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CENA 1 – INT – CASA DE ANDREIA – QUARTO DE ANDREIA E ALEXANDRE – NOITE 
Continuação da última cena do capítulo anterior: Andreia acaba de levantar suspeitas 
quanto ao envolvimento de Alice em seu acidente. 

ALEXANDRE 
Será? Alice não chegaria a tanto, chegaria? 

ALICE 
Não sei. 

ALEXANDRE 
Eu acho que você deve se afastar dela. Se Alice foi mesmo capaz de fazer isso tudo, ela 

pode ser muito perigosa. 

ANDREIA 
Se foi Alice mesmo, ela precisa pagar por tudo o que me fez. 

Fecha em Alexandre. 
 

CENA 2 – EXT – PARIS – NOITE 
Música de Desfile. Legenda: Paris. Corta para um grande ambiente luxuoso. 

 

CENA 3 – EXT – PARIS – PASSARELA – NOITE 
Alice desfila na passarela, fazendo poses entre flashes, close em seu rosto satisfeito. 

LULI 
Alice está um arraso. 

SELMA 
Você tinha mesmo razão Luli, Alice tem mesmo potencial. 

LULI 
Eu não disse. 

Alice continua desfilando. 

 
CENA 4 – INT – PARIS – DESFILE – CAMARIM – NOITE 
Alice chega no camarim. Luli entra. 

ALICE 
Luli!? O que achou? 

LULI 
Um arraso. 

Alice sorri. 

LULI 
Vamos. Ainda precisamos arrumar as malas, amanhã estamos de volta ao Brasil. 



CAPÍTULO 08 – PASSARELA DE PEDRAS 

2 

 

 

Fecha em Alice. 
 
CENA 5 – PASSAGEM DE CARROS 
Brasil. Amanhecer. Passagens de carro. Fachada da casa de Andreia. 

 

CENA 6 – INT – CASA DE ANDREIA – QUARTO DE ANDREIA E ALEXANDRE – DIA/MANHÃ 
Andreia acorda. Alexandre no banheiro. 

ANDREIA 
Alexandre!? Alexandre!? 

COMEÇO DO FLASH BACK DO CAPÍTULO 5/CENA 21: 
 
CENA 7 – INT – CASA DE ALICE – SALA – DIA/TARDE 
(...) 

ANDREIA 
Até ontem mesmo éramos melhores amigas, agora vejo que toda aquela amizade foi 

uma farsa. 

ALICE 
Mas você não pode me culpar pelo seu acidente. 

ANDREIA 
Tem razão, você não teve culpa. Mas eu pensei que por sermos melhores amigas você 

poderia ter me visitado no hospital, para saber como eu estava. Fiquei surpresa quando 
soube que você seria modelo. Afinal Alice, o que você pretende com tudo isso? 

Close na tensão de Alice. 

FIM DO FLASH BACK DO CAPÍTULO 5/CENA 21: 
 
CENA 8 – INT – CASA DE ALICE – SALA – DIA/TARDE 
COMEÇO DO FLASH BACK DO CAPÍTULO 6/CENA 1: 

Andreia acaba de enfrentar Alice. Alice está surpresa com a atitude da ex-amiga. 

ALICE 
Eu não estou te entendendo. 

ANDREIA 
Tem certeza? 

ALICE 
Sim. Eu não sei do que você está falando. 

ANDREIA 
Cinismo tem sua hora. 

ALICE 
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Tudo bem, se é a verdade que você quer, eu digo. Eu não tive nada a ver com o seu 
acidente, eu sinto muito por você, mas em breve estarei iniciando minha carreira e a 

última coisa que eu quero é minhas fotos ao lado de uma pessoa paralítica. 

ANDREIA 
Como eu pude me enganar tanto com você. 

ALICE 
Acho que você não entendeu, eu vou ser mais clara: Eu tenho vergonha de ter uma 
amiga que não pode andar, o que os outros iriam pensar de mim. Agora se é só isso 

que tinha para dizer pode ir embora. 

(...) 
 

CENA 9 – INT – CASA DE ANDREIA – QUARTO DE ANDREIA E ALEXANDRE – DIA/MANHÃ 
Andreia continua pensativa em seu quarto. 

 

CENA 10 – AEROPORTO 
O avião desce no aeroporto. 

 

CENA 11 – EXT – FORA DO AEROPORTO – DIA/MANHÃ 
Alice sai do aeroporto, uma multidão a sua espera do lado de fora. 

