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CENA 1 – INT – CASA DE ANDREIA – SALA – DIA/TARDE 
Continuação da última cena do capítulo anterior: Alice acaba de confessar para Andreia 
que mandou João colocar a bomba na passarela. 

ANDREIA 
Como você pôde fazer isso comigo? 

ALICE 
Eu sempre te odiei, você foi sempre a queridinha de todos, a modelo sem defeito, 

enquanto eu, que nasci para brilhar, não tive chances alguma. 

ANDREIA 
Você vai pra cadeia! 

ALICE 
E quem vai me colocar? Você!? Uma ex-modelo paralítica? Ainda não caiu a ficha que 

Alexandre só está com você por pena. 

ANDREIA 
Sua cretina! Saia da minha casa agora. 

ALICE 
Com muito prazer. 

ANDREIA 
Saia daqui. Suma sua ordinária, você me paga eu acabarei com a sua vida. 

Alice dar gargalha e sai. Andreia pega alguns objetos em cima da mesinha de centro 
como jarros e por retratos e lança contra a porta. 

 

CENA 2 – INT – APARTAMENTO DE JOÃO – SALA – DIA/TARDE 
Laíse diante de João muito nervoso. 

LAÍSE 
O que houve? Aconteceu alguma coisa João, você está frio. 

JOÃO 
Não. É que... 

LAÍSE 
Já sei, é Alice né, ela voltou e agora você quer ficar com ela e me abandonar. 

JOÃO 
Não é isso eu te amo, mas eu não posso magoá-la ela ainda pensa que gosto dela, se 

eu disser que estamos juntos ela ficará com raiva de mim. 

LAÍSE 
Você já era para ter contado a ela o que aconteceu entre nós dois. 

JOÃO 
Desculpe, mas ela estava viajando não tive oportunidades ainda. 
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LAÍSE 
Então é melhor se apressar se não conto eu, com licença. 

Laíse vai embora. João fecha a porta. 

 
CENA 3 – INT – JORNAL/ESCRITÓRIO DE RODOLFO – CASA DE ANDREIA/QUARTO DE 
ANDREIA E ALEXANDRE – DIA/TARDE 
Rodolfo em seu escritório seu telefone toca, ele atende. 

RODOLFO 
Alô. 

A tela se divide em duas. 

ANDREIA 
É o jornalista Rodolfo? 

RODOLFO 
Sim, quem é? 

ANDREIA 
Aqui quem fala é Andreia? Há 1 ano eu dei uma notícia para o seu jornal no hospital. 

RODOLFO 
Sim. Claro. 

ANDREIA 
Será que você teria como vir a minha casa. 

RODOLFO 
Para que? 

ANDREIA 
Eu garanto que não se arrependerá, eu tenho uma bomba para divulgar para a 

imprensa. 

RODOLFO 
E pode adiantar o assunto. 

ANDREIA 
Apenas que o que eu tenho para dizer é algo que você está esperando a muito tempo. 

RODOLFO 
Claro. 

ANDREIA 
Estarei esperando. Tchau. 

Fecha em Andreia. 
 

CENA 4 – CORTINA, VARAL PASSAGEM DE TEMPO 
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Efeito Cortina: Imagens em varal, cliques de fotógrafos, flashes. Entardecer. Em uma das 
fotos do varal mostramos a fachada de um restaurante, a imagem amplia dando lugar 
para a próxima cena. 

 

CENA 5 – INT – RESTAURANTE – DIA/TARDE 
Selma em uma reunião junto a Luli num restaurante. 

SELMA 
O próximo desfile está se aproximando e Alice já é a queridinha de todos, será o 

primeiro desfile no Brasil depois daquele desastre que foi o desfile da Andreia, nada 
pode dar errado. 

LULI 
Selma está tudo certo com o local? 

SELMA 
Sim. Será na orla. 

LULI 
Com eu imaginei um lugar perfeito para o primeiro desfile de Alice no Brasil. 

Fecha em Luli. 

