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VISSZAEMLÉKEZÉS

2003

KÜLSŐ,ÉJJEL,UTCA

Elhagyatott út. Sötét van, a fagyos, havas autóúton egy

Mitsubishi Outlander hajt el gyorsan.

A kamera követi az autót,kívülről látjuk.

Egy kanyarba ér, nem lassít. Hirtelen a szembejövő sávban

egy kis autó tűnik fel.

A terepjáró bizonytalanul átsiklik a másik sávba. A vezetője

nem tudja visszarántani. A két autó hatalmas ütközéssel

egymásnak csapódik.

VÁGÁS

A két autó szétroncsolódva a kihalt úton fekszik,oldalukra

dőlve.

Szélvédőjük betörve, füst száll fel a motorháztetőből.

Távolabb, az úton egy férfi holttest fekszik, keze bizarr

módon kicsavarodva.

NAPJAINKBAN

2009

(zene:The Kills-Future Stars)

BELSŐ,NAPPAL,NAPPALI

Egy kis lakás nappalija. A fürdőből farmerben,egyszerű

pólóban,egy 23 éves nő siet ki.

Menet közben felköti hosszú barna haját.Odalép egy alacsony

faasztalhoz,felveszi a telefonját. A kijelzőre néz,majd a

táskájába rakja.

Odalép a falon lévő hatalmas tükörhöz,és belenéz. Arca

gyönyörű, de szomorú szemei zavarják. Próbál mosolyogni, de

mosolya grimaszba fordul,feladja.

Sóhajt, és megfordul.

Felveszi a kanapéra dobott újságot. A címlap felirata:

Exkluzív! Angel igazi élettörténete!

ANGELINA összevonja a szemöldökét. Bosszúsan nézi a

címlapot,amin ő van.
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Elindul az ajtó felé. Felveszi a kabátját, táskáját, magával

viszi az újságot.

FOLYOSÓ,BELSŐ,NAPPAL

ANGELINA bezárja a lakása ajtaját.Elfordul az ajtótól.

Elhalad a lift mellett,elindul a lépcsőn lefelé.

Az első lépcsőfordulóban meglát egy idős nőt. A lakásába

próbál bejutni, remeg a keze,és a kulccsal nem talál a

kulcslyukba.

Angie szeretetteljesen elmosolyodik,odalép hozzá.

ANGELINA

Hagyja,Mrs. Cambell,segítek!

MRS.CAMBELL

(ránéz)

Kedves vagy,Angelina.

ANGELINA

(kinyitja az ajtót)

Segítsek még valamiben?

Mrs. Cambell megsimogatja Angelina arcát.

MRS.CAMBELL

Menj csak,tudom,hogy este milyen

fontos fellépésed lesz a tévében.

Én is nézni akarom!

ANGELINA

(mosolyogva megfogja

Mrs.Cambell kezét)

Köszönöm,Mrs.Cambell.

Viszontlátásra!

Folytatja útját le a lépcsőn.

Leér a földszintre. Mielőtt kinyitná az ajtót, felveszi

hatalmas fekete napszemüvegét.

UTCA,KÜLSŐ,NAPPAL

A lakóházzal szemben,egy fekete terepjárónak dőlve egy férfi

áll.

Az ajtót nézi,amin ANGELINA lép ki.

Egymásra mosolyognak.

(zene vége)
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MARK elé siet,hosszasan nézik egymást. Mark megöleli.

MARK

Hé, miért takarod el a szép arcodat

ezzel a nagy napszemüveggel?

ANGELINA

(elindulnak az autó felé)

Inkognitóban akartam érkezni, de te

elszúrtad,mert azonnal

felismertél,ahogy kiléptem az

ajtón.

MARK

(kinyitja neki az ajtót,és

beülnek a hátsó ülésre)

Robert,Angelina házához,kérem.

Robert, a sofőr bólint. Felhúzza az utasteret és a vezetőt

elválasztó falat.

Az autó elindul.

Mark Angie-re néz. Meglátja a kezében tartott újságot.

MARK

Mi az ott a kezedben?

ANGELINA

(felmutatja)

Hogy ez? Egy önéletrajz becses

személyemről,amiben az újságíró le

van maradva pár évvel. Tudtad

például,hogy te még mindig Ninával

élsz,idézem "Évek óta tartó komoly

párkapcsolatban"?

MARK

(nevet)

Még mindig felhúzod magad az

ilyeneken,Angie?

Angelina nem válaszol.

MARK

(könnyedebb hangnemben)

Nos,Miss Sforza, megállapítom,hogy

a showbiznisz nem önnek való!

Angelina felnevet.
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ANGELINA

Köszönöm a diagnózist,doktor úr!

Mark félredobja az újságot.

MARK

Izgulsz a fellépés miatt?

ANGELINA

Még nem.

MARK

Nem is kell. A dalod jó, az emberek

imádni fogják.

ANGELINA

Mondja ezt az ember,aki szerint még

a leggyengébb dalom is Grammy díjat

ér.

MARK

Mert azok is jók. Tudod, tele

vannak érzésekkel, mély

gondolatokkal..

ANGELINA

(tettetett könyörgéssel)

Legalább tőled hadd halljak egy

negatív kritikát,Mark! Csak egy

picikét?

MARK

(összevonja a szemöldökét)

Bolond vagy. Nem hallottam még

olyan előadóról,aki rossz kritikát

akart hallani a saját daláról.

ANGELINA

A jóba is bele lehet fáradni.

MARK

Én egyébként is megmondom,ha valami

nem jó. Ez a szemüveg például

borzalmas rajtad!

Angelina felhorkan, leveszi a szemüveget.

ANGELINA

Most boldog vagy?

