
ЦРНИ ЛЕПТИР - Карактеризација главних ликова 

 

• АЛЕКСАНДАР ДРАГИН (32) – Бивши боксер. Висок, витак, тамне косе и очију. 

Види се да се некад бавио спортом, али је тренутно у лошој форми. Носи кожне 

јакне, кошуље, мајице и фармерке. Сломљен смрћу најбољег пријатеља Дејана 

плаши се да поново уђе у ринг, како не би млађег брата оставио самог на свету. О 

свом страху не прича ни са ким, покушава да све сам држи под контролом. 

Посвећен породици, а бриге о очевом клубу су му приоритет. Користи Петру како 

би дошао до Филиповића, а самим тим и до средстава за спас боксерског клуба. У 

мислима разговара са покојним Дејаном. Псовке не сматра вулгарним. 

 

 

• ПЕТРА (30) - Технолог, којој је права страст заштита животне средине. Могућност 

да споји те две љубави је пронашла у тренутној фирми, па се свим силама бори да 

задржи радно место.. Амбициозна је, шармантна, мудра и интелигентна, али 

добродушна и брижна. Иако је дете успешних родитеља, због урођене борбености 

самострално бије своје битке. Од како јој је у средњошколским данима прва љубав 

погинула, није имала озбиљнију везу. Увек је лепих манира и елегантно обучена. 

 

 

• БОГДАН ДРАГИН (25) - Александров брат, Висок, тамне косе и очију, млитав, 

када би ударио песницом у џак сломио би руку. Свршени је студент 

информационих технологија. Амбициозан, али и лакомислен. Увек у оделу, носи 

наочаре са великом диоптријом, коју је стекао сталним пиљењем у књигу. 

Покушава да буде шармантан, али је комичан, неспособан, неснађен, никада није 

имао девојку.  

 

 

• КАРЛОС (65) - тренер у Александровом клубу и његов лични тренер. Низак 

растом и набијен, очигледно је да је некада био боксер. Носи шеширић и хавајске 

кошуље. Има говорну ману, меша "ч" и "ћ", "џ" и "ђ". Плаши се да ће, уколико не 

спасу клуб, морати да се врати у родни "Ћаћак." У слободно време, организује трке 

пужева иза клуба.  



• ОЛГА (32) - супруга покојног Дејана, Александровог најбољег друга. У првој 

сцени када Дејан гине у рингу, носи раскошну хаљину, али касније носи скромнију 

одећу. Млада жена заточена у сећањима и неком прошлом животу. Благонаклона 

према Александру.  

 

• СТОЈАН ФИЛИПОВИЋ (45), - нови власник фирме у којој Петрa ради, 

контроверзни бизнисмен. Носи скупа одела, обогатио се преко ноћи. Раскалашан, 

развратан, насртљив, дволичан, лукав, превртљив. Ласица. Воли све што је у 

тренду. Не зна да пева. Жели пошто-пото да преотме Петру од Александра. 

 

• ИВАНА ЗАБИ (25-38) - пословна жена, висока и згодна, дугонога, отмена, 

елегантно обучена и носи скупоцени накит. Наследила је од покојног мужа, 

Арапина, велико богатство и бави се инвестирањем у уносне пословне пројекте. 

Веома је амбициозна, утицајна и манипулативна. Вољена је у друштву због свог 

шарма и новца, па то веома добро користи за своју добит. Тренутно је у љубавно-

пословној вези са Хогаром, боксером који је несрећним случајем убио 

Александровог најбољег друга Дејана. 

 

 


