzysz? Arnold to mój

pies, jest mądrzejszy od

wszystkich facetów, jakich znam.

On ma dosyć trudne włosy, ale

przy użyciu właściwych produktów,

efekt jest zachwycający.



7.

Ewa sięga po pojemnik z lakierem, którym Magda przed

chwilą spryskała jej włosy i z przerażeniem odkrywa, że to

lakier dla psów.

MAGDA

Tak jak i u ciebie.

9 WNĘTRZE. BIURO-SALA KONFERENCYJNA. DZIEŃ.

Na środku złączone stoły, dookoła siedzą wszyscy

pracownicy biura. Na ścianach dyplomy dla firmy i

podziękowania od klientów oprawione w ramki.

Na krótszej ścianie rozciągnięty ekran, na nim wyświetlona

prezentacja. TOMASZ stojąc bokiem to ekranu pokazuje

cyferki wskaźnikiem laserowym.

TOMASZ

Jak widzicie na koniec kwartału

przekroczyliśmy budżet, a wyniki

rok do roku są znacząco lepsze.

Jest to dla nas wszystkich

doskonała wiadomość, ponieważ

praca w naszej firmie niesie

nieskończone możliwości

samorealizacji. Każdy ma szansę

rozwijać się i osiągać swoje

cele, nawet te największe i

najodważniejsze.

Tomasz staje twarzą na wprost pracowników.

TOMASZ

Niestety tak dobre wyniki mamy

tylko w Polsce. W Europie

sytuacja jest bardzo zła. Dlatego

centrala podjęła pewne decyzje,

które i nas dotyczą.

Pracownicy patrzą na siebie z lekkim zaniepokojeniem.

TOMASZ

Zostanie przeprowadzona globalna

restrukturyzacja i jednym z jej

elementów będzie derekrutacja na

poziomie 30%.

Pracownicy zaczynają rozumieć o co chodzi.

TOMASZ

Na szczęście w Polsce ten procent

będzie niższy. Największe zmiany

dotyczą dwóch działów, audytu i

szkoleń.

Kasia i Ewelina sztywnieją.
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TOMASZ

W wyniku restrukturyzacji to

będzie jeden dział. Z jednym

szefem.

Tomasz zwraca się bezpośrednio do Kasi i Eweliny.

TOMASZ

Chyba rozumiecie jakie są

implikacje tej decyzji.

Kasia i Ewelina patrzą na siebie, potem na Tomasza i

kiwają głowami.

10 WNĘTRZE. BIURO-POKÓJ ZWIERZEŃ. DZIEŃ.

EWELINA

Zapowiada się ciekawa rozgrywka.

Determinacja to moje drugie imię.

Droga do sukcesu może nie być

prosta, ale jak jest za łatwo, to

nie ma zabawy.

11 WNĘTRZE. BIURO-SALA KONFERENCYJNA. DZIEŃ.

TOMASZ

Najbliższe tygodnie czy nawet

miesiące mogą się okazać dla was

trudne, dlatego postanowiłem

zadbać o waszą motywację. Od

dzisiaj działa w firmie system,

którego kręgosłupem jest

innowacyjne narzędzie do

wspierania morale pracowników w

trudnych czasach. Nazwałem to

narzędzie F-A-C-K-M-E, od...

Tomasz wskazuje na slajdzie nazwę "Feel Amazing Cyber

Kindness My Employees", ale nie próbuje jej przeczytać.

TOMASZ

A właściwie nazwę jedno z was mi

poradziło, tak na szybko. Ja nie

miałem czasu na analizowanie, ale

jak ktoś nie rozumie, niech sobie

przetłumaczy w guglach.

Pracownicy patrzą na niego jak na wariata. Ewelina

uśmiecha się znacząco.

TOMASZ

(nie zauważając reakcji

ludzi)
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TOMASZ
Będę teraz rzadziej dostępny do

rozmów z wami, a wiemy jak ważna

jest możliwość osobistego

kontaktu. Przygotowałem specjalny

pokój i tam do kamery będziecie

opowiadać o wszystkim co jest dla

was ważne, co was boli i z czego

jesteście dumni.

MARIOLA

(pod nosem)

Oszalał, Big Brothera nam tu

robi.

KASIA

Gorzej. 1984.

TOMASZ

(kontynuuje)

A ja się z tym zapoznam w wolnym

czasie i potem wrócę do was ze

stosowną informacją zwrotną.

Szumek niezadowolenia.