MARK

Sokkal. Szeretem látni az arcodat.

(CONTINUED)
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ANGELINA

Akkor élvezd a látványt!

MARK

(kinéz az ablakon)

Már itt is vagyunk.

Az autó lassan megáll.

Angie kinéz az ablakon.

ANGELINA

És még a paparazzók sincsenek itt.

MARK

(kinyitja az ajtót)

Mert késésben vagyunk. Már mindenki

a stúdiónál vár.

Angie kiszáll.

UTCA,HÁZ ELŐTT,KÜLSŐ,NAPPAL

ANGELINA odalép a sofőr ablakához. Beszól rajta.

ANGELINA

Itt jó lesz,Robert. Csak felveszem

a fellépő ruhámat,és már jövök is.

MARK

(odalép)

Akkor egy óránál hamarabb ne

számítson ránk!

Angie felemeli az újságot, megüti vele a férfit.

MARK

(nevetve)

Látod,ha másra nem is, az én

terrorizálásomra jó az a szennylap!

Megfogja Angie kezét,elindulnak a hatalmas fehér kapu

felé,ami automatikusan kinyílik.

Az utcán nincs senki, az autó a nagy villa előtt áll.

Robert mosolyogva megcsóválja a fejét.

ANGELINA HÁZA,ELŐSZOBA,BELSŐ,NAPPAL

ANGELINA lép be elsőnek az ajtón. Az előszobába érnek. A

bejárattal szemben egy fehér faragott lépcső vezet fel a

felső szintre. Balra nyílik a konyha, jobbra a nappali.
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Angie odalép a tükör alatti asztalhoz. Felemel onnan pár

levelet,olvasgatni kezdi.

MARK körülnéz. Megtorpan,mikor meglátja a tükör feletti

fényképet,amin ő és Angie vannak.

MARK

(a képre mutatva)

Ezt hol találtad?

ANGELINA

(felnéz)

Eddig a kis lakásban volt.

Most,hogy ilyen közel a második

album kiadása, gondoltam

nosztalgiának jó lesz.

Mark mellé lép.

A lépcsőről lefelé egy brit rövid szőrű macska

tart,nyávogva. Angie ránéz,elmosolyodik.

A macska hirtelen felugrik az ölébe.

ANGELINA

Dirty! Szia kicsim,hogy vagy?

MARK

(elkezdi ő is simogatni)

Már megbeszéltük Angie,hogy a

macskák nem tudnak válaszolni.

ANGELINA

De válaszol,csak a szemével,igaz

cicám?

MARK

Tényleg el akarsz késni? Add ide

azt a macskát,te menj készülődni!

Angelina macskájára néz. Megpuszilja a fejét,átadja Marknak.

Futva indul fel a lépcsőn.

Dirty egy ideig szomorúan néz utána. Nyávog egyet, Markra

néz, és újra dorombolni kezd.

MARK

(a macskához)

Ha már itt hagyott minket,hozzuk ki

a legjobbat a dologból! Merre van a

kajád?

Dirty kiugrik a kezéből, elindul a konyha felé. Mark követi.

(CONTINUED)
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KONYHA,BELSŐ,NAPPAL

A konyha ultramodern felszerelésű,de berendezések úgy néznek

ki,még senki nem használta őket.

MARK körülnéz. Dirty leül egy fehér polc elé.

Mark odalép hozzá.

MARK

(kinyitja a szekrényt)

Ügyes cica.

Kivesz belőle egy konzervet.Felbontja, kiönti a macska

tányérba.

A macska enni kezd. Mark a konyhapultnak dőlve nézi.

ANGELINA SZOBÁJA,BELSŐ,NAPPAL

ANGELINA szobájában próbálja óvatosan betenni a ruháját egy

ruhazsákba.

A szoba közepes méretű,fehér. A nagy,kétszemélyes ágy

elfoglalja a nagy részét.

Rend van,úgy tűnik nem tölt itt sok időt.

Mikor berakta a ruhát, az asztalhoz lép. Indulna kifelé, de

tekintete megakad egy képen. Felemeli. A kép kissé

gyűrött,régi. Egy szőke,jóképű, vidám fiú, ROB CHADWAY, és ő

van rajta. Egymást ölelik. Boldogok.

Angie fájdalmasan nyel egyet. Megrázza magát,elindul kifelé.

KONYHA,BELSŐ,NAPPAL

MARK odalép a hűtőhöz,hogy kivegyen valami innivalót.

Ahogy kinyitja,megpillant egy félig üres whiskey-s üveget.

Egy pillanatra megszédül. Az emlékek mellbe vágják.

VISSZAEMLÉKEZÉS

ANGELINA egy vécé fölé hajolva hány, szemeiből ömlik a

könny. Szinte fuldoklik.

MARK fölötte hajol, a haját tartja. Angie vért kezd el

hányni, Mark szemei a sokktól kitágulnak.

VÁGÁS
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Véres falak. ANGELINA a sarokban ül, kezein a körmök

felszakadtak, ömlik belőle a vér.

JELEN

KONYHA,BELSŐ,NAPPAL

MARK kinyitja a szemét, bevágja a hűtő ajtaját.

ANGELINA megáll mögötte.

ANGELINA

Dirty éhes volt? Megtaláltad a

kaját?

Mark gyorsan felé fordul. Próbál nyelni egyet, tekintete

fájdalmas.

Angie kedvesen elmosolyodik,kérdően néz rá.

MARK

Igen,megtaláltam.

Mark némán kisiet mellette az ajtón.

AUTÓBAN,BELSŐ,NAPPAL

Útban a stúdió felé.

ANGELINA és MARK az autóban ülnek,újra. A ruhazsák mellettük

az ülésen.

