
Roteiro



CLAREAMENTO (FADE IN)

INT. CONSULTÓRIO

CUTSCENE

PLANO ISOMÉTRICO

Giovanna, com 12 anos, está usando uma camisa escura e calça

jeans, seu cabelo está longo, entra no consultório. A câmera

segue Giovanna pelo corredor até entrar na sala do

psicólogo. Ao entrar ela senta no sofá.

PSICÓLOGO

Olá tudo bom?

GIOVANNA

Sim.

PSICÓLOGO

Sobre o que iremos conversar hoje?

GIOVANNA

(Calma)

Eu matei um monstro.

PSICÓLOGO

Pode detalhar um pouco melhor?

A câmera começa se aproximar lentamente da Giovanna e a tela

começa escurecer conforme se aproxima.

FIM DA ANIMAÇÃO

ZOOM IN - GIOVANNA

ESCURECIMENTO (FADE OUT)

INT. CASA DA GIOVANNA - MANHÃ

Aparece escrito ao lado inferior direito "Quatro anos antes"

Giovanna está dormindo. Tudo está escuro.

FERNANDA

(Gritando)

Acorde filha. Já está na hora.

CLAREAMENTO (FADE IN)

GAMEPLAY

PLANO ISOMÉTRICO

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 2.

Giovanna levanta, agora com 8 anos, está usando uma camisa

larga e um short, seu cabelo está curto. O jogador pode

andar por alguns cantos do quarto podendo interagir com

alguns objetos como brinquedos, retratos e pelúcias,

resultando em uma reação da personagem, de falas e

sentimentos. O quarto tem alguns brinquedos, um armário de

roupa e alguns fotos de família na escrivaninha.

A qualquer momento o jogador pode sair do quarto, apesar de

ter outros cômodos na casa, eles estão fechados neste

momento, forçando o jogador ir para para esquerda até a

cozinha.

O jogador pode tentar interagir com a mãe, mas ela pede que

Giovanna sente-se na cadeira.

CUTSCENE

Isso inicia um diálogo com sua mãe, ela esta com o cabelo

amarrado e um avental simples. Ela está lavando louça.

FERNANDA

Até que enfim acordou dorminhoca.

Dormiu bem?

GIOVANNA

(Ainda com sonho)

Um pouco. Poderia ter dormido mais.

FERNANDA

(Sorrido)

Gracinha você né. Enquanto isso seu

pai acordou oito da manhã.

GIOVANNA

Ele já voltou?

FERNANDA

Ainda não meu bem, mas ele disse

que ligaria logo que saísse de lá.

GIOVANNA

(Esperançosa)

Quando o papai conseguir esse

emprego tudo vai melhorar né mamãe?

FERNANDA

(Esperançosa)

Assim esperamos. Posso preparar seu

café?

GIOVANNA

Sim, por favor.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 3.

Fernanda para de lavar à louça, enxuga a mão e vai até à

geladeira para pegar o leite. Ela coloca o leite em um copo

e leva até Giovanna.

FERNANDA

(Chateada)

Filha. Desculpe, mas só tem esse

finalzinho de leite.

GIOVANNA

(Tentando esconder o

descontentamento)

Tudo bem mãe. Não estou com tanta

fome assim.

FERNANDA

Bom...

O telefone irá tocar na hora que Fernanda iria completar a

frase. Ela corre até a sala para atender. Giovanna fica

tomando seu leite.

FERNANDA (O.S.)

Alô?... Sim, sou.

FERNANDA (CONT.)(O.S.)

(Assustada)

O quê?... Como isso aconteceu?...

Me explique direito... Meu deus...

FERNANDA (CONT.)(O.S.)

(Chorando)

Estou indo para aí agora.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Giovanna levanta da cadeira e pode andar pela cozinha, nesta

cozinha tem uma mesa com quatro cadeiras, uma geladeira com

alguns imãs e um bilhete grudado nela, um fogão, alguns

armários e uma pia.

Ela pode interagir com alguns objetos na cozinha, como uma

caixa de leite vazia que está em cima da mesa, e a geladeira

que terá um bilhete pendurado deixado pelo pai da

protagonista com a mensagem “Ligo quando sair de lá”, essas

interações geram reações emotivas na personagem. O jogador

pode ir para a sala em qualquer momento.