TOMASZ

(głośniej i stanowczo)

Obowiązkowość korzystania z

narzędzia uważam za oczywistą.

12 WNĘTRZE. BIURO-POKÓJ ZWIERZEŃ. DZIEŃ.

MARIOLA

Pomysł jest wspaniały, taka forma

kontaktu jest niezwykle

potrzebna, ja już od dawna w

chwilach radości lub smutku

zwracałam się do mojej paprotki,

ale to komunikacja jednostronna,

nie to, co tutaj.

13 WNĘTRZE. BIURO-KORYTARZ. DZIEŃ.

Ewa wychodzi z kuchni z kubkiem kawy. Wpada na MARCELA.

Oblewa się kawą. Odskakuje jej guzik na biuście. Marcel

taksuje ją wzrokiem. Pojawia się Ewelina.

EWELINA

Chciałabym, żeby HR robił jakąś

minimalną selekcję przy

rekrutacji stażystów. A jeśli

robi, to żeby zmienił kryteria.
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MARCEL

To twój nowy nabytek?

EWELINA

Niestety. Nie mam ochoty niańczyć

nieudaczników, szczególnie teraz.

Wchodzą do windy. Ewelina przyciska całym ciałem Marcela

do ściany.

EWELINA

Może zabierzesz mi kłopot z

głowy? Po powrocie ze stypendium

na pewno masz masę papierów do

obrobienia, ona ci pomoże.

Marcel obejmuje ją mocno.

MARCEL

Nie pomoże, bo nic nie umie. I

wolałbym zajmować się kim innym.

EWELINA

(uwalniając się z objęć)

Zajmowanie się mną to przywilej,

na który trzeba zasłużyć. Zaczyna

się ciekawa rozgrywka, przydaj

się na coś, to dostaniesz

nagrodę.

14 WNĘTRZE. BIURO-KUCHNIA. DZIEŃ.

Na stole czekolada, ptasie mleczko i wafelki. Kasia i

Mariola co chwilę sięgają po słodycze.

KASIA

Wszystko się skomplikowało. A nie

tak sobie wyobrażałam dzisiejszy

dzień.

MARIOLA

Nie martw się. Janek na pewno

szybko znajdzie coś nowego.

KASIA

I jeszcze ta restrukturyzacja.

MARIOLA

No tym się nie musisz przejmować.

Ewelina to twoja przyjaciółka,

nie ma złych zamiarów.

KASIA

Tym bardziej nie chcę z nią

rywalizować.
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MARIOLA

A kto tu mówi o rywalizacji?

Przecież prezes nie postawi was

do wyścigu, jak jakieś

szczurzyce. W końcu jesteśmy

firmą na poziomie.

15 WNĘTRZE. BIURO-POKÓJ PREZESA. DZIEŃ.

Tomasz siedzi za biurkiem, przed nim na krzesłach Kasia i

Ewelina.

TOMASZ

Tutaj nie ma miejsca na

sentymenty. Liczy się wynik.

Liczą się cyferki. Zwycięzca

bierze wszystko.

EWELINA

A jakieś konkrety?

TOMASZ

Dostajecie pierwsze punktowane

zadanie. Macie tydzień na

znalezienie klienta o dużym

potencjale. Ta, która przyniesie

kontrakt na większy projekt,

dostanie 10 punktów. W

najbliższym czasie zadań będzie

dużo. Potem zliczymy punkty i,

jak powiedziałem, zwycięzca, czy

raczej zwyciężczyni, bierze

wszystko. Drugiego miejsca nie

ma. Jest pudełko na spakowanie

rzeczy osobistych.

Ewelina uśmiecha się nieszczerze, Kasia stara się nie

okazać, że ma chęć wyjść i nigdy nie wrócić.

16 WNĘTRZE. BIURO-POKÓJ ZWIERZEŃ. DZIEŃ.

Kasia i Ewelina razem na jednym fotelu, jak zgodne

przyjaciółki.

EWELINA

Wyniki wynikami, dla mnie

najważniejsze jest to, że mój

rywal...

Obejmuję Kasię
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EWELINA

... to znaczy rywalka, jest

osobą, z którą łączy mnie

wzajemny szacunek i zaufanie. Mam

pewność, że naszym działaniom

przyświecać będzie uczciwość i

transparencja, czyż nie tak byś

to ujął, Tomaszu?

Kasia uśmiecha się blado.