Mark elgondolkozva az ablakon néz ki.

ANGELINA

Valami baj van a sminkemmel,Mark?

Mark értetlenül néz rá.

ANGELINA

Rám sem néztél,mióta kijöttünk a

házból.

MARK

Gyönyörű vagy.

ANGELINA

Ezt a lelkesedést!

Pár pillanatig csendben ülnek. Mark nem néz rá.

Csörögni kezd Angelina telefonja. Ránéz a kijelzőre.

(CONTINUED)
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ANGELINA

Jason az. Kihangosítom.

Megnyom egy gombot a telefonon.

STÚDIÓ,BELSŐ,NAPPAL

JASON, egy 26-27 éves,rövid szőkés barna,öltönyös férfi áll

a hatalmas stúdióban.

A nézőtér már majdnem tele van, a világosítók dolgoznak a

színpadon mögötte.

Jason telefont tart a füléhez, másik kezében egy cédé.

JASON

Hölgyeim,uraim,merre jártok? Ez egy

élőadás lesz, ajánlatos ideérni a

kezdésre.

ANGELINA

(telefonon keresztül)

Szia Jason.

AUTÓ,BELSŐ,NAPPAL

MARK

Ha rajtunk múlik már csak percek

kérdése. De elég nagy a forgalom,ne

borulj ki.

JASON

(telefonon keresztül)

Már úton van a felmentősereg.

ÚT,KÜLSŐ,NAPPAL

A terepjáró elé, amiben Angelina és Mark ül, két rendőrautó

kanyarodik ki. Bekapcsolják a szirénájukat, elterelik előlük

a forgalmat.

AUTÓ,BELSŐ,NAPPAL

ANGELINA hitetlenkedve néz ki az ablakon.

ANGELINA

Jason,hihetetlen vagy.

JASON

(telefonon keresztül)

Hihetetlenek majd remélem ti

lesztek a színpadon. Mark,minden

rendben?

(CONTINUED)



CONTINUED: 11.

MARK

Mint mindig.

STÚDIÓ,BELSŐ,NAPPAL

JASON

Itt már rengetegen kíváncsiak

rátok,srácok, nem csak a rajongók,

de a sajtó is. A hátsó bejáraton

jöttök be, ott majd a biztonságiak

bevezetnek. Ott találkozunk.

Leteszi. Körbenéz, meglátja a rendezőt. Elindul felé.

JASON

Hé,lenne itt még valami...

AUTÓ,BELSŐ,NAPPAL

ANGELINA óvatosan Markra pillant. MARK viszonozza a

pillantást. Kissé kényszeredetten elmosolyodik.

MARK

Itt az igazság pillanata. Ma

kiderül,hogy csak egy egycédés

hullócsillag,vagy sztár vagy.

Angie halkan felnyög. Nem érzi magát magabiztosnak,

tenyerébe temeti az arcát.

MARK

Mi a baj,Angie?

Erre Angie felnéz rá.

ANGELINA

Ezt én is kérdezhetném.

MARK

(meglepődve)

Én jól vagyok,csak..a fellépést

gondoltam át még egyszer.

ANGELINA

Aha..én is.

Mielőtt szólhatnának, az autó lassít. Megáll.

Angie Mark felé fordul, nyitja a száját, de akkor nyílik az

autója ajtaja.

Egy pillanatra elvakítja őket a kinti erős napfény.

(CONTINUED)
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Egy hátsó bejáratnál állnak, szembe velük egy fekete

vasajtó.

Két nagydarab testőr áll előttük. Benyúlnak Angiért,

segítenek neki kiszállni. Mark követi.

HÁTSÓ BEJÁRAT, KÜLSŐ,NAPPAL

Az ajtó nyílik. JASON lép ki rajta. A telefonján nyomkod

valamit.

JASON

(fel sem nézve a telefonból)

Angelina,egy kicsit gyorsabban,ha

kérhetem.

Az egyik testőr Angelina derekára teszi a kezét;indulásra

bírja. Markot keresi tekintetével, de mikor maga mögé

néz,már nincs ott.

Belépnek a nagy ajtón.

FOLYOSÓ,BELSŐ,NAPPAL

Egy hosszú,keskeny folyosóra érnek.Sorban ajtók nyílnak a

folyosóról.

A két testőr megy elől, Angelina közöttük, Jason zárja a

sort.

ANGELINA

Hány ember van odakint Jason?

JASON

Nem tudom,nem számoltam meg őket

egyesével, de úgy ötszázan.

ANGELINA

És mennyi időnk van még?

JASON

Pont annyi,hogy átöltözz!

Egy kis szobát nyitnak ki előtte, szinte belökik. A két

testőr és Jason kint maradnak a folyosón.

SZOBA,BELSŐ,NAPPAL

ANGELINA mielőtt körülnézhetne, egy boldog visító hangot

hall meg.

NINA, egy alacsony,hosszú,barna hajú nő ugrik a nyakába.

(CONTINUED)
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ANGELINA

Nina!

A szoba kicsi, a hátsó rész egy függönnyel van elválasztva,

egy sminkasztal van a falnál.

Nina és Angie boldogan ölelik egymást. Végül Nina eltolja

magától, végignéz rajta.

(zene:American Authors-Best

Day Of My Life)

Tekintete elkomorul.

NINA

Angie,mi a baj?

ANGELINA

(bepánikolva)

Nagyon félek,Nina. Mi lesz,ha

elrontom,vagy nem fog tetszeni

nekik a dal?

NINA

Eszedre ment valami,amíg nem voltam

itt? A dal nagyon jó,és ezt te is

tudod. Ne hisztizz!

Angie mély levegőt vesz,kifújja. Bólint.

ANGELINA

És milyen volt Mexikó?