FÃ 1 
Alice, é a Alice. 

REPÓRTER 
Como foi essa turnê Alice, como está se sentindo depois se tornar a nova sensação do 

mundo da moda. 

ALICE 
Muito bem... 

REPÓRTER 
Só mais uma pergunta, o que você tem para dizer para os fãs que estão te assistindo. 

Os seguranças impedem a aproximação de Alice com o público e os jornalistas. Alice 
entra no veículo que sai. 

 
CENA 12 – INT – APARTAMENTO DE JOÃO/QUARTO – AGÊNCIA RAÍZES DO 
RIO/RECEPÇÃO – DIA/MANHÃ 
João desliga a televisão. O celular de João toca, a tela se divide em duas. 

JOÃO 
Laíse!? 

LAÍSE 
Você viu ela chegou. 

JOÃO 
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Sim, acabo de ver na TV. 

LAÍSE 
E você que pensa em fazer quanto a nós dois. 

JOÃO 
Eu vou dizer tudo para ela mas você precisa ter calma. 

LAÍSE 
Claro, lembre que vivemos muitas coisas nesse ano que se passou. 

JOÃO 
Pode ficar tranquila. 

João desliga o celular. 
 
CENA 13 – INT – AGÊNCIA RAÍZES DO RIO – RECEPÇÃO – DIA/MANHÃ 
Laíse na recepção termina de desligar o celular. Dante se aproxima. 

DANTE 
O que aconteceu? Algum problema? 

LAÍSE 
Não, nada de importante. 

DANTE 
Já viu? Alice já desembarcou. 

LAÍSE 
Claro. Eu vi pela TV. 

Close em Dante. 

 
CENA 14 – INT – CASA DE ANDREIA – COPA – DIA/MANHÃ 
Alexandre toma café enquanto lê o jornal. 

ALEXANDRE 
Eu não acredito! Veja só, a matéria que esse jornalistazinha publicou sobre Andreia: “A 

ex modelo Andreia Ferreira que sofreu um acidente em um dos mais importantes 
eventos do Rio de Janeiro a 1 ano sofreu o maior tombo de sua vida, sua ex-amiga 

Alice Gusmão a tirou do pódio e se tornou uma das mais célebres modelos dos últimos 
tempos desfilando para várias grifes ao redor do mundo. Agora fica a dúvida? E a 

polícia o que anda fazendo quanto a isso, por fontes extremamente confidenciais, já se 
sabe que Alice com a cumplicidade do seu namorado João é tida como a principal 

suspeita do caso.” Que jornalistazinha mequetrefe, puro sensacionalismo. 

A campainha toca a empregada atende, Tatiana entra. 

TATIANA 
Alexandre? 
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ALEXANDRE 
Oi Tatiana, já viu o que esse jornalista publicou no jornal? 

TATIANA 
Acabo de ver. 

ALEXANDRE 
Andreia não pode ver essa notícia. 

Chega Andreia. 

 
ANDREIA 

Que notícia! 

ALEXANDRE 
Nada de importante. 

ANDREIA 
Não. Vocês estavam falando de uma notícia que saiu no jornal não adianta disfarçar. 

Me dê esse jornal Alexandre. 

Alexandre entrega, Andreia lê. 

ANDREIA 
Eu estava certa, Alice é mesma suspeita de sabotar o desfile. 

ALEXANDRE 
Ninguém ainda tem prova de nada. 

ANDREIA 
Só um burro não vê o que está nitidamente na sua frente, Alice me rejeitou desde 
quando soube do meu acidente, não seria surpresa alguma se ela e seu namorado 

estivesse envolvido nisso. Me leve para o quarto. 

ALEXANDRE 
Claro.                                      

Alexandre encaminha Andreia para o quarto. 

 

CENA 15 – INT – CASA DE ANDREIA – QUARTO DE ANDREIA E ALEXANDRE – 
DIA/MANHÃ 
Alexandre deixa Andreia no seu quarto. 

 
ANDREIA 

Eu quero ficar um pouco sozinha, fecha a porta quando sair fazendo um favor. 

 
ALEXANDRE 

Claro. 
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Alexandre sai e fecha a porta. Andreia mexe na sua cadeira de rodas alcançando o seu 
celular. Ela disca. 

 

CENA 16 – INT – COMUNIDADE – BAR DO TIGRÃO – DIA/MANHÃ 
Percevejo e Dora no bar. Tigrão serve os dois. 

