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Lühikokkuvõte 
 
Kui süütu meelelahutusena alanud virtuaalne afäär kandub Caroli reaalsesse ellu, 
peab ta leidma võimaluse endas selgusele jõudmiseks. 
 
Sünopsis 
 
CAROL on 37-aastane kahe lapse ema, kes jättis oma arhitektikarjääri nii pikaks 
ajaks unarusse, et nii erialaste teadmiste uuendamine kui professionaalse 
enesekindluse kogumine nõuab parajal määral eneseületust. Kindluse mõttes ei 
maini ta tekkinud osa-ajalist tööd ega isiklikku sissetulekut isegi oma abikaasale 
ROBI-le (35). Samuti ei tea ta, kas peaks mingil hetkel oma mehele üles 
tunnistama, et suhtleb juba mitu kuud virtuaalreaalsuses avastatud 
kohtinguportaalis RAOUL-iga (34). 
Tõenäoliselt jääkski viimane fantaasiamaailma, kui Carol päriselus Raouli 3D-
modelliks olnud MIRCEA-t (34) ei kohtaks. Unistuste mehe materialiseerumine 
mõjub nii uskumatult, et Carol sukeldub tagajärgedele mõtlemata nüüd juba 
reaalsesse afääri. Üsna pea hakkab aga selguma, et Mircea on inimene oma tahte, 
ajaloo ja mäluga – temaga ei saa manipuleerida nagu Raouliga, kelle kontot Carol 
lõputult muuta, kustutada ja taastada võib. Samuti pole võimalik kõiki neid 
maailmu teineteisest lahus hoida ning järk-järgult tuleb tehtu üles tunnistada – 
seda nii karmile, kuid mõistvale emale LYDIA-le (57), töönarkomaanist abikaasa 
Robile, kes ka ise uudishimust virtuaalmaailmas katsetamas on käinud, kui 
Mirceale, kes näeb ka Raoulis enda konkurenti. 
Kui tööalaselt jõuab Carol seatud eesmärgini ning tema lapsed osutuvad 
küpsemaks ja kohanemisvõimelisemaks, kui naine loota julges, siis enda eralus 
orienteerumine osutub Caroli jaoks nii keeruliseks, et mõneks ajaks otsustab ta 
lõpetada kõik suhted. Isegi kui tema partnerid on valmis kompromissideks, teab 
Carol, et ta ei saa inimest koodiga asendada. 
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Short Synopsis  
 
The Code is about Carol, a housewife who wants to rebuild her career as an 
architect. She has recently started a part-time job unbeknownst to her husband, 
working on her computer at nights, using VR software, but she is also using the 
equipment to have a virtual affair. When she meets the man who was the 3D model 
for her lover, she is really knocked off her balance and in order to figure out what 
she really wants, she has to start on a clean slate. 
 
 
 