17 WNĘTRZE. BIURO-POKÓJ KASI. DZIEŃ.

Kobieta (ale nie widać kto) zakrada się do pokoju Kasi.

Siada przy jej biurku.

Laptop Kasi jest uśpiony. Kobieta budzi go, pojawia się

ekran logowanie. Kobieta próbuje wpisać hasło, nie udaje

się, wpisuje po raz drugi i trzeci, bez sukcesu. System

się blokuje.

Kobieta zastanawia się przez chwilę, po czym wyjmuje z

kieszeni paralizator, wyjmuje kabel z molexa i puszcza

wiązkę na kabel. Laptop przestaje działać.

Kobieta przygląda się chwilę swojemu dziełu, po czym

wymyka się z pokoju. Z daleka widzi ją ADAM, który właśnie

wszedł do biura.

18 WNĘTRZE. BIURO-POKÓJ PREZESA. DZIEŃ.

Tomasz rozmawia przez komórkę.

TOMASZ

Nie, jeszcze go nie widziałem. A

o której miał być?

Tomasz słucha.

TOMASZ

Stawiasz mnie w niezręcznej

sytuacji. Mamy procedury na

przyjmowanie ludzi, nawet

stażystów. Nasz HR...

Tomasz słucha.

TOMASZ

Nie tak się umawialiśmy. I nie

możesz mi zarzucać, że nie

wywiązuję się ze swoich

obowiązków.

Tomasz słucha.
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TOMASZ

Dobrze. Dobrze, przyjmę go. Ale

nie wyobrażaj sobie, że będzie tu

miał jakieś fory.

Tomasz kończy rozmowę, wstaje zza biurka i podchodzi do

okna. Minę ma niezbyt szczęśliwą.

19 WNĘTRZE. BIURO-POKÓJ KASI. DZIEŃ.

Kasia wchodzi do pokoju. Wciąga powietrze - jakiś dziwny

zapach, jakby spalone kable. Podchodzi do biurka. Siada.

Ekran laptopa jest ciemny. Usiłuje wybudzić laptopa,

sprzęt nie reaguje. Kasia rozgląda się i widzi spalony

kabel przy zasilaczu.

Ponosi kabel i zasilacz. W drzwiach staje Adam. Kasia

patrzy na niego bezradnie.

KASIA

To się spaliło?

Adam wchodzi energicznie do pokoju, wyjmuje jej z rąk

kabel i zasilacz.

ADAM

Na to wygląda.

KASIA

Tak samo?

ADAM

Niekoniecznie. Chyba widziałem,

jak ktoś wychodził z tego pokoju,

jakieś piętnaście minut temu. A w

ogóle, sorry, nie przedstawiłem

się, Adam jestem. Od jutra

zaczynam tu staż.

Kasia ignoruje jego uprzejmości.

KASIA

Jak to ktoś wychodził? I co

teraz? Czy poszedł dysk? Ja tam

miałam pliki z informacjami o

klientach.

ADAM

A nie robiłaś kopii?

Kasia ciężko siada na krześle.
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KASIA

No właśnie nie.

20 WNĘTRZE. KLUB. NOC.

Ewelina i jej koleżanka IZA siedzą przy barze, sącząc

margeritę. Muzyka, dużo ludzi, na parkiecie pary tańczą

salsę. Dziewczyny przyglądają się facetom.

IZA

Tego pamiętam, on świetnie tańczy

bachatę.

EWELINA

Ale to kurdupel.

IZA

Za to świetnie się rusza.

Na stoliku leży magazyn, który Ewelina miała w

samochodzie. Ewelina postukuje paznokciami w stronę z

artykułem o "Super graczu", ale nie patrzy na pismo.

EWELINA

No masz rację, w pewnych

sytuacjach wzrost nie jest tak

istotny.

IZA

Potańczysz dzisiaj?

EWELINA

Na razie nie widzę nikogo

interesującego...

Przerywa i wpatruje się intensywnie w jednego z mężczyzn.

Zbliżenie na jego twarz - to bohater artykułu "Super gracz

na rynku".

EWELINA

A jednak szczęście mi sprzyja.

Iza patrzy pytająco.

EWELINA

Muszę przynieść do firmy dużego

mamuta. A ten wygląda jak

wymarzona zdobycz.

Zsuwa się ze stołka i kieruje się w stronę mężczyzny.

EWELINA

Zobaczymy, jak ten się rusza.
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21 WNĘTRZE. DOM KASI-KUCHNIA. NOC.