 
CENA 6 – INT – CASA DE ANDREIA – QUARTO DE ANDREIA E ALEXANDRE – DIA/TARDE 
Andreia chora em seu quarto enquanto recorda da explosão da passarela sob a trilha 
sonora de Eu Vou Seguir – Marina Elali. Seu rosto molhado pelas lágrimas. 

 
CENA 7 – INT – ESTÚDIO FOTOGRÁFICO – DIA/TARDE 
Yasmin termina sua sessão de fotos. 

HOMEM 
Muito bem dona Zilá, terminamos. Teremos uma coletiva daqui a uma semana, Yasmin 

tem que está preparada. 

ZILÁ 
Pode deixar. 

Yasmin e Zilá saem. 

 
CENA 8 – EXT – FORA DO ESTÚDIO FOTOGRÁFICO - DIA/TARDE 
Do lado de fora, pessoa a sua espera a procura de autógrafos. 

MENINA 
Yasmin, Yasmin. 

Menina 1 tira selfie. Zilá tenta impedir as pessoas de se aproximarem da filha. 
 

CENA 9 – INT – CASA DE ANDREIA – SALA – DIA/TARDE 
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Tatiana entra na casa de Andreia. A Empregada varrendo alguns cacos de vaso 
espalhados no chão. 

TATIANA 
O que aconteceu aqui? 

EMPREGADA 
Alice. 

TATIANA 
O que ela queria? 

EMPREGADA 
Falar com Andreia. 

TATIANA 
E você deixou aquela víbora entrar em casa. 

EMPREGADA 
Desculpe, mas não tive como impedir ela foi logo entrando, as duas discutiram feio. 

TATIANA 
Andreia está no quarto? 

EMPREGADA 
Sim. 

TATIANA 
Eu vou lá vê-la. 

Tatiana sobe as escadas. 
 

CENA 10 – INT – CASA DE ANDREIA – QUARTO DE ANDREIA E ALEXANDRE – DIA/TARDE 
Andreia continua chorando. Tatiana entra no quarto de Andreia. 

TATIANA 
Filha. Soube da visita de Alice. Ela te fez algum mal? 

ANDREIA 
Não mãe, somente veio me confirmar o que eu já sabia. 

TATIANA 
Como assim? 

ANDREIA 
Foi ela mãe, ela quem explodiu a passarela. 

TATIANA 
Como sabe disso? 

ANDREIA 
Mais cedo eu pedi para que Percevejo colocasse uma escuta no apartamento de João. 
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TATIANA 
Mas isso foi arriscado, ele poderia ser pego. 

ANDREIA 
Eu sei. 

TATIANA 
Tudo bem já passou, mas me diz, o que descobriu? 

ANDREIA 
Os dois confessaram o crime, eu não sei como Alice descobriu as escutas, mas ela veio 

à minha casa tirar satisfações e acabou me confessando tudo o que fez. 

TATIANA 
Que ordinária, essa menina tem que ser presa. 

ANDREIA 
Eu sei, mas não temos como provar o seu envolvimento e ainda mais ela conquistou 

um público imenso, todos estão ao seu lado, e o público já me esqueceu. 

TATIANA 
Precisamos falar com a polícia. 

ANDREIA 
Eu não tenho provas. 

TATIANA 
Pode deixar, eu resolverei isso. 

Tatiana levanta. 

ANDREIA 
Onde vai? 

TATIANA 
Não se preocupe comigo, eu sei me cuidar. 

Tatiana sai. 
 

CENA 11 – INT – COMUNIDADE – BAR DO TIGRÃO - DIA/TARDE 
Lucinha é servida um misto quente no bar do Tigrão enquanto assiste pela TV. 

LUCINHA 
Eu pensava que esse tal Iago, fosse gente boa, mas não... ele era um aproveitador se 

não fosse Lucas eu não sabia o que seria de mim. 

TIGRÃO 
Por isso que não devemos acreditar na primeira coisa que vemos na internet. Mas o 

que deu na sua cabeça de procurar um fotógrafo pela internet. 

LUCINHA 
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O desespero. Tudo isso por que Lucas não quer que eu seja modelo. Se dependesse de 
Lucas eu jamais subiria numa passarela. 