NINA

Én azt majd egyszer nagyon

részletesen el fogom mesélni neked,

de nem most,tekintve,hogy percek

vannak hátra a fellépéseid!

ANGELINA

Kösz az emlékeztetést!

3 sminkes, 2 fodrász, és 4 öltöztető lép be az ajtón.

Egyszerre esnek neki Angelinának. Az egyik öltöztető kezében

ott van a ruhája is.

A haját csinálják. Leültetik a székbe. Sminkelik.

Óvatosan felrakják rá a mikrofont.

Nina a sarokban csendesen nézi.

Mikor kész van,Angelina feláll. Megpördül előtte.

(CONTINUED)
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ANGELINA

Hogy festek?

NINA

(sóhajt)

Mint egy angyal,aki épp most készül

előadni a dalát,amit az egész világ

imádni fog!

Egymásra nevetnek. Kopogtatnak az ajtón. Jason lép be rajta.

JASON

Angelina Sforza,ha nem jössz ki

onnan most rögtön,akkor

garantálom,hogy ez lesz életed

utolsó dala!

Nina bátorítóan Angelinára mosolyog.

FOLYOSÓ,BELSŐ,NAPPAL

JASON kint áll a folyosón. NINA és ANGELINA kilépnek az

ajtón, elindulnak a folyosón.

ANGELINA

Mark kész van már?

NINA

(a folyosó végébe mutat)

Ott áll.

Angelina megáll.

MARK a folyosó végén, fellépőruhában áll, egy falon lévő

képet nézeget. Amikor észreveszi a közeledő Angie-t, ránéz.

Lassan elmosolyodik,és végignéz rajta.

(zene vége)

MARK

Készen állsz?

Angie nagy levegőt vesz.

STÚDIÓ,ADÁS,BELSŐ

A stúdió közepén, DAVID áll, egy papírt tartva a kezében. A

kamerába beszél.

Előtte a közönség tapsol, fütyülnek. Várják a fellépőt.

DAVID CROWFIELD

És most,hölgyeim és uraim,az este

sztárfellépője. 2 éve ismerte meg a

(MORE)

(CONTINUED)
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DAVID CROWFIELD (cont’d)
világ,majd pillanatok alatt

világsztárrá vált. A háromszoros

Grammy-díjas fiatal énekesnő ma

elhozta nekünk legújabb

slágergyanús dalát, amit csak most

csak itt hallhatnak először!

Kérem,fogadják nagy szeretettel,

Angel és az Imagined Lover!

David a közönséggel együtt tapsolni kezd, és a színpad felé

fordul.

SZÍNPAD,BELSŐ

Fellépés. Füst és piros fények lepik el a színpadot.

ANGELINA a közepén áll, mikrofonnal a kezében, mögötte NINA

és MARK, és még további 6 táncos.

Felhangzik a dal intrója.

3 PERC

FOLYOSÓ,BELSŐ,NAPPAL

A fellépés után.

(zene:The Fray-Love Don’t Die)

ANGELINA zihálva egy kis csoporttal körülvéve áll. A haját

teszik rendbe, új sminket raknak fel.

MARK odafut hozzá. Felkapja, és megöleli.

ANGELINA

Mark,nem kapok levegőt.

MARK

(nevet)

Bocs, de ennyire büszke vagyok rád!

Leteszi. JASON is csatlakozik hozzájuk.

JASON

Ne siessünk el semmit, még hátra

van az interjú.

ANGELINA

Nem is kapom meg a kérdéseket?

Jason elengedi a füle mellett a kérdést.

(CONTINUED)
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JASON

Figyeljetek,Angie, máris hihetetlen

kritikákat írnak rólad! Nem akartam

szólni a fellépés előtt, de

jövőhétre már 3 megjelenésed van a

dallal,a rajongók pedig Twitteren

klipet követelnek belőle. Mit

gondolsz milyen gyorsan tudunk

összeállni egy forgatásra?

MARK

(átkarolja Angie-t)

Ez Miss. Sforzán múlik.

Angie nem tud válaszolni. NINA fut oda hozzá,átöleli.

NINA

Soha többé nem kételkedhetsz a

szavamban, megmondtam,hogy robbanni

fogsz!

ANGELINA

Akkor hogy is volt az,hogy szabaddá

tetted az első itthon töltött

estédet,ha esetleg elszúrnám a

fellépést,és megzuhannék?

Nina megpördül,vádlóan néz Markra.

NINA

Hé!

MARK

(megvonja a vállát)

Bocs. Kicsúszott.

Angie elmosolyodik.

JASON

Oké. Ideje visszamenni a ringbe.

ANGELINA

Jason,mi lesz a kérdésekkel?

JASON

Majd odabent megkapod. De ne

gondolkozz sokat,mert élő adás.

Improvizálj!

ANGELINA

Jason!

(CONTINUED)
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JASON

Most miért nézel rám így? Te

tanultál kommunikációt az

egyetemen!

ANGELINA

Az közgazdaságtan volt,és csak fél

év. Még a félévi vizsgáig se

jutottam el!

A háttérben egy férfi kinyitja a stúdió ajtót,és int.

Jason biccent. Elkezdi tolni Angie-t az ajtó felé. Mark és

Nina csendben nézik.

JASON

Az majdnem ugyanaz, nem igaz?

Dehogynem. Oké,figyelj, nyílik az

ajtó és indulsz. Csak mosolyogj.

ÉLŐ ADÁS,BELSŐ,NAPPAL

Az ajtó nyílik. A közönség tapsol, hatalmas a hangzavar.

A füst ellepi a bejáratot, ANGELINA magabiztosan,mosolyogva,

a kamerába integetve jön be.

