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ЦРНИ ЛЕПТИР 

СЦЕНОСЛЕД - ФАБУЛА 

1. БОКС КЛУБ - РИНГ  

Дејан, Александров најбољи друг, прима незгодан ударац од стране боксера Хогара и гине 

у току борбе. Олга, Дејанова жена, је избезумљена. Александар са тренером и 

медицинским особљем утрчава у ринг, покушавају да га спасу, али безуспешно. 

 

2. КАНЦЕЛАРИЈА У ПЕТРИНОЈ ФИРМИ 

Упознајемо се са новим власником Филиповићем и осталим Петриним колегама, док 

Петра касни на састанак. Филиповић позива колеге да уз вечеру прославе његово 

преузимање фирме, видно заинтересован за Петру. 

 

3. БОКС КЛУБ – САЛА ЗА ТРЕНИНГ 

Александар и његов тренер Карлос причају о проблемима у којима се клуб налази. Карлос 

предлаже Александру да се врати у ринг и тако заради новац да би исплатио клупске 

дугове. Овај то одбија и предлаже да нађу спонзоре.  

 

4. ПЕТРИНА КАНЦЕЛАРИЈА 

Петра помисли да јој се пријатељ и колега Игор набацује, па му предочи да од када јој је 

дечко погинуо не жели везу. Игор је разувери да је уопште и желео тако нешто са њом. 

Тада улази Филиповић и пита је да му буде пратиља за сутрашњу вечеру. Она се збуни, па 

јој се тада Филиповић отворено набацује, на шта му она каже да има дечка. Тада 

Филиповић предложи да поведе и њега на вечеру. 

 

5. КАНЦЕЛАРИЈА У БОКС КЛУБУ 

Богдан прича Александру како је преко апликације ангажован од стране неке девојке, 

Петре, да јој буде пратња, односно лажни дечко. Александар уплашен да ће овај да 

постане жиголо, закључа га у купатило. 

 

6. ПАБ - РЕСТОРАН 

Александар се нађе са Петром уместо Богдана, да би јој саопштио да овај неће доћи. 

Посвађају се, Александар крене да изађе, али у том тренутку види Филиповића како улази, 

препозна га као чувеног тајкуна и схвати да има прилику да га упозна и покуша да га 

наговори да спонзорише његов клуб. Одлучи да остане и да ипак сам одглуми Петриног 

момка. Петра то прихвата јер се нашла пред свршеним чином. Филиповић препозна 

Александра као чувеног бившег боксера. Вечерају, Филиповић се прави да је одушевљен 

што је Александар ту као Петрин дечко.  

 

7. ИСПРЕД РЕСТОРАНА 

Када остали оду, договоре се да Александар и у будуће глуми да је у вези са Петром, која 

и нема више много избора. 

 

8. КАНЦЕЛАРИЈА У БОКС КЛУБУ 
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Александар и Богдан се расправљају око тога што га је Александар преварио и отишао на 

састанак са Петром. Богдан одлучује да ради у клубу као рачуновођа. 

 

 

9. БОКС КЛУБ/КАНЦЕЛАРИЈА У БОКС КЛУБУ 

Петра доноси Александру уговор о сарадњи. Смишљају причу како су се упознали и  

Петра га зове на прославу на Филиповићевом сплаву. 

 

10. СПЛАВ 

Филиповић наговара Адријану, власницу спортског канала и организатора спортских 

догађаја, да утиче на Александра да се врати боксу. Александар и Петра оговорају 

Филиповића како је одвратан. Потом, Адријана прилази Александру и покушава да га 

убеди да боксује, овај препозна њене користољубиве намере, сети се колико се раније 

лоше опходила према њему и отера је. Александар изиритиран Адријнином појавом, 

посвађа се и са Петром и напусти сплав. 

 

11. ЧАМАЦ - ТЕРАСА 

Александар се смирује на реци и пева песму „Дунаве.“ 

 

12. КАФИЋ „ЧУДНА ШУМА“ 

Сташа и Петра причају о венчању. Александар зове Петру на мобилни, Петри је драго што 

се  чула са њим, али крије од Сташе ко је звао.  

 

13. КАНЦЕЛАРИЈА У БОКС КЛУБУ 

Богдан и Александар се расправљају о књиговодству клуба. Богдан обесхрабрен 

количином посла почиње да листа очеве класере, па искритикује Александра због лошег 

вођења посла, а овај се увреди и бесно напусти канцеларију. 

 

14. БОКС КЛУБ – САЛА ЗА ВЕЖБАЊЕ 

Карлос и Александар причају о дуговима које Богдан не сме да примети у 

рачуноводственим књигама. Александар му објасни да је највећи део сакрио. Долази 

Шваба да нуди Александру откуп за клуб, овај га одбије.  