Na sala tem dois sofás, um de três lugares e outro de dois,

uma mesa de centro com o controle remoto sobre ela e um rack

com a televisão em cima, nenhum desses objetos geram

interação.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 4.

Giovanna vê sua mãe sentada no sofá chorando e deve

interagir com ela. CUTSCENE

GIOVANNA

(Preocupada)

O que aconteceu mãe? Por que está

chorando?

Fernanda se assusta com a presença da filha.

FERNANDA

(Angustiada)

Filha...

Fernanda respira fundo...

FERNANDA (CONT.)

(Angustiada)

Aconteceu um pequeno problema com

seu pai e eu vou ter que ir lá

ajudá-lo.

GIOVANNA

(Mais preocupada)

Papai se machucou?

FERNANDA

(Cautelosa)

Não. Foi só um probleminha...

Fernanda respira fundo mais uma vez.

FERNANDA (CONT.)

(Cautelosa)

Mas mamãe precisa ir lá para

ajudá-lo. Entendeu?

GIOVANNA

(Aliviada)

Tudo bem mamãe.

FERNANDA

Eu vou trancar à porta e você não

abra para ninguém ok?

Giovanna faz sim com a cabeça.

Fernanda beija a filha e rapidamente sai pela porta.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Após a mãe se despedir, Giovanna fica sozinha na sala de

casa, podendo interagir com alguns objetos que geram reações

diferentes nela.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 5.

Ela vai até a mesa de centro para pegar o controle da

televisão, o jogador deve interagir com o controle remoto

para a televisão ser ligada.

CUTSCENE

Giovanna senta no sofá, enquanto ela passa por alguns canais

para chegar ao seu favorito.

Ela vê uma notícia de um acidente grave entre dois carros,

ela parece não se importar muito com a noticia e muda de

canal até chegar ao canal do seu desenho favorito.

A câmera começa se aproximar lentamente da Giovanna, e a

tela começa escurecer conforme se aproxima.

FIM DA ANIMAÇÃO

ZOOM IN - GIOVANNA

ESCURECIMENTO (FADE OUT)

GIOVANNA

Aquele foi só o começo do

desmoronamento de tudo.

INT. CONSULTÓRIO

CLAREAMENTO (FADE IN)

CUTSCENE

PSICÓLOGO

Sua mãe realmente foi verdadeira

ali?

GIOVANNA

Não. Ela quis me poupar de algo

impossível de se poupar.

PSICÓLOGO

Você parou de ter algum sentimento

forte pela sua mãe, após descobrir

que ela escondeu à verdade?

GIOVANNA

Não. Eu desenvolvi mais sentimento

ainda por ela...

PSICÓLOGO

Ok. E como foi descoberto tudo?

A câmera começa se aproximar lentamente da Giovanna, e a

tela começa escurecer conforme se aproxima.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 6.

FIM DA ANIMAÇÃO

ZOOM IN - GIOVANNA

ESCURECIMENTO (FADE OUT)

INT. CASA DA GIOVANNA - TARDE

CLAREAMENTO (FADE IN)

Aparece escrito ao lado inferior direito "Três anos e 360

dias antes".

GAMEPLAY

A protagonista está no quarto, sentada em sua cama usando um

pijama com estampa de ursinho e pantufas. ela levanta da

cama e pode interagir com suas bonecas mostrando

desinteresse em brincar com elas. Do lado de sua cama existe

um baú de brinquedos.

Ela anda pelo quarto, mas só o baú é interativo nesta cena.

A garota vai até o baú de brinquedos e acha uma tartaruga de

pelúcia que seu pai lhe deu. Giovanna agarra à pelúcia com

força e sua mãe entra no quarto.

CUTSCENE

FERNANDA

(Insegura)

Querida, pare um minuto de brincar.

Giovanna não para de brincar e fica olhando fixamente para

os brinquedos, não ligando com a presença da mãe no quarto.

FERNANDA (CONT.)

(Um pouco irritada)

Filha pare agora.

Giovanna continua brincando. Não mostra nenhuma importância

com a mãe no quarto. Fernanda pega os brinquedos e tira da

mão da filha.

GIOVANNA

(Irritada)

Cadê o papai? O que aconteceu?

FERNANDA

(Um pouco emocionada)

Filha...

Fernanda começa a chorar.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 7.

FERNANDA (CONT.)