DORA 
Qui belezura... pão na chapa do jeitinho que gostamu. 

TIGRÃO 
Não dá pra dizer que vocês são a nova sensação da música sertaneja mas melhoraram 

bastante nesse ano que se passou. 

PERCEVEJO 
Viu Tigrão que desperdíciu seria se não confiasse na genti. 

TIGRÃO 
Acho melhor continuarem assim se não querem perder o emprego novamente. 

O celular de Percevejo toca. 

DORA 
Êh, Percevejo nem na hora do lanche esse celular seu dá trégua. 

PERCEVEJO 
Carma deve ser coisa importante, eu perciso atender. 

Percevejo pega o celular e vai a um canto. 

PERCEVEJO 
Alô, já posso falar. 

Dora come pão e bebe suco em seguida Percevejo volta. 

PERCEVEJO 
Mudanças de planu Dora ocê terá que ensaiar sem mim. 

DORA 
Como anssim, nós somo uma dupla, e uma dupla jamais ensaia sozinha. 

PERCEVEJO 
Mas hoje será a pirmeira vez. 

DORA 
Que isso Percê. Não vem mi dizê que tu tá se enrabichando com arguma muié, tá 

apaixonado? 

PERCEVEJO 
Não é nada disso. É um arssunto pessoar que surgiu de úrtima hora e percisarei sair 

um porco. 

DORA 
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Muito estranho esse assunto pessoar, espere que não seja sempre assim. 

PERCEVEJO 
Claro que não. Agora eu já vou indo. 

Percevejo sai. 

 
CENA 17 – INT – JORNAL – ESCRITÓRIO DE EVERALDO – DIA/MANHÃ 
Everaldo em frente a Rodolfo. 

EVERALDO 
Estou impressionado, demorou mais finalmente você conseguiu. 

RODOLFO 
É. Eu não podia arriscar. 

EVERALDO 
Agora me diga, essa nota é fria não é? 

RODOLFO 
Já ouviu falar de fake News? 

EVERALDO 
Dá pra ver que aprendeu tudo comigo, mas eles irão investigar. 

RODOLFO 
Andrei investigando e descobri que o policial César que trabalha com Rodriguez 

também anda desconfiado de Alice, se eles nos acusarem de algo, podemos confirmar 
isso. 

EVERALDO 
Muito bem pensado você faz jus a seu trabalho e espero que continue assim. 

Fecha em Rodolfo. 
 

ABERTURA DE NOVELA 
 
 

CENA 18 – INT – DELEGACIA – GABINETE – DIA/MANHÃ 
Rodriguez em frente a César, Silvana e alguns POLICIAIS. 

RODRIGUEZ 
Esse jornalista tá brincando com fogo, inventar uma coisa dessas. 

SILVANA 
Ele deve ter descoberto que César desconfia de Alice e feito disso uma notícia certa. 

RODRIGUEZ 
Viu César, viu no que nos meteu com essa sua desconfiança, agora precisamos dar um 

jeito de abafar isso, caso contrário, Alice e João podem nos processar. 
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SILVANA 
Eu não acredito que Alice se arriscará tanto, se ela tem mesmo culpa no cartório, ela 

jamais se envolveria com um processo contra nós. 

Fecha em Rodriguez. 
 
 

CENA 19 – INT – COMUNIDADE – CASA DE YASMIN – QUARTO DE YASMIN – 
DIA/MANHÃ 
Lucinha penteia Yasmin. 

LUCINHA 
Você tem novas fotos para fazer? 

YASMIN 
Sim, vou fotografar para uma linha juvenil, minha mãe está acertando tudo. 

LUCINHA 
Nesse ano nada mudou para mim. 

YASMIN 
Sossegue Lucinha, um dia você consegue, igual eu consegui. 

LUCINHA 
Se ao menos eu conhecesse um outro fotógrafo que não seja o Lucas. Quem sabe a 

internet. 

YASMIN 
Minha mãe sempre diz que não se deve confiar em estranhos. 

LUCINHA 
Você diz isso por que já é famosa, agora eu preciso ir. 

Lucinha sai. 

YASMIN 
Acho que ela vai se meter em nova encrenca. 

Fecha em Yasmin. 
 

CENA 20 – INT – AGÊNCIA RAÍZES DO RIO – RECEPÇÃO – DIA/MANHÃ 
Teteco e Dante conversam. Estão presentes Reginaldo e Lucas: 

TETECO 
Vocês viram no jornal que bafafá. 