 

15. ХОДНИК У ФИРМИ 

Филиповић обрлати Горана да шпијунира колеге за њега и даје му први задатак: да утврди 

да ли је све у Петриној и Александровој вези у реду. Предочи му да ће организовати 

пејнтбол турнир како би Горан имао прилику да темељно испита ситуацију. 

 

16. ПЕТРИНА КАНЦЕЛАРИЈА 

Горан покушава да испита Петру о вези са Александром. 

У канцеларију улази и Јован, директор фирме, како би их обавестио да је Филиповић 

заказао пејнтбол турнир за колеге и њихове партнере, као и да ће онај ко буде погођен 

највише пута, служити пиће на следећој компанијској забави у костиму плејбојеве зечице. 

 

 

17. ПЕЈНТБОЛ 
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Петра је позвала Александра на турнир, који се тамо понаша као неиживљено дете. 

Претерано се уживљава у улогу командоса и својим понашањем вређа Петру, а и њене 

колеге. На крају без икакве потребе решета Горана све док овај није пао од болова. Петра 

се наљути и побегне са турнира. 

 

18. ПЕТРИН СТАН 

 Петра препричава својој најбољој другарици, Кристини, како се Александар ужасно 

понашао на пејнтбол турниру и пожали се како сада сви сумњају у то да ли су уопште у 

вези и како ће читав план да јој пропадне. Кристина је убеђује да ипак да Александру још 

једну шансу и да пробају да вежбају романтичне гестове, како би били уверљивији пред 

другима. Кристина јој призна да се њој допао Богдан, Александров брат.  

 

19. БОКС КЛУБ 

Александар се спрема за Петрин долазак. 

 

20. АЛЕКСАНДРОВО ПОТКРОВЉЕ - ТЕРАСА 

Александар и Петра припремају вечеру. Почну са вежбањем пољубаца, али им се допадне 

па наставе да у живају у томе. 

 

21. БОКС КЛУБ 

Александар тренира, али га Бодан обесхрабрује. Говори му како је изгубио осећај. 

Посвађају се и почне да му се привиђа покојни Дејан, који га као глас разума убеђује га да 

се врати на прави пут. Александар га, изнервиран придикама, отера. 

 

22. ПЕТРИНА СОБА – АЛЕКСАНДРОВО ПОТКРОВЉЕ 

Симултана радња: Александар и Петра се спремају за излазак, свако код своје куће.  

 

23. ЧУДНА ШУМА – КАРАОКЕ 

Такмиче се у караокама, Филиповић испада смешан јер не уме да пева. Видимо како се 

Богдан и Кристина симпатишу. Побеђује Александрова екипа. 

 

 

К р а ј   п р в о г   ч и н а . 

 

 

24. ВРТНА ЗАБАВА 

Ивана Заби, удовица богатог Арапина и пословна жена, са својим партнером Хогаром, 

који је давно случајно усмртио Дејана у бос мечу, помпезно улази на забаву уз песму 

„Блок“. 

Петра се изненади пошто сретне и своје родитеље на забави. Њен отац се одушевљава 

Александром,. Филиповић намерно обелодани пред Петриним родитељима да су ово двоје 

у вези, што изазове изненађење. Филиповић потом издваја Александра из групе како би га 

упознао са потенцијалним финансијерима клуба.  

Горан служи пиће званицама у костиму зечице, док га колеге исмевају. Петра упознаје 

Ивану која јој нуди пословну сарадњу, чиме је директор Јован одушевљен. Хогар и 
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Александар се срећу први пут после оне трагичне вечери. Види се да је Хогару криво, али 

и да је Александар и даље преплашен његовом појавом.  

Александар и Петра се посвађају јер она схвата да је само хтео да је искористи да би 

дошао до новца за клуб. 

 

 

25. ПЕТРИНА КАНЦЕЛАРИЈА – САЛА ЗА ТРЕНИНГ 

Филповић се опет набацује Петри, јер због свађе мисли да је раскинула са Александром. 

Петра га разувери. Тада их обоје позива као госте у своју брвнару. Петра тако сатерана у 

ћошак, усплахирено зове Александра. Помире се и одлучују да иду у Филиповићеву 

брвнару. 

 

26. СОБА У БРВНАРИ 

Петра и Александар су у романтичном заносу, али их кућепазитељ прекида и позива 

Александра на састанак са Филиповићем. 

