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SINOPSE
Un neno mendigo recorre as rúas de Jadz sen un patacón. Unha nena turista ten moitos cartos e 
deciden cumprir todos os seus desexos infantís. 

INTRODUCIÓN
1) Neno, cunha camiseta do Depor, lee a fortuna ós mochileiros.
-Hola, Coca-Cola....
2) “A sorte está por vin nun momento especial da túa vida”
2) Merca unha torta de pan e un prato de arroz.
3) Un taxista riñelle.
4) Parase nunha tenda a ver os televisores. O dono bótao.
5) Un imán vai tras del para levalo á escola.
6) Uns nómadas propoñenlle levar alcohol.
7) ¿Nunca sentiche curiosidade polo teu destino?
8) O neno saca unha mensaxe e pidan que o le: “Estás xa no camiño na felicidade”
9) O seu amigo nómada ri: “Non di si se tarda moito ou pouco ou si che caerá do ceo”.

PRIMERA PARTE

1) presentación das personaxes:
-Avión Austrialines: 
-Nai: señora repoluda, a tipica de Malpica. Soña con chegar a Dubai (mira no mapa) para facer a 
ultima escala a Perth, onde está o seu home, retenido polos tribunais por pesca ilegal.
-Filla pequena: sempre está a facer preguntas. Escribe frases e le os horoscopos. “E momento de 
coñecer novos amigos”. Imita as azafatas.
-Rapaza maior: interesada nas aventuras e  videoxogos.
-A pasaxeira: o seu home boa noutro avión porque tiveron un accidente e agora van en vos distintos.

2) tormenta no Golfo
-Comandante: advirte que deben desviarse a Jadz e pasarán unha noite no hotel.
-Nai: protesta porque axiña vai ser o xuizo.
-Amigos chineses con nena china.

3) Chegada a Jadz.
Pasaportes.
Preguntas da nena.
Fajo de billetes. 
Queren chamar o pai pero non teñen cobertura.

4) Taxi loco por Jadz.
 No hotel de Jadz. Chimeneas e cúpulas.
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A nai entra nun cíber.
Os nenos valeiran a neveira do hotel.
Van dar unha volta.
Suben no bus, deben ir detrás.
Señor coa moto. 

SEGUNDA PARTE

1) O neno vende 
Bazar.
Especias: té, azafrán, etc...
Mesquita
A nena se proba un chador, bailando as Mil e unha noites.

2) Aparece unha inspectora das multas.
Mostralle o espello.
Cobralle moitos cartos.

3) confusión entre chinos e familia.
A señora china insiste en que veñan con eles, pois a filla esta de cumpleaños.
Van todos a unha tenda de alfombras.
O señor se enrolla.

4) Neno coa gaiola e o xilgaro. 
Lee as mensaxes.
Desafíos infantís.
O neno non acepta o pago por 3 veces.
A nena lle paga moitos cartos polas mensaxes.

3) Chega un sacerdote e lle rifa por idólatra.
Botao dalí.
As mensaxes caen ó río.
O neno non sabe escribir e chora porque o pai lle vai rifar.
A nena propón novas frases orixinais.

4) Buscan clientes pero as mensaxes lle saen ó revés.
-uns turistas occidentais.
-un vello.

TERCEIRA PARTE

1) Van mercar un xelado.
Votación.
O toman no parque.
Logo mercan unhas rodallas de melón.
Ven os señores que xogan o xadrez e levan concas de rosario.

3) Decatase de que a nai xa non está.
Queren chamar.
Deben ir un cíber.



4) Fuxen doutra inspectora.
Entran no templo do lume eterno do Maestro Zaratrusta.
Fala o vello, sentado.

5) Un amigo e unha amiga de chador busca un taxi que os leve ó hotel Dario III.
Chegan ó hotel e a policía detén ó mendigo.

6) A nai ordena irse.
A nena non quere para poder salvar ó seu amigo.
¿Ti non o farías por papá?
A nai dalle unha bofetada e volven ó aeroporto.
Mentras esperan, o avión se retrasa.
A nai arrepintese.
Quedan en terra. 

7) Van buscar ó rapaz.
Xa o deixaran marchar.
Corren ó parque.
Se escreben por e-mail.
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