DAVID elé siet, az asztala felé mutat.

Odamennek. Leülnek.

DAVID

Isten hozott nálunk,Angel!

ANGELINA

Köszönöm a meghívást,jó itt lenni.

Nem mond semmi vicceset, de újabb taps tör ki a nézőtéren.

Feltűnésmentesen grimaszol.

FOLYOSÓ,BELSŐ,NAPPAL

MARK elkapja a grimaszát, és próbálja elfojtani a vigyorát.

(zene vége)

ADÁS,STÚDIÓ,BELSŐ

DAVID kihúzza magát.

DAVID

De még mi hogy örülünk neki,hogy

itt vagy! Eszméletlen az új

dalod,nagyon tetszik!

(CONTINUED)
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ANGELINA

Nos,örülök,hogy tetszik, kicsit

féltem a fogadtatástól.

DAVID

Komolyan? Az ember nehezen hiszi

el,hogy egy olyan énekesnő,aki

megnyerte már a világ létező összes

dalát, még izgul egy egyszerű

fellépés miatt is!

ANGELINA

(próbál nyugodt maradni)

Féltem,hogy a közönség megérti-e

majd a hangzásváltozást, hiszen

lássuk be, az Imagined Lover más,

mint az It’s okay volt egy éve,

vagy a Texas Games. Másrészt

viszont elég személyes a dal,féltem

hogyan reagálnak rá.

DAVID

Ezt is te írtad?

ANGELINA

Minden dalomat én írom, de az

Imagined Lover dalszerzésében is

van egy kis szerepem, a következő

lemezemen pedig mint producer is

közreműködöm.

Újabb taps.

DAVID

Ez nem semmi ilyen fiatalon.

Énekel, dalszövegeket ír,és még

producer is!

Lelkesen a kamerába nevet. Angie próbálja utánozni.

DAVID

Beszéljünk most egy kicsit a dal

szövegéről. Miről is szól pontosan?

ANGELINA

A dal,mint a címe is elárulja, egy

képzelt szeretőről szól. Ezért elég

szomorú a mondandója,nem tudom ez a

gyors tempó ellenére mennyire jött

át. Azt a szituációt jeleníti

meg,amikor beleszeretsz

valakibe,majd később rájössz,hogy

félreismerted ezt a személyt.

(CONTINUED)
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DAVID

Veled megesett már netán ilyen?

ANGELINA

(óvatosan)

Ilyesmi igen.

David szemei pletykára éhesen villannak fel.

DAVID

De ugye ezt nem a mostani

párkapcsolatodra érted Lucas

Lawsonnal?

Angie ijedten pillant ki Jason és Mark felé. Csak Markot

látja.

Gyorsan visszanéz Davidre, és nyájasan kihúzza magát.

ANGELINA

Köszönöm a kérdést, Lucassal

remekül megvagyunk.

DAVID

Nemrégiben elnyertétek az év

legjobb párosának járó díjat! Mert

a kemény rocksztár szívét egy igazi

angyal olvasztotta fel,így van?

Angelina felhúzza a szemöldökét.

ANGELINA

Valóban? Nem tudtam erről a díjról.

A közönség viccnek veszi,nevetnek.

DAVID

Pedig volt! És mit szólsz hozzá?

ANGELINA

(kényszeredetten)

Nos,határozottan nem sértődöm meg

rajta.

DAVID

Pár hónapja olvashattuk egy

nemzetközi magazin címlapján,hogy

kiakadtál egy titokzatos nőre az

utcán, aki odament hozzád,és

feltett egy kérdést. Mi a

véleményed erről?

(CONTINUED)
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ANGELINA

Elnézést, de erre nem szeretnék

válaszolni. Ha a zenémről akarsz

kérdezni,arról beszélhetünk,de ez a

kérdés túl személyes.

A stúdióban egy pillanatra megfagy a levegő.

David kellemetlenül fészkelődni kezd.

DAVID

Rendben,az elnézésedet kérem. Akkor

megerősíted,hogy kacsa a másik

feltevés is,miszerint a fellépéseid

előtt mindig alkohollal lazítasz?

Angie lélegzete egy percre ismét elakad. Próbálja nem

mutatni, de összezavarodott.

FOLYOSÓ,BELSŐ,NAPPAL

MARK és JASON egy kis monitoron át nézik az élő

interjút.Mark feldúltan fordul Jason felé.

MARK

Ez így nagyon nincs rendben, Jason.

Rátapint a legérzékenyebb témákra,

amikre fel sincs készülve! Hogy

lehetséges,hogy nem kapta meg előre

a kérdéseket?!

JASON

Mit akarsz,mit csináljak? Szaladjak

be oda, kapjam fel,és hozzam ki?

Mark elgondolkozik. Egy asszisztens halad el mellettük.

Hirtelen utánanyúl.

MARK

Elnézést..

ÉLŐ ADÁS,STÚDIÓ

David még mindig a választ várja. A stúdióban csend van.

ANGELINA

Szeretném magam olyan előadónak

tartani,akinek nincs szüksége

arra,hogy bármilyen

tudatmódosítókhoz nyúljon. Sosem

éltem ezekkel a szerekkel,és a

jövőben sem kívánok.

(CONTINUED)
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A közönség tapsol. Angie alig észrevehetően kifújja a

levegőt.

DAVID

Sokan úgy tartják,hogy a jelenlegi

legnagyobb riválisod a pályán Kate

McKanzie. Te mit gondolsz erről?

ANGELINA

Azt hiszem ez is csak egy újabb

média-fogás, ami körénk épült.

Kate-el már rég nem találkoztunk,de

úgy hallottam,ő is dolgozik az új

albumon,és sok sikert kívánok neki

a továbbiakban is!