 

27. САЛОН У БРВНАРИ 

Јован, његова суруга, Игор, Горан и Филиповићева супруга играју твистер док он похотно 

посматра женске позадине. Александар долази и Филиповић га убеђује да се врати у ринг 

и боксује. Александар каже да ће размислити. 

 

28. СОБА У БРВНАРИ 

Александар признаје Петри да ће ипак вероватно морати да се врати боксу, упркос својим 

страховима. Петра га одговара за његово добро, али јој он онда каже и да јој ће 

Филиповић помоћи у каријери, ако он боксује за њега. Разнежен њеном бригом, 

Александар је тада коначно љуби као да је воли. Први пут воде љубав. 

 

29. ДВОРИШТЕ БРВНАРЕ 

Послуга их испраћа уз сонг „Води ме кући анђеле.“ 

 

30. БОКС КЛУБ – ПОТКРОВЉЕ 

Шваба убеђује Богдана да ради за њега и наговори брата да му прода клуб. Заузврат му 

нуди добру каријеру у струци на западу.  

 

31. ПЕТРИН СТАН 

Крис и Петра разговарају о томе како је Петра заљубљена до ушију.  

 

32. БОКС КЛУБ  

Богдан прозива Александра што је спавао са Петром и што се заљубио, Александар 

Богдану призна да је крио највећи део дугова. Бодан се предомишља у вези са Швабином 

понудом, па се исповеда Александру да је овај долазио и хтео да га води у Немачку, ако 

заузврат изда Александра. Александар каже да ће ипак да се бори, али му сине идеја да 

сам организује меч. Зове Петру да помогне око припрема. 

 

33. КОНФЕРЕНЦИЈСКА КАНЦЕЛАРИЈА 
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Петра тражи од Игора и Горана, да је покривају док је одсутна, да би мола да помогне 

Алкесандру око припрема за меч.  

Пошто Петра оде, Филиповић их избаци из те канцеларије да би завршио нека своја посла. 

Тада му Горан пријави да ће Александар сам да организује меч. 

 

34. БОКС КЛУБ - ПРИПРЕМЕ ЗА МЕЧ 

Крис и Петра помажу око припрема. Богдан одводи Крис да се насамо нешто договоре.  

Филиповић, разјарен њиховом одлуком да сами организују меч, долази да им прети. 

Тренер Карлос га избацује из клуба. 

 

35. РЕСТОРАН 

Александар се исповеда Олги о томе како се заљубио у Петру. Потом разговарају о 

покојном Дејану и Александровим страховима. Олга га храбри и пружа му подршку. 

Петра их случајно кришом види, па посумња да је Александар вара. 

 

36. УЛИЦА 

Александар безуспешно позива Петру на мобилни, па јој звони на интерфон, али му она не 

одговра. Покуњен одлази и исцрљен заспе на клупи. 

 

37. ПЕТРИН СТАН 

Следећег јутра, Александар опет звони Петри на врата, она му овога пута отвара, она му 

саопшти да зна да је вара. Александар схвата да је дошло до забуне и каже јој да је Олга 

Дејанова жена и да му је као сестра.  

 

38. ИСПРЕД БОКС КЛУБА 

Шваба пева песму „Трка“. Премерава објекат. 

 

39. БОКС КЛУБ 

Александар грубо уведе Швабу на разговор, овај га са још већим жаром убеђује да му 

прода клуб да би изградио свој самбени комплекс до краја. Александар га грубо одбије. 

Карлос се спрема да бије Швабу, па овај побегне. 

 

40. ПЕТРИНА КАНЦЕЛАРИЈА 

Филиповић позива Петру на разговор, прети и бесни. Петра снимком његових претњи, га 

уцени да напусти фирму и земљу. 

 

41. КОНФЕРЕНЦИЈСКА КАНЦЕЛАРИЈА 

Јован објављује колегама како је Филиповић препустио вођење фирме њиховом тиму и 

отишао неодложним послом у иностранство. Унапређује Петру у пословног партнера. 

 

42. ПУБЛИКА - РИНГ 

Ивана Заби прети Петри како ће да зажали ако Александар победи Хогара. Петра је отера. 

Упознаје се коначно са Олгом. Александар утрчава у ринг. Карлос га припрема за борбу. 

Публика навија за Хогара. Хогар нокаутира Александра. Петра и Олга се престраве. 

Карлос и Дејанов дух враћају Александра у борбу који нокаутом побеђује Хогара у другој 

рунди. 
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43. КАФИЋ „ЧУДНА ШУМА“ 

Прослава победе. Певају „Чудну шуму.“ Кристина и Богдан се пољубе,  а наравно и 

Александар и Петра.  

 

К р а ј   д р у г о г   ч и н а   и   п р е д с т а в е . 