(Chorando)

Seu pai sofreu um acidente e está

no hospital. Desculpa te esconder

tudo isso, mas você é só uma

criança... entenda meu lado.

Giovanna começa a chorar.

GIOVANNA

(Um pouco irritada)

Eu posso ter só oito anos, mas eu

quero saber. Eu quero o papai.

FERNANDA

Não é tão facil assim filha... me

entada por favor.

GIOVANNA

(Bem irritada)

Você mentiu para mim. Eu quero ver

ele.

FERNANDA

Eu... Ok, amanhã você pode vê-lo,

mas tente me entender, por favor

filha.

GIOVANNA

Saia, por favor.

Fernanda tenta dar um abraço em Giovanna, mas a garota

recusa. Fernanda sai do quarto triste e com a cabeça

abaixada.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Giovanna volta a ficar sozinha em seu quarto.

A tartaruga de pelúcia está no chão, ao interagir com ela

colocará junto das outras pelúcias favoritas.

Após guardar à tartaruga, Giovanna pode voltar a tentar

brinca com suas bonecas, mas continua desinteressada nas

bonecas.

A personagem irá levantar de cama. No quarto há muitos

objetos, mas ela só pode interagir com um porta-retratos na

escrivaninha.

Neste porta-retratos tem a foto de Giovanna com seus pais em

um parque, ela encara à foto durante alguns segundos e joga

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 8.

o porta-retratos no chão que se estilhaça, sobrando apenas a

foto no chão. Giovanna interage com a foto e a guarda em sua

gaveta, após isso ela pode caminhar pelo quarto, mas a porta

está fechada e a cama é o único objeto que ela pode

interagir.

Ao interagir com a cama Giovanna dorme.

CUTSCENE

Giovanna ao deitar fecha os olhos.

FIM DA ANIMAÇÃO

A câmera começa se aproximar lentamente da Giovanna.

ZOOM IN - OLHO GIOVANNA

EXT. SONHO - PARQUE - FINAL DE TARDE

CUTSCENE

SAMUEL

Acorde querida.

ZOOM OUT - PARQUE PLANO

PLANO ISOMÉTRICO

EFEITO - UM POUCO DE CLAREAMENTO EFEITO - UM POUCO EMBAÇADO.

Giovanna está deitada na grama de um parque. O seu pai esta

do seu lado direito e uma bicicleta encostada em uma árvore

do lado esquerdo. O pai levanta e vai até a bicicleta.

SAMUEL

(Empolgado)

Preparada para finalmente aprender

a andar sem rodinhas?

GIOVANNA

(Empolgada)

Vamos lá.

FIM DA ANIMAÇÃO

EXT. SONHO - RUA - FINAL DE TARDE

PLANO ISOMÉTRICO

EFEITO - UM POUCO DE CLAREAMENTO EFEITO - UM POUCO EMBAÇADO.

CUTSCENE

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 9.

O dois vão até uma pequena rua próxima ao parque.

SAMUEL

Vamos lá então pequena.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Giovanna e seu pai estão em uma rua vazia, nesta rua só tem

Giovanna, seu pai e a bicicleta.

A personagem pode andar pelo cenário vazio, mas nada

acontece, ela deve interagir com a bicicleta para subir

nela.

Após subir na bicicleta o jogador deve pressionar o botão de

ação repetidamente para a protagonista conseguir andar. Nas

duas primeiras tentativas ela falha e seu pai a segura, na

terceira tentativa ela consegue andar sozinha de bicicleta.

CUTSCENE

Quando Giovanna finalmente consegue andar na bicicleta, ela

olha para trás e não vê seu pai.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Depois de perceber que Samuel não está ali, ela desce da

bicicleta e volta para procurar seu pai.

Ela anda pela rua vazia voltando pelo caminho que fez de

bicicleta. Enquanto caminha ela ouve latidos que vem de uma

praça perto da rua que estava com seu pai.

Ela segue com o som do latido, quando o barulho do latido

fica cada vez mais próximo ela encontra seu pai com um

cachorro no colo e pode interagir com ele.

CUTSCENE

Quando ela finalmente encontra o pai, ele está com um

cachorrinho na mão.

SAMUEL

(Empolgado)

Olha quem eu encontrei, o Lê.

GIOVANNA

(Confusa)

Mas ele tinha fugido há seis meses.

Como você o encontrou?

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 10.

SAMUEL

Eu...

