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Formaat Lühifilm, hetkel kirja pandud näidendi vormis (kolm vaatlust)

Pikkus 30-40 min.

Žanr Psühholoogiline draama, fantaasia.

Reklaamlause Sul peab olema pilet ja sellel peab olema sinu nimi.

Lühikokkuvõte (logline) 6-liikmeline seltskond on sattunud ühisesse rongi vagunisse, mis on elu ja surma 
vahepeatus, esialgu tundub neile kõigile, et neid ühendab vaid ühine teekond, kui 
sedagi. Konfliktid kerkivad, kui karakterid üksteisele endi probleeme peegeldama 
hakkavad. Ning küsimus, kellel on siis kõige rohkem õigust surmale ja kellel on 
kohustus elule.

Sünopsis 50ndates Andres on rongis, mis on justkui teel elust surma. Rong on vahepeatus. 
Andres on edukas ärimees, kelle abielu on lagunenud, poeg temaga ei suhtle ja ta on
läbipõlenud, kibestunud. Andres on veendunud, et teda tabab peagi infarkt ning see 
ka põhjus, miks tal õigus selles rongis viibida. Lisaks temale alustavad teekonda ka 
ehtekunstnikust maailmarändur ja üksikema Mariliis, koos oma 6 aastase pojaga, 
20ndates naiivse võitu, kuid suure südamega Jo, kes on saatmas on rokkarist poiss 
sõpra ning vaguni taganurgas veel üks 80+ ratastoolis vanahärra. 
Tegelaste vahel tekivad konfliktid. Andrest häirib kõigepealt röhitsev ja ülbe võitu 
rokkar, siis häirib neid mõlemaid trummi põristav Mariliisi poeg Roma ja sõit 
kulgeb üksteise kallal järgepidi nokkimisega. 
Vahepeal astub rongi vagunisaatja, kes seltskonnast kellegi kaasa võtab, et viia ta 
teispoolsusesse. Väljuma peavad ka need, kes lahkunut vaid saatmas oli.
Teiste jaoks sõit jätkub, kuni nende kord saabub kas lahkuda elust või minna tagasi 
elama elu, mis siiani elamata on jäänud. Pidevad vaidlused teemal, kellel on õigus 
surmale ja kellel on kohustus elule.

Teemad / märksõnad Inimeste vahelised suhted, erinevate karakterite üksteise maailmavaadete 
mittemõistmine. Elu mõtte küsimused. Perekonna tähtsus ning iseendasse 
vaatamine.

Viited “Black Mirror” Kuna tegemist on just kui tänapäeva maailmaga, aga samas meta 
tasandil

Projekti staadium Kirjutatud valmis näidendi formaadis, olemas karakterite kirjeldused

Autori kaassõna
Olen nõus kahasse kirjutama.

Projektiga tutvumiseks võta 
palun ühendust:

astrid@stsenaristid.ee, 58048145

mailto:astrid@stsenaristid.ee