David elismerően bólint. Hirtelen a füleséhez nyúl. Pár

pillanatig hallgat, aztán újra Angie felé fordul.

DAVID

A melletted táncoló fiatalember...

ANGELINA

(meglepetten)

Igen. Mark Zane.

DAVID

(hátra fordul)

Ő hol van? Be tudna jönni ő is?

Az ajtó szinte azonnal nyílik. A közönség újra tapsviharban

tőr ki. Angelina és David egyszerre állnak fel.

David Mark elé siet, kezet fognak. Angie arca meglepődött.

DAVID

Üdvözlöm Mark,kérlek,foglalj

helyet.

A székek felé int. Mark odamegy. Szégyellősen int a közönség

felé. Megölelik egymást Angie-vel.

MARK

(suttogva)

Ezért még jössz nekem egyel.

Leülnek.

DAVID

Szóval Mark, te koreografálod Angel

összes dalát?

(CONTINUED)
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MARK

Igen, a legelső dala óta együtt

dolgozunk. Már kész volt az It’s

okay stúdió verziója, amikor

felkerestek minket, hogy

szerződjünk le vele. Egy nagyon is

pörgős, táncolható dalról volt

szó,ezért muszáj volt koreográfiát

készítenünk hozzá. Így kerültem én

és a Hell a képbe. Bár a neheze

csak ezután jött,mert nagyon sokat

szenvedtünk,míg Angel is betanulta

a saját tánc részét.

ANGELINA

(felnevet)

Mindig is mondtam,hogy semmi

érzékem a tánchoz!

MARK

Ez így van. Nála rosszabb táncost

még nem láttam, de benne volt a

szerződésünkben,hogy muszáj

táncolnia, így nem volt

választásunk.

Angie és Mark bensőségesen egymásra néznek. David elkapja a

pillantást.

DAVID

Erős kapcsolat van köztetek.

Angelina gyorsan kapcsol.

ANGELINA

Tudod, ha valakivel össze vagy

zárva a nap 24 órájában,

akaratlanul is megkedvelitek

egymást.

DAVID

Ez nem kérdés. Nos, így a végére

egy valamit kijelenthetünk, 2009 a

te éved volt. Hihetetlen sikereket

értél el.

ANGELINA

Ez az év az egész életemet

megváltoztatta,mint zenész,mint

magánember. De emberként ugyanaz

maradtam,és ez nem is fog változni.

(CONTINUED)
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DAVID

A rajongók ezek szerint nem viszik

túlzásba a rajongást?

ANGELINA

Imádom a rajongóimat! Értük

csinálok mindent.

MARK

(megköszörüli a torkát)

Azért ne felejtsük el a

kezelhetetlenebbik fajtáról. Pár

lányt le kellett tartóztatnia a

rendőrségnek,mert betörtek a

házába.

DAVID

Természetesen, nem kérdés,hogy

vigyázni kell. Akkor Angel, egy

utolsó kérdés: Hol és mikor

láthatunk téged legközelebb?

ANGELINA

Jövőhétre van két fellépésem az új

dallal, utána nekilátunk a klip

forgatásnak, és hamarosan érkezik a

harmadik nagylemezem. Egy biztos,

nem tűnök el!

A stúdió erre a kijelentésre felrobban, mindenki állva

tapsol. A kamera lassan Davidra közelít.

DAVID

(kamerába)

Ennyi lett volna mára a műsorunk.

Ha szeretné visszanézni Angel

fellépését, látogasson el

honlapunkra. Jövőhéten

ugyanitt,ugyanekkor találkozunk!

Viszontlátásra!

A kamera még egyszer Markra és Angelinára közelít.

Mosolyogva integetnek, a műsor véget ér.

Markból kitör a nevetés.

MARK

Hát ez elég vicces volt.

David szótlanul feláll. Elindul a kijárat felé.

Angelina feláll.

(CONTINUED)
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ANGELINA

Igen,ez volt életem legviccesebb

interjúja. Úgy éreztem magam,mint

egy vallató székben!

Mark átkarolja. JASON is fellép a színpadra.

JASON

Nem volt rossz, de legközelebb

legyél kicsit viccesebb, Angelina!

ANGELINA

Kösz. Viccesebb, hogyne. Amint

megkapom a kérdéseket..

Jason szándékosan elengedi a füle mellett a kérést.

A közönség tapsolni kezd, Angel nevét kiabálják.

Angie feléjük fordul, mosolyogva integet. Elindulna

feléjük,de Jason elkapja a karját.

JASON

Majd odakint, itt nem mehetsz oda.

Angelina mogorván elindul kifelé.

FOLYOSÓ,BELSŐ,NAPPAL

A folyosón pár világosító járkál. Két testőr lépked ANGELINA

mellett.

ANGELINA

Oké. Kimegyek pár aláírást

osztani,csak előtte le akarom végre

venni ezt a ruhát. Borzasztóan

kényelmetlen!

MARK

Pedig szexi vagy benne.

Angie hátba üti, Mark játékosan felkiált.

Jason megcsóválja a fejét. Elindulna az ellenkező irányba,

de Angie a mellkasára teszi a kezét. Megállítja. Jason

kérdően néz rá.

ANGELINA

(suttogva)

És legközelebb,Jason,kérem előre a

kérdéseket.

(CONTINUED)
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JASON

(gyorsan bólint)

A kérdéseket. Előre. Megjegyzem.

ANGELINA

Igen,remélem is.

VÁGÁS

Folyosó. Fél órával később. MARK átöltözve,

farmerban,kabátban várakozik.

A folyosó túloldaláról hangzavar támad, a Hell tagjai

lelkesen,vidáman indulnak ki.