EFEITO - SENSAÇÃO DE TELA TREMENDO

De repente o chão da rua começa a criar algumas rachaduras.

Cria-se uma rachadura no meio dos dois, separando assim,

Giovanna e Samuel.

O cachorro começa a latir.

SAMUEL

Calma filha. Eu vou sempre estar

aqui com você, para te proteger.

Lembre-se que sou uma tartaruga...

O pai abre um pequeno sorriso.

A parte do chão que o pai estava se abre e Samuel e o

cachorro caem.

Giovanna se ajoelha no chão e começa a chorar com as mãos no

rosto.

ESCURECIMENTO (FADE OUT)

GIOVANNA (V.O.)

Aqui foi só um sonho? Ou foi uma

pequena demonstração da minha vida?

Giovanna respira fundo.

GIOVANNA (CONT.) (V.O.)

Acho que era um aviso do terremoto

que minha vida iria se tornar...

FIM DA ANIMAÇÃO

INT. CONSULTÓRIO

CUTSCENE

PSICÓLOGO

Como você se sentiu depois do

sonho?

GIOVANNA

Fiquei com uma sensação de

angústia. Cheguei a rezar para eu

ter caído naquele buraco no lugar

dele.

PSICÓLOGO

Se fosse sua mãe caindo no buraco,

em vez do seu pai, como você se

sentiria?

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 11.

Giovanna olha para o lado e não responde.

PSICÓLOGO

Ok. Depois do sonho o que ocorreu?

A câmera começa se aproximar lentamente da Giovanna, e a

tela começa escurecer conforme se aproxima.

FIM DA ANIMAÇÃO

ZOOM IN - GIOVANNA

ESCURECIMENTO (FADE OUT)

INT. QUARTO DO HOSPITAL - COMEÇO DE TARDE

Aparece escrito ao lado inferior direito "Três anos e 359

dias antes".

CLAREAMENTO (FADE IN)

PLANO ISOMÉTRICO

CUTSCENE

Volta em um quarto de hospital. Samuel, usando uma camisola

verde de hospital, com uma faixa na cabeça e alguns

machucados pelo corpo, está deitado em uma cama no centro do

quarto. Do lado direito da cama está Fernanda e do lado

esquerdo Giovanna.

No quarto, além da cama em que está Samuel, existe um

monitor cardíaco, e outras 3 camas onde uma está vazia e a

outra tem uma senhora dormindo.

FERNANDA

Vou deixar vocês dois sozinhos por

um tempo.

Fernanda vai até a porta.

FERNANDA

Vou comprar algo para comer. Quer

algo filha?

Giovanna não responde.

Fernanda sai pela porta um pouco triste.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 12.

Giovanna pode andar pelo quarto do hospital e interagir com

alguns objetos.

Ela pode tentar interagir com a senhora que está dormindo,

mas não tem resposta.

Ela deve ir até seu pai para interagir com ele.

CUTSCENE

Giovanna começa a chorar.

GIOVANNA

(Chorando)

Você disse que iria viver para

sempre. Que iria estar comigo para

me proteger e me amar.

Giovanna limpa as lágrimas.

GIOVANNA

(Chorando)

Disse que era igual uma tartaruga,

que viveria por muitos anos. Então,

por favor...

Giovanna começa a chorar mais.

GIOVANNA

(Chorando muito)

...Cumpra com sua promessa, não me

abandone...

Giovanna abaixa à cabeça no peito do pai.

GIOVANNA

(Cochichando)

Sem você não vai dar.

De repente uma voz um pouco rouca surge.

VOZ MISTERIOSA (O.S.)

Pequena criança, pode me ajudar?

GIOVANNA

(Assustada)

Quem disse isso?

Giovanna levanta a cabeça do peito do pai e vê que a senhora

da cama do lado que tinha falado.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 13.

SENHORA

Criança desculpa ter te assustado.

A senhora abre um pequeno sorriso.

GIOVANNA

Tudo bem, mas tente não me matar

do coração da próxima vez.

As duas riem.

SENHORA

Bom pequena garota, pode pegar um

copo de água para mim por favor?

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Giovanna vai até uma mesinha no canto da sala e pega uma

jarra de água e coloca em um copo. Ela deve entregar o copo

para a senhora.

CUTSCENE

Ao entregar a água, inicia a conversa.