TIGRÃO 
Talvez, ele acredite que você não tem jeito para ser modelo. 

LUCINHA 
Mas eu não vou desistir, escreve aí eu serei uma grande modelo. 

Fecha em Tigrão. 

 
CENA 12 – INT – CASA DE ANDREIA - SALA – DIA/TARDE 
A empregada atende a porta para Rodolfo. Andreia surge. 

ANDREIA 
Ainda bem que veio. 

RODOLFO 
Onde você acha melhor gravarmos? 

ANDREIA 
Pode ser aqui mesmo na sala, quer algo para beber? 

RODOLFO 
Uma água. 

ANDREIA 
Claro. (à empregada) Por favor, uma água. 

EMPREGADA 
Eu já volto. 

Andreia vira para Rodolfo. 
 

CENA 13 – INT – ESTÚDIO – DIA/TARDE 
Alexandre e Alexia terminam a gravação de uma cena. 

DIRETOR 
Corta. Hoje vocês foram muito bem. 

ALEXIA 
Que nada, Alexandre que tem talento. 

ALEXANDRE 
Não, se não fosse por você eu não seria nada. 

DIRETOR 
Vocês por hoje estão liberados. 

ALEXANDRE 
Claro, obrigado. 
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Alexandre vai até um canto, Alexia se aproxima dele. 

ALEXIA 
Alexandre, eu estava pensando, podíamos sair hoje para comemorar essa gravação. 

ALEXANDRE 
Infelizmente não vai dar, eu preciso voltar para a casa para ver como Andreia está. Ela 

acordou muito mal hoje. Fica pra próxima. 

ALEXIA 
Tudo bem, eu entendo. 

ALEXANDRE 
Mas eu posso te acompanhar até a saída do estúdio. Vamos!? 

ALEXANDRE 
Vamos. 

Os dois saem. 

 
CENA 14 – INT – AGÊNCIA RAÍZES DO RIO - RECEPÇÃO – DIA/TARDE 
Laíse trabalha na recepção, Teteco, Lucas, Dante, Reginaldo, Laíse e Selma na recepção. 
Laíse entrega alguns relatórios a Selma. 

LAÍSE 
Aqui está a lista das modelos do próximo desfile. 

SELMA 
Obrigada. 

Vinheta de notícias da TV Local. 

LAÍSE 
O que aconteceu? 

RODOLFO 
(OFF) 

Estamos aqui com a ex-modelo Andreia Ferreira, diretamente de sua residência, ciente 
dos últimos acontecimentos Andreia revelará em primeira mão o verdadeiro criminoso 

que a deixou numa cadeira de rodas a um ano. 

Todos assistem a reportagem. 

ANDREIA 
(OFF) 

Bom dia Brasil, eu sei que como eu vocês querem saber quem colocou aquela bomba 
na passarela, então se prepare por que hoje revelarei a todos vocês quem são eles. 

Suspense todos se olham. 

ANDREIA 
(OFF) 
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Os criminosos que atentaram contra a minha vida foram. ... A atual modelo Alice 
Gusmão com a cumplicidade do seu namorado João. 

TETECO 
Nossa! Que babado! 

LUCAS 
Eu sabia que Alice não prestava. 

LAÍSE 
Como essa mulherzinha tem coragem de acusar João dessa forma. 

DANTE 
João nunca me enganou. 

ANDREIA 
(OFF) 

Alice me confessou sua relação com o crime, eu já suspeitava dela mas hoje eu tive 
certeza de tudo. 

RODOLFO 
(OFF) 

E por que ela confessou o crime a você? 

ANDREIA 
(OFF) 

Tudo o que Alice quer é me destruir e se ela acha que conseguiu eu quero mandar um 
recado para ela, o que é seu está guardado e muito bem guardado. 

Todos continuam assistindo a reportagem da recepção da agência. 

 
CENA 15 – INT – CASA DE ALICE – SALA – DIA/TARDE 
Alice assistindo a reportagem. 