DANTE 
É. Coitada da Andreia, ela não merecia passar por nada disso. 

LUCAS 
Eu é quem diga. 
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Luli entra toda provocante, seu decote está mais aberto e o vestido mais justo no corpo, 
ao passar perto de Dante, ela troca olhar com ele. 

REGINALDO 
O que foi aquilo? Ela acaba de chegar de uma turnê e já tá de olho em cima de você. 

Deu para perceber que a patroa olhou para você de um jeito que parecia querer comê- 
lo com os olhos. 

LAÍSE 
O que está acontecendo aqui, conversa de comadre, vão todos trabalhar. 

REGINALDO 
Ih... até parece que você é a dona da agência. 

LAÍSE 
Eu não sou mas sou a secretária da dona. E você Dante pensa que eu não vi. 

DANTE 
Viu o que? 

LAÍSE 
O seu olhar para cima de Luli. 

DANTE 
Mas foi ela quem olhou para mim. 

LAÍSE 
Ah tá, olhou para você, e você tem essa moral? 

Fecha em Laíse 

 
CENA 21 – INT – CASA DE ANDREIA – SALA – DIA/MANHÃ 
Andreia em frente a Percevejo a conversa já iniciada. 

ANDREIA 
Você sabe onde conseguir? 

PERCEVEJO 
A minha antiga vida me porpocionou muitas coisa, deixi comigo por você eu vendo a 

minha alma ao próprio diabo. 

ANDREIA 
Quem conhecerá o inferno será Alice se ela tiver envolvida nisso. Agora vá, e me 

mantenha informada. 

Percevejo sai. 
 

CENA 22 – INT – COMUNIDADE – LANHOUSE – DIA/MANHÃ 
Lucinha numa lanhou-se. Ela procura por contatos de fotógrafos no computador. 

LUCINHA 
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Esse aqui parece bem interessante. 

Yasmin vigia ela. Yasmin entra na lan house. 

YASMIN 
Lucinha. Que site é esse. 

LUCINHA 
Eu não disse, se Lucas pensa que é o único fotógrafo que existe ele está muito 

enganado e eu vou provar isso. 

YASMIN 
Minha mãe sempre disse para não confiar muito nesses sites. 

LUCINHA 
Eu não tenho escolha se meu próprio namorado não me ajudar eu preciso correr atrás. 

YASMIN 
Você é quem sabe. 

Yasmin vai embora. 

LUCINHA 
Achei. (Lucinha pega no celular e disca). Alô sim, eu vi um anuncio e estou interessada, 

claro, pode dizer eu anoto o endereço. Tudo bem eu sei onde fica. 

Yasmin observa Lucinha escrever o endereço. 

LUCINHA 
Eu vou indo e ai de você se contar para alguém ouviu. 

Lucinha sai. Fecha em Yasmin. 
 

CENA 23 – INT/EXT – APARTAMENTO DE JOÃO – RECEPÇÃO – DIA/MANHÃ 
João sai do seu apartamento Percevejo observa de longe, ele vai até o porteiro. 

PERCEVEJO 
Prerdão. 

PORTEIRO 
Eu posso te ajudar em alguma coisa? 

PERCEVEJO 
Eu vim visitá João, ele dissi que teria que dá uma saída mas que ia pedir pa que ocê 

entregasse as chave do quarto. 

PORTEIRO 
João não me disse nada. 

PERCEVEJO 
Tarvez ele tenha esquecidu. 



CAPÍTULO 08 – PASSARELA DE PEDRAS 

11 

 

 

JOÃO 
Infelizmente eu não posso entrega a chave do quarto de um hóspede sem a permissão 

dele. 

PERCEVEJO 
Achu qui isso aqui irá ti ajrudá. 

O porteiro olha para os dois lados. 

PERCEVEJO 
De onde veio esse pode vir muito mais, basta você me ajudar e sairá ganhando, será 

que eu posso ter acesso as chaves do quarto. 

O porteiro pega as chaves e entrega a ele. 

PORTEIRO 
É o quarto 49. 

Percevejo pega as chaves e sobe as escadas. 

 
CENA 24 – INT – APARTAMENTO DE JOÃO – QUARTO – DIA/MANHÃ 
Percevejo entra no quarto de João, retira uma escuta do bolso e examina o local para 
ver onde pode colocar. 

