
PEALKIRI   SAAR 
Autor    Leana Jalukse 
Formaat    lühifilm 
Pikkus   10 lk 
Žanr    draama 
Projekti staadium  1.3 versioon 
Keel    Stsenaarium on olemas eesti ja inglise keeles 
Kontakt   leanajalukse@stsenaristid.ee 
 
Lühikokkuvõte 
 
Olles töötanud end seisundisse, kus ta ei suuda mõista, kas või mida ta elult enam 
ootab, otsustab Silver endalt elu võtta – elu aga otsustab, et ta peaks pigem aja 
maha võtma. 
 
Sünopsis 
 
Silver (39) on oma elu viimase õhtu detailideni ära planeerinud – kõik on 
korraldatud ning reisile on kaasa võetud vaid hädavajalik. Ta käib duši all, paneb 
selga uued, hoolikalt valitud riided, ja väljub reisilaeva luksuskajutist. 
Ta tellib kiirtoidurestoranis pea kogu menüü, sest pole endale aastaid lapsepõlve 
lemmikuid lubanud. Baaris on tema ees magnum-suuruses pudel vahuveini – kuid 
ta saadab peaaegu täis pudeli tüdrukutepidu pidavale seltskonnale. Ning läheb siis 
ja hüppab – ainult mõneks hetkeks peatudes, et vaadet nautida. 
Suvine meri ei ole külm, kuid pinnale tõustes hakkab ta siiski värisema. Ta elab 
mõttes läbi õhtu sündmusi – lasteeine meenega tülliaetud väikseid õdesid, 
tüdrukutepeolt järgnenud sõbrannasid, mõlemad veendunud, et just temaga 
soovitakse õhtut jätkata, mänguautomaadiga võidetud hunnikut münte, mille ta 
jättis teistele üleskorjamiseks – oodatud lõpetatusetunnet ei ole, kuid tasapisi ta 
siiski rahuneb. 
Selleks ajaks, kui ta oma keha lõplikult vee alla laseb vajuda, on ta laevateest nii 
kaugele triivinud, et jalad puudutavad põhja. Segaduses vaatab ta ringi – ning 
mõistab siis, et ei hakka ju avamerele tagasi ujuma. Kui ta on elus, siis ta on elus – 
ja peab nüüd kiirelt tekkinud olukorra klaarima. Sest just nii oli kõik planeeritud – 
kott leitakse varsti pärast saabumist kajutist, lähedasi teavitatakse, teda hakatakse 
otsima. 
Ta on jõudnud saarele, kus vist keegi ei ela, kuigi paljud suvitavad. Ta leiab peavarju 
suvilas, kus pole elektrit, kuid soe magamisase ikkagi. Ning hommikul leiab ta sealt 
Jari (68), kes oma iseenesestmõistetava käitumise järgi otsustades on näinud 
paljuid temasuguseid – ta näitab talle isegi, kuhu paat jätta, et ta selle pärast kätte 
saaks. 
Päike sillerdab merel ning laev, millelt ta eile hüppas, sõidab mööda. 
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Short Synopsis  
 
Having worked himself to a condition, in which he no longer knows what and if 
anything he even wants in life, Silver decides to kill himself – but life decides that 
he should rather just take time off. 
 
 