ALICE 
Droga! Essa cretina vai acabar com a minha imagem. Rodolfo sempre no meu caminho 

eu preciso acabar de vez com isso. 

A campainha toca. Alice atende a porta. Tatiana entra e vira pra ela. Close em Alice 
surpresa. 

 

ABERTURA DE NOVELA 
 

 

CENA 16 – INT – CASA DE ANDREIA – SALA – DIA/TARDE 
Rodolfo ainda com Andreia em sua casa. 

RODOLFO 
Muito obrigado por tudo. 
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ANDREIA 
De nada. 

Rodolfo se aproxima de Andreia. Alexandre entra. 

ALEXANDRE 
O que está acontecendo aqui? 

ANDREIA 
Querido, já chegou. 

RODOLFO 
Eu já estava de saída. 

ALEXANDRE 
Antes de sair, você vai falar o que estava fazendo com a minha mulher. 

ANDREIA 
Alexandre, eu o chamei para dar uma exclusiva para o seu jornal. 

ALEXANDRE 
Como assim? 

ANDREIA 
Um momento desses todos já sabem quem tentou me matar. Foi Alice, ela e seu 
namorado João que colocaram aquela bomba que me deixaram nessa cadeira de 

rodas, foi ela Alexandre, foi ela. Muito obrigado Rodolfo, agora já pode ir. 

RODOLFO 
Com licença. 

Rodolfo vai embora. Alexandre olha para Andreia. 

CENA 17 – INT – CASA DE ALICE/SALA – APARTAMENTO DE JOÃO/QUARTO – 
DIA/TARDE 
Tatiana pula em cima de Alice e começa a estapeá-la, puxa seus cabelos, a agride, a 
derrubando no chão, as duas brigam. 

ALICE 
Saia de cima de mim, sua mocréia, saia. 

TATIANA 
Isso tudo é por você ter acabado com a carreira da minha filha, mas isso é pouco eu 

ainda terei o prazer de te ver atrás das grades. 

ALICE 
Eu não sei o que aquela inválida te disse mas pode ter certeza que nada do que ela 

falou é verdade, ela está com inveja de todo o sucesso que estou fazendo. 

TATIANA 
Não ouse difamar minha filha por que senão eu viro uma leoa. Eu já tinha tudo para 

dizer. 
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Tatiana vai embora. Alice machucada pega o telefone e disca. A tela se divide. Do outro 
lado da linha João. 

JOÃO 
Fala Alice. 

ALICE 
Eu estou precisando de um servicinho seu. 

JOÃO 
Manda 

ALICE 
Você viu a reportagem de Andreia? 

JOÃO 
Claro. Quem não viu? Passou em rede nacional. Há eu já sei você quer que eu dou um 

sustinho nela. 

ALICE 
Não. O que é de Andreia está guardado. Para Andreia ter conseguido uma entrevista 

em rede nacional deve ter tido ajuda daquele jornalistazinho mequetrefe. 

JOÃO 
Há claro, o tal do dossiê. 

ALICE 
Ele mesmo. Eu quero que você o assuste. 

JOÃO 
Pra matar? 

ALICE 
Não. Só um susto. Mas se ele não entender o recado, aí você dá cabo dele. Não é pra 

ter falhas, ninguém pode saber que eu estou por trás disso ouviu. 

JOÃO 
Pode deixar, considere o serviço feito. 

Alice desliga o celular. 
 

CENA 18 – INT – CASA DE ANDREIA – SALA – DIA/TARDE 
Andreia e Alexandre na sala. A campainha toca a empregada atende, Laíse entra furiosa. 

LAÍSE 
Quem você pensa que é para acusar João. 

ANDREIA 
Quem é você? 

LAÍSE 
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Sou Laíse, a secretária de Luli, eu conheço João desde a minha infância, e ele pode ter 
todos os defeitos do mundo, mas ele não é um criminoso, muito menos um assassino. 

ANDREIA 
Então acho melhor rever seus conceitos querida. Por que eu não sossegarei enquanto 

não ver João e Alice atrás das grades. 

