Stanoviště U13/A
Berte si JEDEN obal na tým! Obal obsahuje dvě papírové kopie zadání a jeden artefakt. Obal šifry je jen obal, k
luštění není třeba. Artefakt z něj vyndejte opatrně.
Milí účastníci,
vítejte na natáčení speciální retro řady seriálu Beverly Hills s názvem “Pusťte Donnu k maturitě”! V seriálu
vystupují čtyři postavy, které v ideálním případě hrají čtyři herci.
Průběh příprav každé z devíti epizod probíhá následovně:
1. nastudování děje
2. natáčení
3. určení maturitní otázky a zhlédnutí celého právě natočeného dílu
4. určení jednoslovného názvu epizody
Epizody natáčejte chronologicky.
Epizoda

Děj

I.4:

Brenda chodí s Dylanem a Donna chodí s Brandonem. Brenda ani Brandon však netuší,
že Dylan a Donna spolu také udržují vztah. Ať už se bude v následujících epizodách dít
cokoliv, je jasné, že každá z těchto tří dvojic je spolu nerozlučně spjata.
Na konci Brandon domlouvá Donně, ať už se začne učit na maturitu, a doporučuje jí začít
s otázkou ???, protože je nejtěžší. Donna ho poslechne.

II.4:

Brandon se dozvídá, že jej Donna podvádí s Dylanem.
Na konci Donna propadá skepsi, učiva je mnoho. Ve slabé chvilce ukradne seznam
maturitních otázek. A rovnou se věnuje první otázce ze seznamu: ???.

III.7:

Také Brenda se dozvídá, že ji Dylan podvádí s Donnou.
Na konci Donna pokračuje v učení a studuje otázku ???. Ukazuje se však, že seznam,
který ukradla, je falešný.

IV.4:

Donně se daří přesvědčit Brandona, že už Dylana opustila, což ale není pravda.
Na konci Dylan Donně poradí, aby se věnovala raději otázce ???, protože je to oblíbené
téma jejich učitele. Donna to však přežene a opije se!

V.4:

Také Brenda se bláhově a mylně domnívá, že Dylan už je jen její.
Na konci se Donna probouzí v kocovině. Brandon, vida Donnu v tomto stavu, jí doporučí,
ať si otázku ??? znovu pořádně zopakuje. V průběhu učení se Donna dozvídá, že jí hrozí
nepřipuštění k maturitě, protože pila alkohol.

VI.4:

Brenda a Brandon zjišťují, že je Dylan a Donna podvádí. Natruc si spolu také začnou –
a vůbec se tím netají!
Na konci se Donna i přes hrozící zákaz stále učí. Brenda ovšem záměrně špatně poradí
Donně, aby se zaměřila na otázku ???, což Donna bláhově učiní.

VII.6:

Vztah Brendy a Brandona rychle chladne, rozcházejí se. Donně se opět daří přesvědčit
Brandona, že už chodí jen s ním. Brenda však ví, že Dylan ji i nadále podvádí s Donnou.
Na konci se Donna stále učí, tentokrát na Dylanovu radu otázku ???. Ostatní žáci pořádají
protest a žádají vedení školy: “Pusťte Donnu k maturitě!”

VIII.6:

Brenda se rozchází s Dylanem a začíná chodit s Donnou! Zároveň se Brenda dozvídá
o vztahu mezi Donnou a Brandonem.
Na konci se Donna na Brendino doporučení pouští do otázky ???. Ředitel školy nakonec
Donně umožňuje zkoušku dospělosti vykonat.

IX.2:

Donna se rozchází s Brandonem, Brandon začíná chodit s Brendou. Dylan i Brandon vědí,
že jejich partnerky spolu také chodí.
Na konci si Donna u maturity vytahuje otázku ???, která je její nejoblíbenější, a maturitu
úspěšně vykonává!

