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CENA 1 – EXT – PARQUE AQUÁTICO – NOITE 
Continuação da última cena do capítulo anterior: A passarela acaba de explodir. 
Andreia no meio das ferragens. Todos os presentes surpresos e assustados com tudo, 
jornalistas tiram fotos. Os personagens envolvidos com Andreia sem reação. Muita 
suspense e tensão. 

DORA 
Meu Deus, o que houve!? 

RODOLFO 
(à um fotógrafo) 

Filma tudo, não deixe escapar nada. 

TATIANA 
Filha! Calma. 

ANDREIA 
Mãe! 

Percevejo se aproxima da passarela. 

PERCEVEJO 
Carma. Ninguém deve tocá nela. 

LAÍSE 
Já tô ligando para os bombeiros. 

TATIANA 
Filha, fique calma, o socorro já vai chegar. 

LULI 
Mas o que está acontecendo aqui Selma, que explosão foi essa? 

SELMA 
Eu não estou entendendo Luli, parece que alguém sabotou o desfile. 

LULI 
Alguém quer arruinar o meu desfile e eu não vou deixar. 

Tatiana se aproxima ouvindo o final da conversa. 

TATIANA 
O que você? Arruinar seu desfile!? Você está preoculpada com esse maldito desfile do 

que com sua sobrinha que está no meio daquelas ferragens Deus sabe como? 

LULI 
São ossos do ofício, o desfile tinha muito dinheiro em jogo. 

TATIANA 
E a vida da sua sobrinha não conta. 

Alice se distancia das pessoas, João a acompanha. Ela cochicha 
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ALICE 
(baixinho) 
Vitória!!! 

 

João se aproxima. 
 

ALICE 
Será que ela morreu? 

JOÃO 
Não sei. Colocamos muitos explosivos, se sobreviver deve ficar com grandes sequelas. 

Alice sorri. 

 

PRÓXIMO DALI 
 

ALEXANDRE 
Andreia! Você está me ouvindo? 

ANDREIA 
Sim Alexandre. 

ALEXANDRE 
Aguente firme. 

 

Rodolfo se aproxima. 

RODOLFO 
Estamos aqui onde acaba de acontecer um grande acidente com uma das modelos 
mais requisitadas do momento, Andreia Ferreira. A passarela explodiu quando ela 

estava desfilando, até agora não se tem notícias sobre seu estado de saúde, o corpo de 
bombeiros já está a caminho, vamos falar com o marido da vítima, o ator Alexandre 

Rangel. 

Rodolfo vai até Alexandre. 

RODOLFO 
(CONT.) 

Com licença, você acredita que Andreia sobreviverá a esse acidente. 

Alexandre tampa a lente da câmera com as mãos. 

RODOLFO 
(CONT.) 

As pessoas querem saber, você acha que Andreia tem chances de sobreviver a esse 
atentado? Será que é o fim de sua carreira? 

Alexandre não fala nada. Rodolfo se dirige para a câmera. 

RODOLFO 
Muito bem, voltamos a qualquer momento com novas notícias diretamente do Parque 

Aquático aqui do Rio de Janeiro. 
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O Corpo de Bombeiros chega. 

BOMBEIRO 
Calme eu preciso que se afastem. 

TATIANA 
Por favor, salvem minha filha. 

BOMBEIRO 
Faremos o possível. 

Tatiana desesperada. O Bombeiro entra no meio das ferragens. CLOSE-UP nos parafusos 
de algumas ferragens da passarela se soltando. 

BOMBEIRO 
(á Andreia) 

Calma vai dar tudo certo, você confia em mim? 

ANDREIA 
Sim. Confio. 

BOMBEIRO 
Então segure a minha mãe que vou te tirar daí. 

ANDREIA 
Ai! 

CLOSE nas pernas de Andreia com um ferro ultrapassado. 

BOMBEIRO 
Meu Deus! (à outro Bombeiro) Eu preciso de uma serra. 

O Bombeiro entrega a serra a ele. 

BOMBEIRO 
(à Andreia) 

Você precisa ser forte. Preparada!? 

Andreia faz sinal afirmativo com a cabeça. 

BOMBEIRO 
Isso vai doer um pouco. 

O Bombeiro começa a serrar o ferro. 

ANDREIA 
Aiiiiiiiiiiiiiiiiii! 