LAÍSE 
Não é por que você está numa cadeira de rodas que eu vou ter pena de você, não faça 
nada contra ele caso contrário eu acabo com você. João e eu crescemos juntos, somos 

quase irmãos, você não irá destruir a vida de uma pessoa de bem. 

ANDREIA 
Retire da minha casa. 

LAÍSE 
Já estou saindo, só vim dar o recado. 

Laíse vai embora. 

ALEXANDRE 
Calma querida. 

ANDREIA 
Como posso ter calma com essa mulher que eu nem conheço defendendo João 

debaixo do meu teto. 

Alexandre abraça Andreia que está muito nervosa. 
 

CENA 19 – EXT – INTERIOR DO VEÍCULO DE TATIANA – DIA/TARDE 
Tatiana dirige seu carro. 

 

CENA 20 – EXT – FORA DO JORNAL – DIA/TARDE 
Rodolfo estaciona em frente ao jornal e sai do carro. João mira uma arma. 

JOÃO 
(indicando o carro de João) 

Entre. Vamos dar um passeio. 

Rodolfo entra, João também e o carro parte. 
 
CENA 21 – INT – COMUNIDADE – CASA DE DORA E PERCEVEJO – GARAGEM – 
DIA/TARDE 
Percevejo e Dora ensaiam na garagem, o celular de Percevejo toca. 

PERCEVEJO 
Um minutinho. Alô, diga, ir a sua casa, podi deixá estarei aí. 

DORA 
Já vi tudo. 
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PERCEVEJO 
Eu perciso ir. 

DORA 
O que tá contecendo, quem é essa tal pessoa que tanto te liga? 

PERCEVEJO 
É só um colega. 

DORA 
Percevejo, ocê esconde arguma coisa de mim? 

PERCEVEJO 
Não. Por que? 

DORA 
Que segredo ocê tem? 

PERCEVEJO 
Eu já disse que não tenhu nenhum segredo. Minha vida é um livro aberto, agora eu 

perciso sair, ensaiamos mais tarde. 

Percevejo sai. 

 
CENA 22 – INT – DELEGACIA – GABINETE – DIA/TARDE 
O delegado trabalha. Tatiana bate na porta do gabinete. 

RODRIGUEZ 
Entre Tatiana algum problema? 

TATIANA 
Sim. Tenho uma denúncia para fazer. 

RODRIGUEZ 
Contra quem? 

TATIANA 
Alice. 

RODRIGUEZ 
O que tem ela? 

TATIANA 
Ela mandou João o seu namorado explodir a passarela. 

RODRIGUEZ 
E de onde você tirou isso? 

TATIANA 
Ela confessou para minha filha. 
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Que eu saiba Alice hoje é uma grande modelo, será que Andreia não está com inveja 
do seu sucesso. 

TATIANA 
A única invejosa nessa história é Alice exijo que você faça algo. 

RODRIGUEZ 
Vamos com calma, não temos provas alguma contra Alice. 

TATIANA 
Mas minha filha jamais mentiria num assunto tão grave como esse. 

RODRIGUEZ 
Tudo bem vamos supor que ela esteja falando a verdade, por que Alice confessaria o 

crime para ela. 

TATIANA 
Na verdade Andreia mandou plantar uma escuta no seu apartamento e ouviu toda a 

confissão, de algum jeito Alice descobriu essa escuta e foi a casa da minha filha e 
confessou tudo. 

RODRIGUEZ 
Você sabe que isso é crime, se Alice quisesse poderia abrir uma queixa contra sua filha. 

 
CÉSAR 

Licença delegado, não é a conduta de Alice que estamos analisando e sim o crime que 
ela cometeu. 

RODRIGUEZ 
Eu já disse Andreia inventou isso tudo por vingança, e plantou a escuta contra as leis, e 

por isso não tem procedimento. 

TATIANA 
Quanto Alice está te pagando. 

RODRIGUEZ 
Calma aí se não eu mando te prender por desacato. 

CÉSAR 
Não precisa chegar a tanto, ela só veio prestar uma queixa. 

