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Description
Oskars stumj ratus līdz kafejnīcai

Tirgus kafejnīca

Oskars piegādā preces, Biruta pārskaita,
saruna ar Irinu, Oskars aizdod viņai naudu.
Boriss fonā spēlē automātus, prasu aizdot
naudu.

Tirgus

Oskars stumj ratus ar tomātu kastēm un ēd
nofenderēto šokolādi

Cast
1,3

DAY

1

4

Set
Tirgus - līdz cafe

DAY

Pie Irinas tirgus būdas Oskars apstājas pie tirgus būdas, grib nopirkt
bikses, uzmēra jaku, aicina Irinu uz kino, bet
bez atbildes. Boriss pretējā kioskā diedelē
naudu.
Pie Irinas tirgus būdas Atnāk Irinas māte, nomaina meitu, kas dodas
prom
Tirgus, pie Irinas būdas Oskars stumj ratus garām Irinas būdai. Uz
vietas ir tikai Olga, Oskars nodot vīnogu
kastīti Irinai.
Krogs
Oskars atved iztrūkstošās šokolādes, saņem
pavadzīmi. Biruta izmeta Borisu no kroga
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Krogs

5A

1, 2, 3, 4

Oskars izspēlē večuka neizspēlēto spēļu
automātu partiju un vinnē. Irina izmaksā
laimēto naudu.
1, 3, 4 , 6

Irinas tirgus būda

Bārs pie hosteļa

Olga gatavojas slēgt tirgus bodīti ciet, krāmē
mantas, Oskars nopērk jaku un bikses
Oskars krogā redz Irinu flirtējam ar iedzērušu
tūristu, pasūta ēdienu, sākas kautiņš. Oskars
plātās ar laimēto naudu, Irina uzreiz klāt.

Props
Еxtras
PILNI STUMJAMIE RATI, kur
2 cilvēki - kafejnīcas
noteikti ir 3 alus kastes, šokolādes apmeklētāji
kastīte (100g iepak.šokolādes
tāfelītes), salāti ar majonēzi (vairāki
iepak.), bulciņu kastes, rosols + citas
kastes

Set Dress
Cafe āra galds+krēsli

Costume
Oskaram - netīras,
apdriskātas bikses

3 alus kastes, šokolādes kastīte
(100g iepak.šokolādes tāfelītes),
salāti ar majonēzi (vairāki iepak.),
bulciņu kastes, stumjamie rati,
rosols, 15 loterijas kartītes, euro
monētas, veca avīzes (5 gab), glāzes,
pavadzīme , slota+šaufele, lupata
galda slaucīšanai

Spēļu automāti+ nauda
spēlēšanai

Krustiņš+ķēdīte
Irinai

Tomātu kastes, preču stumjamie rati,
šokolādes tāfelīte (kā 1.ainā), ķeblītis

Stumjamie rati, šokolādes tāfelīte (kā Pircēja, Kioska
1.ainā), cigaretes
pārdevēja

Manekens, džinsas, jaka,
stanga drēbju noņemšanai,
spogulis, ķeblītis

papīrā ietīta nauda, tinktūras
pudelīte+ lietošanas instrukcija,
pūderis Irinai,
Tukšas kastes, kastes ar vīnogām,
žurnāls, stumjamie rati

Olga - stipri
uzkrāsojusies
somiņai Olgai

stumjamie rati, pavadzīme, glāze,
plastmasas trauks, daudz automāta
laimesta monētu, nauda - 20, 5 euro
banknotes, noskrandis maks,
dzeltena aploksne dvielis glāžu
slaucīšanai, glāzes
stumjamie rati, pavadzīme, glāze,
plastmasas trauks, daudz automāta
laimesta monētu, nauda - 20, 5 euro
banknotes, noskrandis maks,
dzeltena aploksne dvielis glāžu
slaucīšanai, glāzes

Kruķis Borisam

Ēdienkarte, alus, dzeltena
aploksne+nauda (20, 50 euro
banknotes), 2 kokteiļi, mohito,
šeikeris, cigaretes, alus

Oskars nopirktajā
jakā

1, 5

1, 2, 7, 8

MU/Hair

Tūrista draugi

Izlejamā alus krāns