SENHORA

Você está feliz meu bem? Está com

um rostinho muito abatido?

GIOVANNA

(Triste)

Minha vida está cada vez mais

amarga.

SENHORA

Pobre criança, tão pequena e tendo

que lidar com problemas de adulto,

mas as pessoas que você ama sempre

estarão com você.

GIOVANNA

(Triste)

Parece que isso não é bem verdade.

SENHORA

(Entusiasmada)

Criança lembre-se bem do que eu vou

dizer. Ninguém morre de verdade, as

pessoas continuam sempre vivas nas

fotografias, nas memórias e no mais

importante, no seu coração.

Giovanna abre um sorriso.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 14.

SENHORA (CONT.)

Bom pequena, preciso dormir. Vai lá

passar um tempo com seu pai.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

A protagonista volta a ter o quarto do hospital para

explorar, desta vez ela pode ir até a mesinha ao lado da

cama do pai e vê alguns pertences do pai, como um relógio e

a carteira. Ela abre a carteira e acha uma foto que ele

guarda dos dois juntos no dia em que ela aprendeu a andar de

bicicleta, ela pode guardar essa foto ou deixar na carteira,

ela também pode pegar o relógio do pai.

A garota vai até a cama do pai e volta a interagir com

Samuel, desta vez ela segura a mão dele.

Após a interação de Giovanna com a mão de Samuel, ele abrirá

um pequeno sorriso.

GIOVANNA

(Empolgada e emocionada)

Meu deus... Pai.

Giovanna começa a chorar.

GIOVANNA (CONT.)

(Empolgada e chorando)

Calma, vou chamar alguém...

Quando Giovanna partia para chamar alguém o monitor cardíaco

apita em um barulho contínuo.

EFEITO: SOM DE APITO CONTÍNUO.

EFEITO: CONGELAR (FREEZER).

Toda ambientação fica completamente preta, deixando somente

Giovanna em cena.

O barulho do aparelho aumenta.

Giovanna cai de joelhos no chão, abaixa a cabeça e

desaparece junto ao fundo preto também.

FIM DA ANIMAÇÃO

ESCURECIMENTO (FADE OUT)



15.

INT. CONSULTÓRIO

CLAREAMENTO (FADE IN)

CUTSCENE

PSICÓLOGO

O que você quis fazer depois da

morte dele?

GIOVANNA

Fugir de tudo e de todos. Talvez

tentar encontrar ele, mas nem sei

se realmente tem vida depois disso

tudo. Eu só queria me manter quieta

e viver o meu eu interior.

PSICÓLOGO

Você tentar em algum momento fazer

algum mal para si mesmo para

"encontrar" ele?

FIM DA ANIMAÇÃO

INT. CASA DA GIOVANNA - MADRUGADA

PLANO ISOMÉTRICO

CUTSCENE

Giovanna levanta da cama.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Giovanna sai pela porta do quarto.

No corredor tem alguns quadros pendurados nas paredes. Ela

deve virar à esquerda, pois a porta à direita está fechada.

Pode interagir com um quadro na parede, o quadro que ela

pintou com o seu pai, resultando em uma reação de

sentimento da personagem.

Ela deve seguir pelo corredor até chegar à cozinha. Na

cozinha ela deve ir até o armário e interagir com as

gavetas, ela abre uma gaveta e pega uma faca.

Ao pegar a faca, Giovanna fica a encarando por alguns

segundos até finalmente resolver fazer algo com ela.

FIM DA ANIMAÇÃO

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 16.

GAMEPLAY

O jogador deve pressionar repetidamente o botão de ação para

que Giovanna não consiga chegar com a faca ao pescoço. A

personagem consegue encostar a faca no pescoço, mas se o

jogador conseguiu atingir o objetivo e pressionar o botão de

ação repetidas vezes, Giovanna deixa a faca cair.

CUTSCENE

Ao encostrar a faca no pescoço, Giovanna começa a tremer e

acaba largando a faca na pia.

FIM DA ANIMAÇÃO

INT. CONSULTÓRIO

CUTSCENE

PSICÓLOGO

(Curioso)

Por que você não conseguiu se

matar?

Giovanna abre um pequeno sorriso.

GIOVANNA

Na verdade eu não sei. Talvez fosse

algo agindo para eu sofrer os

trilhões de problemas que viriam.

PSICÓLOGO

Como ficou sua mãe após a morte do

seu pai?