TATIANA 
E já estou indo, espero que investigue Alice e que a prenda pois ela é um risco para 

minha filha se continuar impune, com licença. 

Tatiana sai. Silvana chega. 

SILVANA 
Delegado, Andreia acaba de dar um depoimento para o jornal culpando Alice pelo 

acidente. 
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Mais essa agora, isso só vai prejudicar ainda mais o caso. 

CÉSAR 
Calma, será que não é mesmo verdade tudo aquilo que Tatiana disse. 

RODRIGUEZ 
Claro que não, está claro que tudo o que Andreia quer é prejudicar a carreira de Alice. 

CÉSAR 
Eu ainda acho que devemos nos focar na Alice, o depoimento de Tatiana bate com 

nossa investigação. 

SILVANA 
Eu concordo com César. 

RODRIGUEZ 
Nada disso, vamos deixar a moça em paz ela não teve nada a ver com isso. 

CÉSAR 
Mas... 

RODRIGUEZ 
Assunto terminado, todos estão proibidos de atrapalhar a vida dessa moça, ouviram. 

César e Silvana se olham. 

CENA 23 – EXT – INTERIOR DO VEÍCULO DE JOÃO – DIA/TARDE 
João e Rodolfo dentro do carro. João com uma touca ninja dirigindo o carro enquanto 
aponta uma arma em direção a Rodolfo. João para numa estrada de chão e vira para 
Rodolfo. 

RODOLFO 
O que você quer de mim? 

JOÃO 
Eu vou avisar apenas uma vez não mexa com Alice, pois pode acontecer o pior. 

Estamos combinados? 

João joga Rodolfo num matagal. 
 

CENA 24 – EXT – INTERIOR DO VEÍCULO DE JOÃO – INT – AGÊNCIA RAÍZES DO 
RIO/RECEPÇÃO – DIA/TARDE 
João no carro atende o telefone a tela se divide em duas de um lado Laíse e de outro 
João. João tira a touca ninja. 

LAÍSE 
Você ouviu a reportagem? 

JOÃO 
Sim, você não acreditou naquilo tudo acreditou. 
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LAÍSE 
Claro que não. Eu acabo de vir da casa de Andreia. Ela está com bastante ódio de você, 
ela quis que eu acreditasse que você estaria envolvido naquela barbaridade do desfile, 

mas eu sei que é inocente, e vou está do seu lado para o que der e vier. 

JOÃO 
Obrigado, ainda bem que eu tenho uma pessoa como você para me defender. 

LAÍSE 
Precisa tomar cuidado. 

JOÃO 
Por que? 

LAÍSE 
Pelo que senti em Andreia ela estava com ódio e poderá fazer alguma coisa com você. 

JOÃO 
Não se preocupe. Eu sei me defender. 

LAÍSE 
Tudo bem agora eu preciso desligar. 

Laíse desliga o celular. 
 

CENA 25 – INT – DELEGACIA – RECEPÇÃO – DIA/TARDE 
César e Silvana na recepção. César se aproxima de Silvana. 

CÉSAR 
Eu preciso te contar o que eu descobri. 

SILVANA 
O que houve? 

CÉSAR 
Sabia que Alice e o jornalista Rodolfo se conhecem a bastante tempo. 

SILVANA 
Como assim? 

CÉSAR 
Investigando Alice eu descobri que Rodolfo morava em sua cidade natal e eram 

grandes amigos. Olhe essa foto. 

César mostra a foto antiga de Alice e Rodolfo juntos para Silvana. 

SILVANA 
Mas eu nunca os vi juntos. 

CÉSAR 
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Pois é. Isso é o que mais me intriga, se Alice não quer ter contato com Rodolfo, é por 
que aconteceu alguma coisa no passado que ela quer manter em segredo. 

SILVANA 
Talvez possa ter sido uma briga do passado. 

CÉSAR 
Não sei, mas meu faro de detetive diz que não é só isso, e pode escrever aí eu vou até 

o fim nessa investigação. 

SILVANA 
Só tome cuidado, pois se Alice esconde mesmo algum segredo e se fez aquilo com 

Andreia, ela pode ser muito perigosa. 