Cała rodzina przy stole w kuchni, kolacja.

KASIA

Rywalizacja z Eweliną jest bez

sensu. I dodatku wbrew mojej

naturze.

JANEK

Kochanie, wiem, że miało być

inaczej, ale potrzebujemy twojej

pensji. Moja odprawa nie

wystarczy na długo. Będę szukał

pracy, ale wiesz...

KASIA

Wiem.

JANEK

A niedługo czeka nas kataklizm z

wyprawianiem chłopaków do

szkoły...

KRZYŚ

Ja chcę do szkoły!

WOJTEK

Nie, to ja chcę do szkoły!

KASIA

(uśmiechając się czule)

To nie będzie kataklizm, to

będzie armagedon.

22 WNĘTRZE. DOM EWELINY-KLATKA SCHODOWA. NOC.

Ewelina wchodzi po schodach z mężczyzną poznanym w klubie

- ROBERTEM. Na piętrze otwierają się drzwi i staje w nich

niewidomy sąsiad PIOTR.

PIOTR

Dzisiaj czerwone szpilki.

EWELINA

Jak zwykle trafiony zatopiony.

Mam dla ciebie tę płytę.

Sięga do torebki, wyjmuje płytę i wkłada ją Piotrowi w

dłoń.

EWELINA

Słuchałam dzisiaj w drodze do

pracy. Jest genialna. Kupić całą

dyskografię?
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PIOTR

Oooo, jasne, dzięki.

Zwraca głowę w kierunku Roberta.

PIOTR

Wyczuwam nowego kolegę.

Uśmiecha się.

PIOTR

Nie zatrzymuję i życzę miłego

wieczoru.

EWELINA

Tobie też, miłego słuchania.

Zajrzę rano z bułeczkami.

Piotr zamyka drzwi. Ewelina i Robert wchodzą na drugie

piętro, stają przed drzwiami mieszkania Eweliny.

Ewelina grzebie w torebce w poszukiwaniu kluczy. Z

torebki wypada jej paralizator. Robert podnosi go.

ROBERT

A co to za narzędzie tortur?

EWELINA

Maskotka bezbronnej kobietki.

Wchodzą do mieszkania. Ewelina kieruje gościa do salonu.

EWELINA

Nalej nam wina, ja za chwilę

przyjdę.

Wchodzi do sypialni. Otwiera klatkę i wyjmuje z niej

królika. Siada na brzegu łóżka i sadza królika na

kolanach. Pochyla się i głaszcze go czule.

EWELINA

I jak mój puchatek, stęsknił się?

Zaraz nakarmimy ślicznego

uszatka...

23 WNĘTRZE. KLUB KARATE. NOC.

Kasia odreagowuje cały dzień. Ćwiczenia i układy wykonuje

z niespotykaną dla siebie gwałtownością.

SENSEI

Chcesz kogoś zabić?
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KASIA

Miałam dzisiaj zabić szefa. Ale

to on podciął mi gałąź, na której

siedziałam.

SENSEI

I co teraz?

KASIA

I teraz lecę w dół. Z wysokiej

skały.

SENSEI

Masz duszę wojowniczki. Pomyśl,

co daje ci siłę.

KASIA

Nie mam duszy wojowniczki. I nie

mam siły na żadne walki.

SENSEI

(z uśmiechem)

Nie będziesz tak spadać bez

końca. Jak już wylądujesz,

będziesz musiała pomyśleć, co

dalej.

KASIA

(odwzajemnia uśmiech)

Ale ja już glebnęłam.

SENSEI

Świetnie! Teraz wstaniesz i

będziesz piąć się do góry.

Rozejrzyj się, zobacz co ci daje

siłę.

Kasia uśmiecha się z powątpiewaniem.

24 WNĘTRZE. DOM KASI. NOC.

Kasia wbiega po schodach. Otwiera jej mąż, przybiegają

bliźniaki i wieszają się na niej. Jest jasno, ciepło,

radośnie, rodzinnie.

Wchodzą do kuchni, mąż krząta się przy robieniu herbaty.

KASIA

Jak wracałam, przyszedł mi do

głowy pomysł, jak wyprzedzić

Ewelinę już na starcie.

JANEK

Mów.
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Kasia wyjmuje z torebki magazyn i otwiera na stronie z

artykułem o "Super graczu na rynku". Stuka palcem w

zdjęcie Roberta.

KASIA

To będzie mój czarny koń. Wiem,

jak do niego dotrzeć.