A câmera começa se aproximar lentamente da Giovanna, e a

tela começa escurecer conforme se aproxima.

FIM DA ANIMAÇÃO

ZOOM IN - GIOVANNA

ESCURECIMENTO (FADE OUT)

EXT. VELÓRIO - TARDE CHUVOSA

Aparece escrito ao lado inferior direito "Três anos e 357

dias antes".

CLAREAMENTO (FADE IN)

PLANO ISOMÉTRICO

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 17.

CUTSCENE

Estarão em um local aberto, com o chão asfaltado e uma cova

no centro. Terá dez pessoas ao redor da cova. Giovanna e

Fernanda estão lado a lado. Todas as pessoas estão usando

preto.

Passando alguns segundo, chega o caixão. Ele está sendo

levado por quatro pessoas. Eles vão levando o caixão em

direção ao buraco no centro. A chuva começa a aumentar um

pouco.

O caixão é deixado dentro da cova.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Enquanto o caixão de seu pai desce para a cova aberta, a

protagonista pode jogar algo lá dentro, uma caixa de opções

abre na tela e o jogador deve escolher se ela joga a

tartaruga de pelúcia que seu pai te deu ou a foto que restou

do porta-retratos que ela quebrou.

Quando o jogador decidir o que deve ser jogado a

protagonista joga o objeto escolhido na cova de Samuel.

CUTSCENE

As quatro pessoas que levaram o caixão começam a jogar a

terra em cima dele, duarante isso Giovanna pede para dizer

algumas palavras.

Giovanna respira fundo e começa a falar.

GIOVANNA

(Calma)

Eu não me despeço hoje do papai. Eu

nunca vou me despedir do papai na

verdade. Ele não se foi, ele ainda

está aqui com a gente.

Giovanna para um pouco de falar. Olha para baixo.

GIOVANNA

(Calma)

Ele estará nas fotografias. Nas

nossas cabeças. E principalmente,

no nosso coração.

Giovanna se emociona.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 18.

GIOVANNA

(Emocionada)

Ele ainda é minha tartaruga,

vivendo aqui comigo durante 10,

100, 1000 anos.

Giovanna coloca a mão no coração.

GIOVANNA

(Falando bem baixinho)

Não é mesmo papai?

Após a fala de Giovanna, começam a jogar a terra sobre o

caixão, durante isso Giovanna consegue sair do velório e vai

para um pequeno parquinho lá próximo sem ninguém ver.

FIM DA ANIMAÇÃO

EXT. PARQUINHO - TARDE CHUVOSA

GAMEPLAY

Giovanna deve andar a direita para chegar até o parquinho,

durante o caminho ela não pode interagir com nada. No

parquinho ela pode interagir com alguns brinquedos como: a

gangorra, escorregador e gira-gira. O gameplay acaba depois

de ela interagir com o balanço e se balançar 3 vezes.

Na última vez em que ela estiver se balançando aparece uma

tartaruga roxa empurrando a Giovanna.

ESCURECIMENTO (FADE OUT)

INT. CONSULTÓRIO

CLAREAMENTO (FADE IN)

CUTSCENE

PSICÓLOGO

Por que você fugiu?

GIOVANNA

Meu pai não tinha ido embora, não

tinha me deixado. Não tinha o

porque me despedir.

PSICÓLOGO

Então você acha que ele está vivo?

(CONTINUA...)
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GIOVANNA

(Feliz)

Eu não acho na verdade, ele está,

sempre estará, igual uma tartaruga.

PSICÓLOGO

Ok. Como você ficou após o velório?

GIOVANNA

Eu me afastei mais ainda da minha

mãe, mas consegui um novo melhor

amigo.

PSICÓLOGO

Como era esse novo amigo?

A câmera começa se aproximar lentamente da Giovanna e a tela

começa escurecer conforme se aproxima.

FIM DA ANIMAÇÃO

ZOOM IN - GIOVANNA

ESCURECIMENTO (FADE OUT)

INT. QUARTO DA GIOVANNA - MANHÃ

Aparece escrito ao lado inferior direito "Três anos e 297

dias antes".

CLAREAMENTO (FADE IN)

PLANO ISOMÉTRICO

CUTSCENE

Giovanna levanta da cama, ela está sozinha no quarto dela.

GIOVANNA

Bom dia, Didico.