NINA köztük van. Ő odalép Mark mellé.

NINA

Te nem jössz? Bulizni megyünk.

Megünnepeljük a fellépést.

MARK

Kösz, de ezt kihagyom. Holnap

hosszú napunk lesz,és nekem még

nincs vége az estének.

NINA

Ágyba kell dugnod Angie-t?

MARK

Nem! Kate-hez megyek próbára.

NINA

Szóval éjszakai próbád lesz a

sátánnal.

MARK

Nina!

NINA

Bocs,bocs! Csak nem kedvelem. És

azt sem,hogy az újságok állandóan

összehoznak vele.

MARK

Hát,akkor a mai újságot se olvasd

el. Most épp mi vagyunk terítéken.

NINA

Mármint mi..? Te és én?

(CONTINUED)
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MARK

Azt hiszem. Abban az esetben,ha a

te neved Nina Jackson.

NINA

(nevet,játékosan a mellkasába

bokszol)

Azok voltak csak a szép idők,nem

igaz, Zane?

Mark nem válaszol. Rámosolyog.

A háttérből a táncosok sürgetően a nevét kiáltják.

NINA

Oké,most mennem kell. Holnap

találkozunk.

MARK

(bólint)

Igen. És ne igyatok sokat!

Nina menet közben nevetve visszafordul.

NINA

Igenis,főnök!

Kilépnek az ajtón. Kintről hatalmas sikoltozás hallatszódik

be.

A folyosó végében feltűnik ANGELINA, két testőrrel a

nyomában. Angie,mikor meglátja Markot, a szemét forgatja.

Mark elé lép.

MARK

Csak nem elkészültél? Igaz,csak

másfél órába telt.

ANGELINA

Hé, ne gúnyolj ki. Olasz

vagyok,vagy mi.

MARK

Én elsősorban arra fogtam

volna,hogy csak nő vagy, de az

olasz származás is jó kifogás.

Nevetnek. Angie elindul a kijárat felé. Hirtelen a két

testőr elé áll.

(CONTINUED)
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TESTŐR 1

Nem itt megyünk ki.

Angelina felvonja a szemöldökét, felnéz a nála majdnem egy

méterrel magasabb férfire. Mark kényelmesen keresztbe teszi

a kezeit, és a falnak dől. Kíváncsian nézi a kibontakozó

jelenetet.

ANGELINA

De,én úgy gondolom itt megyünk ki.

Most.

Tesz egy lépést az ajtó felé, újra elállják az útját.

TESTŐR 1

Nem,nem. Túl sokan vannak itt, nem

tudjuk eljuttatni biztonságban az

autóig.

ANGELINA

Nem hiszem,hogy mesterlövészek

akarnak leszedni valamelyik ház

tetejéről! Azok az emberek odakint

csak egy aláírást szeretnének.

TESTŐR 2

Mr. Black világosan megmondta,hogy

semmi érintkezés a rajongókkal.

ANGELINA

Akkor Mr. Black-el majd megbeszélem

én!

Újra tesz egy lépést az ajtó felé. A testőr elé áll.

Angie sóhajt.

ANGELINA

Figyelj,kinézem belőled,meg

a...barátodból,hogy meg tudtok

védeni.

Mark ekkor közbelép.

MARK

Csak pár aláírásról lenne

szó,rendben? Biztos meg lehet

oldani.

A két testőr egymásra néz.

(CONTINUED)
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RENDŐR 1

De Mr. Black...

MARK

Jasont bízzák csak rám,oké?

UTCA,KÜLSŐ,NAPPAL

(zene:Lady Gaga-Applause

(remix)

Az ajtón MARK, ANGELINA és két testőr lép ki. Elszabadul a

pokol.

Legalább kétszázan vannak kint. Sikítoznak, vakuk villognak,

mindenki ordibál,próbál legalább egy ujjal Angel-hez érni. A

tömeg majdnem összenyomja őket.

A testőrök előre szaladnak, utat törnek a kocsiig. Mark

megfogja Angie kezét, húzni kezdi utánuk.

Angelina ugyan sok aláírást oszt ki,amennyit csak tud,míg az

autóhoz érnek.

Az egyik testőr kinyitja a kocsi ajtót, beülnek.

A testőr ráüt a kocsi tetejére, elindulnak.

(zene vége)

KOCSI,BELSŐ,NAPPAL

ANGELINA és MARK az autóban ülnek. Angie felnevet.

ANGELINA

Úristen! Ez volt a legjobb az egész

estében!

MARK

Az hogy majdnem agyon nyomtak?

ANGELINA

Nem. Az,hogy itt

voltak,eljöttek,csak hogy engem

lássanak!

Mark szelíden rámosolyog.

MARK

És mi a terv még mára, Angyalom?

ANGELINA

Vissza kell mennem a házba,mert

otthagytam a demómat,és holnap oda

kell adnom a cégnek. Ott aludhatsz.

Tudod, van vagy 5 üres szobám...

(CONTINUED)



CONTINUED: 29.

MARK

Bármilyen csábító is,hogy

felkínálod nekem az egyik szabad

ágyadat, de éjjelre tervem van.

Próba Kate-el.

ANGELINA

Kate McKanzie?

MARK

Hány Kate-et ismersz még?

ANGELINA

Igazából elég sokat, de ekkora

ribancot csak egyet,igazad van.

Mark a szemeit forgatja.

MARK

Mi történt azzal,hogy nincs

nézeteltérés köztetek,és minden jót

kívánsz neki?

ANGELINA

Interjús hazugság. Tudnod kéne.

MARK

Oké. Majd megjegyzem.

Elhallgatnak. Mark csak pár pillanattal később szólal meg.

MARK

Mikor érsz rá holnap?

