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Reklaamlause Tõel on hobuse jõud - selle eest ei pääse.
Lühikokkuvõte (logline) Pealinna neiu Sonja satub kaugesse Eesti külla vana-onu juurde, kus

tema elu pööratakse pea peale, kui selgub, et nende perel lasub
saladus, mida päevavalgus ei kannata, ning öö jaanipäeval on liiga
lühike selleks, et klaarida vanad arved deemonliku ratsanikuga.

Sünopsis Sonja on noor neiu, kellele kukub ootamatult sülle suur pärandus -
tema vanaonu on hiljuti surnud ning pärandanud talle maamaja
kauges Lõuna-Eesti külas. Sonja otsustab, et läheb koos sõpradega
jaanipäeval pärandust üle vaatama ning ühtlasi tähistada seal ka koos
jaanipäeva. Kohale jõudes aga avastab Sonja, et vanaonu on elu ja
tervise juures, kuid mitte selge mõtlemisega. Meeltesegaduses
vanaonu sonib neetud Ratsanikust, kes jaanipäeviti küladesse õudust
ning surma käib külvamas, ja et just sel jaanipäeval tuleb ratsanik
onule järele. Võitluseks Ratsanikuga on onul vaja Sonja abi, et koos
vastu astuda iidsele kurjusele, mis on nende peret aastakümneid
hävitanud. Esialgselt müüdina tunduv lugu aga muutub noorte jaoks
reaalsuseks, kui Sonja ning tema sõbrad tõmmatakse luupainajalike
sündmuste keerisesse, mille keskmes on riukalik vanaonu, müstiline
neetud Ratsanik ning surnuist tõusnud külaelanikud. 

Teemad / märksõnad Müüt, kättemaks, juured, valed
Visuaalne materjal Eeskuju, meeleolu, karakter vms. (võib ka eraldi failina või ankeedi 

järgmisel leheküljel)

Viited Peata ratsanik
Projekti staadium stsenaarium
Autori kaassõna Setomaa viimane kuningatütar on mütoloogiline kättemaksulugu, 

milles seguneb ürgne Eesti loodus ja jaanipäeva müstika. Õudus-
žanri elemendid moodustavad seiklusloo, mis on 
konkurentsivõimeline ka väljaspool Eestit, samas portreteerides Eesti
kultuuri ja pärandit. Eesmärk on jutustada pool lugu seto keeles ja 
pool põhja eesti kirjakeeles, mis ühelt poolt muudab loo jutustamise 
värvilisemaks ning põnevamaks, teisalt tutvustab Eesti omapära nii 
siin kui ka väljaspool Eestimaa piire.

Näidised / manused Esimesed 10 lk-d + tiiser
Projektiga tutvumiseks 
võta palun ühendust:

nebula.place@gmail.com