Uma voz surge embaixo da cama.

DIDICO

Nada de bom no dia de hoje.

Giovanna abre um pequeno sorriso.

GIOVANNA

Desde cedo assim. Sai debaixo, quem

sabe não melhora o humor.

(CONTINUA...)
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DIDICO

Não, prefiro ficar aqui mesmo.

GIOVANNA

Olha, se você sair juro que jogamos

aquele jogo de tabuleiro que você

ama.

Didico resolve sair de baixo da cama. Aparece um tartaruga

roxa. Ela se move lentamente para fora da cama.

DIDICO

Agora vamos jogar, antes que eu

mude de ideia.

Giovanna vai até o armário pegar o jogo, que está na

prateleira de cima. Quando ela está prestes a pegar a

Fernanda grita.

FERNANDA

(Gritando)

Giovanna, desça aqui agora.

Giovanna olha para Didico.

GIOVANNA

Desculpe, outro dia a gente joga.

Giovanna sai pela porta.

Didico vai até o armário, olha para cima e fala.

DIDICO

(Decepcionado)

Serio, por que estas prateleiras

são tão altas? Merda.

FIM DA ANIMAÇÃO

INT. SALA - MANHÃ

PLANO ISOMÉTRICO

CUTSCENE

Giovanna chega na sala, ela está bagunçada com alguns

brinquedos espalhados. Fernanda está lá esperando a

Giovanna.

FERNANDA

(Irritada)

O que é tudo isso?

(CONTINUA...)
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GIOVANNA

Eu estava brincando, já ia

recolher.

FERNANDA

(Irritada)

Você não pode deixar tuddo isso

aqui espalhado, tem que recolher na

hora que terminar de brincar, ou

melhor brincar só no seu quarto.

GIOVANNA

Papai deixava eu brincar na sala.

FERNANDA

(Irritada e gritando)

Seu pai se foi, entenda isso.

GIOVANNA

(Irritada)

Papai não se foi. Quem se foi, é

você. Papai ainda está vivo no meu

coração, você não.

FERNANDA

(Irritada)

Menina, me respeite antes que eu

faça você me respeitar.

GIOVANNA

(Gritando)

Vai lá. Faça o que você faz melhor

que é ir contra mim. Você não é

mais minha mãe, você não é mais

nada minha.

Fernanda levanta a mão para bater na Giovanna. A garota fica

ali esperando o tapa.

FERNANDA

Não...

Fernanda abaixa a cabeça, começa a chorar e sai andando para

cozinha.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Giovanna deve recolher seus brinquedos, para isso ela

interage com os brinquedos espalhados pelo chão da sala. Ao

recolher todos ela percebe que perdeu três brinquedos e deve

procurá-los. Um está embaixo do sofá, para pega-lo ela deve

(CONTINUA...)
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interagir com o sofá. O segundo está atrás da TV, para

pegá-lo ela deve interagir com a TV. O último está na mesa

de centro, para pegá-lo ela deve interagir com a mesa.

Giovanna pode pegar esses brinquedos em qualquer ordem.

Depois de pegar todos os brinquedos ela deve interagir com o

sofá para sentar.

CUTSCENE

Quando Giovanna recolhe o último brinquedo, ela senta no

sofá e coloca a mão no rosto.

Didico aparece na sala.

DIDICO

Realmente estou fora de forma.

Demorei anos para andar até aqui.

Didico olha para Giovanna e vai até ela.

DIDICO

Já está na hora de brincarmos com o

jogo de tabuleiro?

Giovanna não responde nada.

DIDICO (CONT.)

Menininha, vamos lá. Eu que sou o

rabugento aqui.

Giovanna levanta a cabeça e tira as mãos dos olhos. Da para

notar que ela estava chorando um pouco.

GIOVANNA

(Um pouco irritada)

Agora não.

Giovanna volta a colocar as mãos no rosto com a cabeça

abaixada.

DIDICO

Ok. Como seu melhor amigo minha

missão é te dar conselhos, mesmo eu

odiando isso.

DIDICO (CONT.)

Seguinte, provavelmente você desceu

até aqui e começou a conversar com

sua mãe e bla bla bla, coisa chata,

coisa chata, coisa chata, briga,

briga, briga e agora as duas estão

chorando. Giovanna, não se culpe

por isso.

(CONTINUA...)
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Giovanna tira a mãos do rosto e levanta a cabeça novamente.