Andreia desmaia. 

BOMBEIRO 
(ao Bombeiro) 

Prontíssimo, pode puxar. 
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Andreia já é colocada numa maca. 

TATIANA 
Filha, fale comigo. Por que ela não acorda? 

BOMBEIRO 
Ela será encaminhada para o hospital. 

ALEXANDRE 
Andreia ficará bem? 

BOMBEIRO 
Só o médico poderá dizer. 

TATIANA 
Eu quero ir com ela. 

Alice se aproxima de Alexandre. 

ALICE 
Eu sinto muito por tudo o que está acontecendo. Andreia ficará bem. 

Alice dá um abraço fingido em Alexandre enquanto sorri satisfeita. 

 
ABERTURA DE NOVELA 

 
 

CENA 2 – EXT – PARQUE AQUÁTICO – NOITE 
Teteco, Reginaldo e Lucas juntos. 

TETECO 
Que tragédia! 

REGINALDO 
Vocês acham que Andreia sobreviverá? 

TETECO 
Credo, que pergunta, minha musa é forte, ela vencerá mais essa, pode escrever aí. 

LUCAS 
Esse criminoso tem que pagar por tudo. 

REGINALDO 
Eu me sinto um pouco culpado, afinal minha função é montar a passarela. 

TETECO 
Mas todos sabem que você não seria capaz de fazer uma crueldade dessa. 

LUCAS 
Teteco tem razão, a pessoa que fez isso agiu durante a noite. 

TETECO 
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Não importa quem seja, eu só quero que Andreia sobreviva. 

REGINALDO 
Ela vai. Precisamos confiar. 

Fecha em Teteco. 

 
CENA 3 – INT – HOSPITAL – CORREDOR – NOITE 
Andreia chega na maca no hospital, o MÉDICO a vê nos corredores. 

MÉDICO 
O que houve? 

ENFERMEIRA 1 
Uma explosão numa passarela, ela ficou presa às ferragens. 

Ele observa uma barra de ferro ultrapassando suas pernas. 

MÉDICO 
A leve imediatamente para o centro cirúrgico. 

Tatiana se aproxima. 

TATIANA 
Por favor, minha filha vai sobreviver doutor? 

MÉDICO 
Ela precisa ser operada. 

TATIANA 
O que! 

MÉDICO 
Agora eu preciso ir. 

TATIANA 
Por favor doutor, salve a vida da minha filha. 

MÉDICO 
Eu farei o possível. 

O médico sai. 

 
CENA 4 – INT – HOSPITAL – RECEPÇÃO – NOITE 
Tatiana chega na recepção. 

ALEXANDRE 
O que médico disse? 

TATIANA 
Andreia vai ser operada. 
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Tatiana dá um abraço em Alexandre e começa a chorar. 

ALEXANDRE 
Calma. 

Close em Tatiana. 

 
CENA 5 – EXT – FORA DO PARQUE AQUÁTICO – NOITE 
Dante e Laíse saindo do Parque Aquático. 

LAÍSE 
É mesmo muito triste, um grande desfile terminar desse jeito. 

DANTE 
Não pense mais nisso, tudo ficará bem. Andreia está em boas mãos. 

LAÍSE 
Quem você acha que colocou aquela bomba na passarela? 

DANTE 
Ninguém sabe. 

LAÍSE 
Quem fez isso com Andreia merece ser preso. 

 

 
CENA 6 – INT – COMUNIDADE – BAR DO TIGRÃO – NOITE 

TIGRÃO, PERCEVEJO, DORA, LUCINHA, YASMIN, ALDEMIR E ZILÁ 
Ave Maria chega de graça, o senhor é convosco bendito seja vós entre as mulheres, 

bendito ao fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria cheia de Graça, o Senhor é 
Convosco, bendito seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso 
de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem 

nos tem ofendido mais deixeis cair em tentação mais livrais do mal, Amém. 
 

 
CENA 7 – INT – HOSPITAL – RECEPÇÃO – NOITE 
Tatiana e Alexandre juntos sentados num banco. Luli chega. 

TATIANA 
O que você quer? 

LULI 
Calma eu só quero saber como minha sobrinha está? 

TATIANA 
Agora você se preocupa com ela. 