PERCEVEJO 
Ondi será que eu porderei colocá, tem que ser em um lugá em que eles não 

desconfiarão. 

Percevejo procura um lugar para colocar a escuta. Ele vê um jarro. 

PERCEVEJO 
Aqui é prefeito. 

Percevejo coloca a escuta dentro do jarro e sai do quarto trancando a porta. 
 

CENA 25 – INT – CASA DE ANDREIA – QUARTO DE ANDREIA E ALEXANDRE – 
DIA/MANHÃ 

Andreia entra no quarto. 

ALEXANDRE 
O que Percevejo veio fazer aqui. 

ANDREIA 
Ele é um amigo, veio me ver. 

ALEXANDRE 
Mas ele veio rápido. 

ANDREIA 
Ele estava atrasado para um show. 
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ALEXANDRE 
Ainda muito triste pela notícia do jornal? 

ANDREIA 
Um pouco, mas eu vou superar isso. 

ALEXANDRE 
Andreia eu tenho um encontro com o diretor, mas por tudo o que aconteceu eu acho 

que vou pedir para desmarcar 

ANDREIA 
Não precisa, vai querido, não se preocupe comigo. 

ALEXANDRE 
Você ficará bem? 

ANDREIA 
Claro, se precisar de alguma coisa eu ligo pra mãe. 

ALEXANDRE 
Tudo bem. 

Alexandre beija Andreia e sai. Andreia pega o notebook e abre. Coloca o fone de ouvido 
e abre um programa de computador colocando. 

 

CENA 26 – INT – AGÊNCIA RAÍZES DO RIO – RECEPÇÃO – DIA/MANHÃ 
Laíse trabalha. O interfone toca. 

LAÍSE 
Sim. Dante!? Tudo bem. 

Dante chega. 

LAÍSE 
Ainda bem que chegou, Luli tá te chamando no escritório. 

DANTE 
Eu? 

Dante entra no escritório. 

 
CENA 27 – INT – AGÊNCIA RAÍZES DO RIO – ESCRITÓRIO DE LULI – DIA/MANHÃ 
Luli fuma. Dante entra. 

DANTE 
Chamou. 

LULI 
Sim. Sente-se. 

Luli mostra seu decote e cruza as pernas. 
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LULI 
Não tenha vergonha, vai dizer que nunca viu. 

DANTE 
O que a senhora quer? 

LULI 
Senhora está no céu me chame apenas de você. 

DANTE 
O que você quer? 

LULI 
Eu pensei muito desde a nossa última conversa, você me disse que gostaria de ser 

modelo, isso ainda continua de pé. 

DANTE 
Nunca desisti de ser modelo, é meu sonho. 

LULI 
Eu fui muito grossa com você e queria te pedir desculpas eu notei que você pode ser 

um modelo promissor e quem sabe ser um dos nosso agenciados. 

DANTE 
Sério! 

LULI 
E alguma vez eu brinquei na vida. 

DANTE 
Seria uma maravilha. 

Luli coloca o cigarro no cinzeiro. E dá uma ultima tragada. 

 
CENA 28 – INT – APARTAMENTO DE JOÃO – QUARTO – DIA/MANHÃ 
João e Alice entram no quarto. 

JOÃO 
Estava morrendo de saudades. 

Os dois se beijam. 

ALICE 
Trouxe presentes. Você precisava ver como era Paris, Suíça, Milão... 

JOÃO 
Você viu o que publicaram no jornal sobre a gente. 

ALICE 
Claro. Mas ninguém deve dar crédito a um jornal como esse. 

Close-up na escuta plantada por Percevejo no interior de um jarro. 
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CENA 29 – INT – CASA DE ANDREIA – QUARTO DE ANDREIA E ALEXANDRE – 
DIA/MANHÃ 
Andreia deitada em sua cama ouve a conversa de Alice e João pelo notebook. 

JOÃO 
(OFF) 

Se ele continuar nos acusando não restará outra alternativa a não ser eliminá-lo. 

ALICE 
(OFF) 

Igual você eliminou Andreia!? Se Rodolfo não é bobo que nem Andreia, se ele 
sobreviver ele saberá muito bem que fomos nós. 

Alice e João se beijam ardentemente. Andreia desliga o notebook, olha séria para frente 
fixando seu olhar num ponto fixo com raiva e ódio que a domina por completo. 

 

FIM DO CAPÍTULO 08 


