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 חוץ, שער כניסה לבית-הספר של מאיה - יום.

 מישל (36) עומד מחוץ לשער הכניסה לבית-הספר של מאיה (9). הוא לבוש מכנסי דגמ"ח מלוכלכים

 וחולצת טריקו בלויה. ביד הוא מחזיק בלון יום הולדת. צלצול פעמון ביה"ס.

 התלמידים מתחילים לצאת ומאיה בניהם. מאיה, עם זר יום הולדת על ראשה וצרור בלונים גדול

 ויפה, קולטת את אביה ומתחילה לרוץ לקראתו. היא קופצת עליו ומישל, קודר למראה הזר והבלונים

 הרבים, מרים אותה לחיבוק. מאיה צוחקת. עדיין עם מאיה על ידיו, מתרחק מישל מבית הספר.

 

 פנים, קומת אוכל בקניון - יום.

 בקומת האוכל של הקניון מאיה ומישל יושבים ושותים שוקו. הם מסתכלים זה בזה ושותקים.

 השתיקה מביכה ומזכירה דייט ראשון יותר מאשר בילוי יום הולדת של אב ובתו. מאיה מסיימת את

 השוקו ומישל נעמד ומחייך אליה בביישנות. הוא מחווה בראשו ("לשם") ומאיה נעמדת ומגישה לו את

 ידה בחיוך. מישל לוקח את ידה.

 

 פנים, קניון - יום.

 מאיה ומישל מסתובבים בקניון. מאיה נעצרת מול אחת החנויות ומצביעה על בובה יפה וצנועה בחלון

 הראווה. מחנות הצעצועים יוצאות אמא ובת, עם בובה כמו שהצביעה עליה מאיה. מישל ומאיה

 מסתכלים בהם לכמה רגעים. מישל מסיט את מבטו ורואה בסמוך חנות משחקי וידאו, בה יש בחלון

 הראווה בובה ענקית עם תג מחיר של 1,000 כרטיסי משחק.

 

  פנים, חנות משחקי וידאו בקניון - אין אמדן זמן.

 מישל לוקח את מאיה יד ביד אל תוך החנות. המקום מלוכלך, הומה ומלא ברעש. מאיה נראית

 מפוחדת ומביטה באבא שלה. מישל מחייך אליה בעידוד. מישל ומאיה ניגשים לאחת המכונות. מישל

 משלשל מטבע פנימה ומאיה מתחילה לשחק בה. מאיה נפסלת ישר ומסתכלת על מישל. הוא מעודד

 אותה והיא נפסלת שוב. הוא לוקח מידה את הג'וייסטיק ונכנס לטירוף של משחק ומתעלם ממאיה

 למשך דקות ארוכות. שני נערים סקרנים מתקרבים. מישל משחק ושובר את השיא הקיים. נערים

 נוספים מתקבצים. מישל מכניס מטבע נוסף למכונה ושובר גם את השיא החדש. מאיה מסתכלת

 מסביב ונראית זרה לגמרי עם בגדיה הבהירים, בלוניה הרבים וזר הפרחים לראשה. מישל שובר שיא

 נוסף. כולם מריעים. מאיה אבודה בהמולה. מישל נותן כיף לאחד הנערים.



 

 

 חוץ, הרכב של מישל - אחה"צ.

 מישל נוהג ברכב ומאיה יושבת לצידו. על מאיה מונחת הבובה הענקית של הארקייד. בקושי רואי את

 מאיה בפריים, אבל פניה הקטנות מציצות מתחת לבובה. על ראשה זר הפרחים מעוך לגמרי. מישל

 נראה מאוד מרוצה ומעשן סיגריה.

 

 פנים, הכניסה לבית של מאיה - אחה"צ.

 מישל ומאיה יוצאים מהמעלית. מישל מחזיק את הבובה הענקית כמו שהחזיק את מאיה עליו בסצנה

 הראשונה ומאיה הולכת מאחוריהם. על פניו מרוח חיוך ענק ועל פניה של מאיה ניכר כי היא

 מתאמצת לעצור את הדמעות. אמא של מאיה פותחת את הדלת ובאותו הרגע מאיה פורצת בבכי

 ורצה פנימה. אמא של מאיה מסתובבת לעברה וטורקת את הדלת. מישל ההמום מביט בזר הפרחים

 של מאיה הזרוק בכניסה ומניח את הבובה בכניסה.

 

 חוץ, שער כניסה לבית-הספר של מאיה - יום.

 מישל לבוש בבגדי עבודה נקיים. הוא מחזיק בידו שקית. צלצול פעמון. ילדים יוצאים החוצה בריצה.

 מאיה בניהם. היא רואה את אבא שלה ומפסיקה לרוץ. היא מתקרבת אליו בהליכה איטית ומביטה בו

 בחשש. היא נעמדת מולו ומסתכלת עליו. הוא מתכופף לגובה שלה ומחבק אותה. הוא מפסיק לרגע

 את החיבוק ומושיט לה את השקית. מאיה מוציאה את אריזת המתנה המקומטת ופותחת אותה. היא

 רואה את הבובה שרצתה מלכתחילה בחנות הצעצועים. מאיה מאושרת.

 