LULI 
Claro que sim. Eu quero ver se ela terá condições de continuar sua carreira depois 

desse acidente. 
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TATIANA 
Eu sabia que você não está preocupada com o estado de saúde de Andreia e sim com a 

maldita agência. 

LULI 
Pelo menos eu não divulguei fotos sem o consentimento dos outros. 

TATIANA 
Você sabe muito bem que armaram para mim. 

LULI 
Isso é o que todas dizem. 

TATIANA 
Saia desse hospital se não, não responsabilizo por mim. Respeite a minha dor. 

SECRETÁRIA 
Hei vocês estão atrapalhando. 

ALEXANDRE 
Calme. Luli é melhor você ir embora. 

LULI 
(falsa) 

Claro, eu vou e espero que Andreia fique bem. 

Luli se retira. 

TATIANA 
Cínica. 

 

 
CENA 8 – INT – HOSPITAL – CENTRO CIRÚRGICO – NOITE 
O médico opera Andreia. O médico corta com um bisturi parte do tecido da perna de 
Andreia retirando a barra de ferro presa. Os batimentos cardíacos começam a acelerar. 

MÉDICO 
O que está acontecendo? Não podemos perde-la. 

O aparelho que mede os batimentos cardíacos se torna uma linha única apitando. 

ENFERMEIRA 2 
O que está acontecendo? 

MÉDICO 
Rápido o desfibrilador. 

Ele pressiona sobre o peito de Andreia, e dá choque. 

MÉDICO 
Aumenta no máximo. Isso. 
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Ele pressiona novamente sobre o peito de Andreia e dá um novo choque. 

MÉDICO 
Volta. Volta. 

Os batimentos cardíacos voltam. O médico respira aliviado. 

ENFERMEIRA 2 
Você conseguiu doutor. 

 

 
CENA 9 – INT – APARTAMENTO DE JOÃO – QUARTO - NOITE 
Alice estoura um champanhe. 

ALICE 
Precisamos comemorar. O plano foi um sucesso. 

JOÃO 
Graças a mim. 

ALICE 
Limpou tudo, não tem como a polícia chegar na gente tem? 

JOÃO 
Eu sou eficiente, tomei as devidas providências. 

ALICE 
Perfeito, um brinde ao tombo de Andreia e ao começo de uma nova era, a minha. 

Os dois brindam e bebem champanhe. 

 
CENA 10 – INT – HOSPITAL – RECEPÇÃO – NOITE 
Tatiana e Alexandre ansiosos na recepção. 

TATIANA 
E esse médico que não dá notícias. 

ALEXANDRE 
Calma. 

O médico chega na recepção. 

TATIANA 
Doutor, como está a minha filha? 

ALEXANDRE 
Ela ficará bem? 

TATIANA 
Diga doutor. 

MÉDICO 



CAPÍTULO 02 – PASSARELA DE PEDRAS 

9 

 

 

A operação foi um sucesso, Andreia já está fora de perigo. 

TATIANA 
Graças a Deus. 

ALEXANDRE 
Eu disse, Andreia é forte. 

TATIANA 
Podemos vê-la. 

MÉDICO 
Claro, me acompanhe. 

 

 
CENA 11 – INT – HOSPITAL – QUARTO – NOITE 
Andreia está no quarto, sua mãe bate na porta. 

TATIANA 
Posso entrar? 

ANDREIA 
Claro mãe. 

Alexandre e Tatiana entram. 

TATIANA 
Eu tive tanto medo filha. 

ANDREIA 
Eu também, mas estou aqui agora. 

TATIANA 
Todo o Brasil, está torcendo por você filha. 

ANDREIA 
Eu sei e agradeço muito a todos. 

ALEXANDRE 
Como está se sentindo? 

ANDREIA 
Ainda sinto um pouco de dor mas o médico disse que é normal. 

Alexandre massageia a mão de Andreia. Andreia tenta se mover na cama e sente que 
algo está estranho. 

ALEXANDRE 
O que houve? 

ANDREIA 
Não sei. 
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Andreia tenta se mover novamente. 

ANDREIA 
As minhas pernas. 

TATIANA 
O que tem suas pernas? 

ANDREIA 
(desesperada) 

Eu não estou sentindo minhas pernas. 

Tatiana e Alexandre trocam olhares. Close em Andreia apavorada. 

 
FIM DO CAPÍTULO 02 


