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Jeneriği görürüz ekranda. Siyah fon üzerinde kırmızı Morg Prensesi başlığı ve Morg
Prensesi yavaşça silinir. Kırmızı renkte 1952 Temmuz İstanbul yanar ve yavaşça
silinir, geriye siyah bir ekran kalır; karanlık sokağa geçiş yapılır.

Müzik : Korkuyu destekleyen bir piyano müziği devreye girer.

Sahne 1
Sokak
Dış - Gece

Gecedir. Sıcak bir yaz gecesi... Nem ve pus vardır. Çok karanlık
bir sokak görüntülenir ve sokağı ay ışığı (ve/ya) lambalar
aydınlatmaktadır.

(Efekt) : Bir ayakkabının topuk sesleri.

Sokağa bir gölge düşer. Gölge, arkadan gelen ışıkla yere
düşmektedir ve yere düşen gölge bir kadının siluetidir. Yerler
nemden ıslaktır. Gece karanlığında kadının tüm bedenini
ardından yürüyen ayaklarını görürüz.

Kadın yürümeye devam etmektedir ve ayakların yürüyüşü
görülmektedir. Kadının ayakları tökezler ve biranda
yıkılırcasına düşer. Kadının ellerinin bir objeye (çöp kutusu)
uzandığını görürüz. Bir lambanın altındaki çöp kutusu...

(Efekt) : Çöp kutusunun betondaki kayma sesi ve kadının nefes
alış verişleri.

Kadının ellerini görürüz detayda. Ardından görüntüye kadının
ay ışığıyla aydınlanan uzun, düz, siyah saçları; soluk yüzü girer.

Kadının saçları, yüzüne gözüne yapışmıştır. Detayda sağ eliyle
saçını düzeltir. Aniden acı çeker gibi yüzünü buruşturur. Eline
bakar ve elin üzerindeki kan görülür ekranda. Kadının soluk alış
verişleri hızlanır. (Korkuyu hissettiğini belli eder.) Kadının
tepkisi ve duruşu görüntülenir ardından detayda korkmuş
yüzünü görürüz. Makyajı, rimeli, eyelinerı akmıştır...

(Efekt) : Olabildiğine hızlı nefes alış verişler ve inlemelerle
karışık ağlama sesi.

Kadın hızlı hareketlerle vücuduna bakınır. Her yerini eller.



Üstünde1952'nin çizgilerini taşıyan siyah, kısa, pis ve
hırpalanmış bir elbise; sandalet tarzında topuklu, siyah
ayakkabılar vardır. Uzun ince çorap giymektedir ve çorap
yırtıklarla; dizkapakları çiziklerle, pislikle doludur. Kadın;
zayıf, siyah uzun saçlı, soluk benizli, güzeldir. Başının sağ
tarafı kanamaktadır ve saçı başının sağ tarafına yapışmıştır.

(Efekt) : Her yandan nefes alış veriş sesleri duyulur. Kadının
inlemeyle karışık, kısık ağlama sesi ve nefes alışları.

Kadın, yamuk bir biçimde hızlı adımlarla yürümeye çalışır.

(Efekt) : Kadın, yoğun nefesler alıp verir ve canının acıdığını
kanıtlarcasına inler, gecenin sessizliğini bozar.

Alacakaranlık yok olmaktadır ve hava açık lacivert bir görüntü
almak üzeredir. Yorgun biçimde elleri, kolları sarkarak
yürümeye devam eder.

(Efekt) : Nefes alış verişler.

(Efekt) : Uzaktan uğultular gelir.

Sahne 2
Liman
Dış - Gün

Hava iyice aydınlanmaya başlar. Her taraf pus içindedir. Kadın
sokağın içinde ayakta, sabit görülür. Sokak görülür ve kadın (+
seyirci) bir limanda; eski, pis bir limanda olduğunu anlar.

(Efekt) : Uğultular yoğunlaşır.

Kadın labarbanın geldiği yerde, sis içinde kalabalık insan
siluetleri görür. Kadın; kalabalığa yaklaşır, yardım için
bağırmaya başlar.

Kadın : Yardım edin! Lütfen! (Ağlayarak ve kısık, acı bir sesle)

Kadın kalabalığa iyice yaklaşır.

Kadın : Biriniz yardım etsin! (yutkunarak ve kısık sesle)

Hiç kimsenin kadına tepki vermediğini, duymadıklarını görürüz.

Sahne 3
Liman

Kadın kalabalığa ulaşır, yürümeyi bırakır, burnuna kötü kokular
geldiğini ifade edercesine sol elini burnuna götürür (ceset



Dış - Gün kokusu/yosun kokusu), gözlerini acıyla kısar. Uğultular
kesilmiştir.

(Efekt) : Nefes alış verişler..

Kadın gözlerini açar, gözleri doludur. Sol elini indirirken sağ
elini başına götürür. Baştaki yarayı görürüz. Elini indirir ve
elindeki kanı eteğine siler.

Sahne 4
Liman
Dış - Gün

Kalabalık (balıkçılar) bir şeyin etrafında toplanmıştır. Ölü bir
sessizlik hakimdir. Kalabalığın yüzleri net görülmez. Siluetimsi
bir topluluğun arasından kadın; kendini çeken bir güç
varmışçasına yavaşça süzülür. Kalabalık; bir süngermiş gibi
hissizdir, kadını hiç duymaz ve fark etmezler. Kadının
omuzlarının süzüldüğünü ve kalabalığın arasına yavaş yavaş
karıştığını görürüz. Kadın, kalabalığı aşarak bakıldığı varsayılan
"şey" e ulaşır, öne geçer, yere bakar. Kadının ifadesini görürüz.
Yüzü şok geçiren, korkan bir insanın ifadesini alır, gözleri
yuvasından fırlayacak gibi olur.

Kadının yüzündeki şok ifadesi devam etmektedir. Aynı
ifadedeki yüzü bu kez yerdedir. Kadının yerdeki görüntüsünden
yavaşça uzaklaşılır ve yerde gözleri açık, korku dolu ifadesiyle
ölü bir kadının yattığını görürüz. Bu ölü kadın kendisidir.

Görüntüden iyice uzaklaşılır. Sis kalmamıştır. Hava olabildiğine
aydınlıktır. Kadın (kadının ruhu) kalabalıkta değildir artık,
yerde ölü yatmaktadır. Görüntü kararır.

(Efekt) : Nefes alış verişler.

Müzik : Jenerik müziği devreye girer ve jenerik akar.