CÉSAR 
Pode deixar. 

Fecha em Silvana. 
 
 
CENA 26 – INT – CASA DE ANDREIA – SALA – DIA/TARDE 
Andreia atende a porta para Percevejo. 

PERCEVEJO 
Andreia vim o mais rápido possíver o que deseja. 

ANDREIA 
(à empregada) 

Nos deixe a sós por favor. 

A empregada sai. 

ANDREIA 
Eu preciso de sua ajuda. 

PERCEVEJO 
O que é dessa vez? 

ANDREIA 
Você ainda tem aqueles seus contatos. 

PERCEVEJO 
O que pretende? 

Andreia sorri. 
 

CENA 27 – INT – CASA DE ALICE – SALA – DIA/TARDE 
Alice abre a porta para João. 

ALICE 
E aí. Como foi? 
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JOÃO 
Melhor impossível 

ALICE 
Perfeito, quem mandou se meter comigo. 

JOÃO 
Se eu fosse você ficava preocupada com Andreia. Você não pode subestimá-la, ela 
justamente deu essa entrevista por que sabia que você não abriria queixa alguma 

contra ela, afinal de contas, se você a denunciasse para a polícia eles reabririam o caso 
do atentado e nós dois poderíamos ser desmascarados. Andreia está com ódio de nós 

dois e poderá fazer alguma coisa contra a gente. 

ALICE 
Não se preocupe, eu não acredito que uma cadeirante como ela tenha competência de 

armar um plano de vingança contra quem quer que seja. 

Fecha em João. 
 

CENA 28 – ANOITECER 
Takes. Vários flashes. Anoitecer. Comunidade, fachada da casa de Yasmin. 

 

CENA 29 – INT – COMUNIDADE – CASA DE YASMIN – COZINHA – NOITE 
Zilá, Aldemir e Yasmin jantando sopa na cozinha enquanto conversam. 

ZILÁ 
Nossa filha arrasou hoje não é mesmo, conte ao seu pai. 

ALDEMIR 
Ela já me contou. Filha, você é mesmo um sucesso. Você está feliz? 

YASMIN 
Muito. 

ZILÁ 
Agora ela fará um novo ensaio, e se Deus quiser será também um grande sucesso. 

YASMIN 
Mãe, se você quiser usar o dinheiro para pagar as contas da casa pode. 

ZILÁ 
Não. Eu me comprometi, o dinheiro seu irá para uma conta pessoal sua para você usar 

para seus estudos. Eu e seu pai damos conta. 

Fecha em Yasmin 
 

CENA 30 – INT – DELEGACIA – GABINETE – NOITE 
Rodriguez no gabinete. Silvana entra. 
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SILVANA 
Rodriguez acaba de chegar a perícia no corpo do monitor assassinato. 

RODRIGUEZ 
Finalmente. Deixe eu ver. 

Rodriguez pega o envelope as mãos de Silvana e abre. Tensão. 

SILVANA 
E aí Delegado, quem é o assassino? 

O delegado olha para Silvana. 
 

CENA 31 – INT – APARTAMENTO DE RODOLFO – NOITE 
Rodolfo abre a porta do seu apartamento e caminha até o banheiro pega curativos, trata 
dos ferimentos e depois liga o chuveiro e se banha. 

 

CENA 32 – INT – CASA DE ALICE – SALA – NOITE 
Alice desce as escadas, olha pela janela e vê uma Kombi escura. Nervosa, ela desce as 
escadas, chegando na sala. Alice fecha as cortinas, senda no sofá e deixa o celular em 
cima da mesa de centro. Bip do celular. Uma mensagem aparece. 

ALICE 
(lê) 

“Desde o começo do mundo uma frase povoa os pensamentos humanos: AQUI SE FAZ, 
AQUI SE PAGA” 

A janela de Alice estoura com um tiro pegando no espelho estilhaçando vidro por toda 
a sala. Alice olha assustada e imediatamente se abaixa. Close na sua tensão. 

 

FIM DO CAPÍTULO 10 