ANGELINA

Délelőtt két interjúm lesz,délután

fotózás, este pedig vacsorával

egybekötött megbeszélés.

MARK

Akkor csak késő este jó,rendben.

Angie nem figyel. Elkezdi levenni a bőrkabátját,amiben eddig

volt. Egy pulcsit vesz fel. Mark meglát a kezén egy hatalmas

vörös vágást.

Elkapja a kezét. Angelina összerezzen.

MARK

Ez micsoda?

Angie gyorsan kihúzza a kezét a szorításából. Eltakarja a

másik kezével.

(CONTINUED)
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ANGELINA

(halkan)

Semmi. Elestem. Próbán.

MARK

Minden próbán velem vagy,és nem

emlékszem,hogy így elestél volna.

Ezt minimum össze kellett varrni.

ANGELINA

Énekpróbán.

MARK

Ott hogy tudtál elesni?

Angie arca elkomorodik. Mark könnyedén felnevet.

MARK

Jól van. Nem nagy ügy. Csak vigyázz

magadra,mert belőled csak egy

van,rendben?

Angelina alig észrevehetően bólint.

ANGELINA HÁZA,KÜLSŐ,ESTE

(zene: The Bravery- Believe)

ANGELINA ház előtt áll. Nézi,ahogy az autó kifordul az

utcából. Pár pillanat múlva megfordul.

Leszegett fejjel belép a kapun.

SZÓRAKOZÓHELY,BELSŐ,ESTE

Egy klubban vagyunk. NINA és a táncosok szórakoznak,isznak,

nevetgélnek.

Nina leül egyedül egy pulthoz, rendel. Nézi a

táncosokat,ahogy jól érzik magukat. Elmosolyodik.

STÚDIÓ FOLYOSÓJA,BELSŐ,ESTE

JASON táskával az oldalán, öltönyben,indulna hazafelé. A

folyosó már szinte sötét, egy lámpa világít gyéren.

A folyosóra egy negyven év körüli, öltönyös, magabiztos

férfi, BRAD kanyarodik.

Jason észreveszi, kérdően néz rá.

JASON

Főnök? Maga mit csinál itt?

(CONTINUED)
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Brad közelebb ér hozzá. Lenéz a padlóra, majd Jasonre.

Hangja,kiállása komoly.

BRAD

Van itt egy kis gond,Jason. Láttam

Angelina Sforza délutáni

interjúját. Élőben. 15 millió másik

nézővel együtt.

JASON

Várjon,megmagyarázom...

Mielőtt befejezhetné a mondatot, Brad erősen a falhoz

nyomja. Jason válláról leesik a táska.

Brad közel hajol hozzá, az arcába sziszegi.

BRAD

Nem érdekel,hogy hogyan, és milyen

eszközökkel,de Angelina Sforza

múltja nem derülhet ki. Ő marad a

város, az ország, a világ

legártatlanabb énekesnője! És ha

még egyszer ilyen kérdéseket

boncolgatnak, anélkül,hogy én

tudnék róla, maga lesz az,aki

megismeri a cégünk hatalmát. Aztán

ha ez sem elég, jön Angelina. Elég

világos voltam?

Jason nem válaszol. Brad taszít egyet rajta.

BRAD

Világos voltam?!

JASON

Igen,főnök.

Brad elengedi.

ANGELINA HÁZA, BELSŐ,ESTE

ANGELINA becsukja a bejárati ajtót. Lerakja a

táskáját,kulcsait az ajtó melletti asztalra.

Hirtelen a függönyök meglibbennek a kinti széltől. Angie

odanéz, összevonja a szemöldökét.

ANGELINA

Hahó,van itt valaki?

Senki nem válaszol. Valami megcsörren a konyhából.
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ANGELINA

Dirty, cicám..te vagy az?

KONYHA

Belép a konyhába. Odamegy az ablakokhoz,ellenőrzi őket.

Csukva vannak.

Megfordul,kinyitja a hűtőt,hogy igyon valamit. Az első amit

meglát, egy félig üres whiskey-s üveg. Egy végtelen

pillanatig habozik. Majd megragadja az üveget.

Bevágja az ajtót. Zihál. Odalép a mosdóhoz, gyorsan letekeri

az üveg tetejét, és kiönti a lefolyóba. Nézi,ahogy az ital

lefolyik.

Hátrál, míg bele nem ütközik a konyhapultba.

Valami megmozdul mögötte a sötétben,egy emberi alak.

Angelina megmerevedik.

PRÓBATEREM,BELSŐ,ESTE

MARK egy kis, fapadlójú, körbe tükrökkel kirakott próba

terembe lép be.

Leveszi a kabátját, felakasztja, a táskájával együtt.

Hátulról zajt hall. Megfordul.

A sarokban egy fiatal, magas, kék szemű, szőke hajú,szép nő

áll. KATE mosolyog. Van valami más a mosolyában,ami

megkülönböztető őt Angie-től.

Kate mosolya veszélyes,magabiztos,azt sugallja: Az enyém

leszel.

KATE

Szia Mark.

KONYHA,BELSŐ,ESTE

ANGELINA lassan megfordul.

Egy félhosszú,fekete hajú férfi áll vele szemben. LUCAS

kissé oldalra dönti a fejét,mintha megfigyelne valamit.

Angie megrémülve, tágra nyílt szemekkel nézi a férfit.

Lassan nyel egyet. Testtartása azt árulja el,hogy tart tőle.

ANGELINA

(halkan)

Csak jövőhétre vártalak.
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Lucas lassan,gonoszul elmosolyodik.

LUCAS

Semmi pénzért nem hagytam volna ki

a premieredet.

(zene vége)

VÉGE

----------------------------------------------------------
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