GIOVANNA

(Um pouco irritada)

Você nunca vai entender, você não

tem família.

DIDICO

Lembre-se que eu sou fonte da sua

imaginação, então basicamente você

é minha mãe, então eu tenho

família.

Giovanna abre um pequeno sorriso.

DIDICO (CONT.)

Isso aí. Agora venha cá e me de um

abraço. Ou não, porque sou uma

tartaruga. Que droga da vida.

GIOVANNA

Será que tenho que me desculpar com

ela?

DIDICO

Não, nenhuma das duas estavam

certas, e nenhuma errada, sendo

assim ninguém precisa realmente

pedir desculpas.

GIOVANNA

Mas... Ok, você tem realmente

razão.

DIDICO

Sério, agora vamos jogar aquele

tabuleiro, estou começando a querer

voltar para a cama.

Didico e Giovanna partem para o quarto. A tela fica parada

na sala.

FIM DA ANIMAÇÃO

ESCURECIMENTO (FADE OUT)

INT. CONSULTÓRIO

CLAREAMENTO (FADE IN)

CUTSCENE

(CONTINUA...)
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PSICÓLOGO

Você realmente confiava nesse seu

amigo?

GIOVANNA

Na verdade eu achava ele a verdade

absoluta que eu precisava, e ele

era na verdade. Didico me falava

pra fazer o que eu realmente queria

fazer, mas tinha medo de aceitar

isso.

PSICÓLOGO

Ele chegou a ser uma nova imagem

paterna para você?

GIOVANNA

Um pouco na verdade. Ele me dava

conselhos, me ajudava em momentos

difíceis e as vezes brigava comigo.

Giovanna abre um pequeno sorriso.

PSICÓLOGO

Ele te influenciava a se distanciar

da sua mãe?

GIOVANNA

Como eu disse era sempre uma

decisão minha que eu tinha medo de

aceitar. Didico só queria me

ajudar, sempre foi assim.

PSICÓLOGO

Ok. Sua mãe, como ela ficou diante

de toda essa situação?

A câmera começa se aproximar lentamente da Giovanna e a tela

começa escurecer conforme se aproxima.

FIM DA ANIMAÇÃO

ZOOM IN - GIOVANNA

ESCURECIMENTO (FADE OUT)

INT. QUARTO DA GIOVANNA - NOITE

Aparece escrito ao lado inferior direito "Três anos e

200 dias antes".

CLAREAMENTO (FADE IN)

(CONTINUA...)
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PLANO ISOMÉTRICO

CUTSCENE

Didico e Giovanna estão jogando tabuleiro. Eles estão

sentados no chão, ao lado da cama.

GIOVANNA

Pronto, ganhei.

DIDICO

(Surpreso)

O que? Como? Realmente é injusto

esse jogo.

Giovanna abre um sorriso.

GIOVANNA

(Sorrindo)

Você reclama demais.

Batem na porta.

FERNANDA

Abre, eu quero conversar com você.

Giovanna fica um pouco supresa.

GIOVANNA

Didico, vá para baixo da cama.

DIDICO

Ela nem pode me ver. Ali na cama

não é bom, deixa eu ficar vendo

essa conversa.

GIOVANNA

(Efusiva)

Não. Vai para cama agora.

DIDICO

Ok, ok.

Didico vai para debaixo da cama.

Fernanda bate na porta de novo.

FERNANDA

Por favor filha, não quero brigar

mais, vamos conversar.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

(CONTINUA...)
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A protagonista deve ir até a porta e destrancá-la para sua

mãe entrar.

Só a porta é um objeto interativo nesta cena.

CUTSCENE

Giovanna abre a porta, Fernanda entra e senta na cama.

FERNANDA

Sente-se por favor.

Fernanda da um tapinha na cama para filha sentar-se lá.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Giovanna vai até a cama para sentar.

Só a cama é um objeto interativo nesta cena.

CUTSCENE

Fernanda tenta fazer um carinho na cabeça de Giovanna. A

garota desvia para não receber o carinho.

FERNANDA

(Chateada)

O que está acontecendo com nós?

Vem uma voz de baixo da cama.

DIDICO

Garotinha, pense muito bem no que

você irá falar.

FERNANDA

Seu pai ficaria muito chateado com

tudo isso que a gente vem fazendo,

não conversamos mais, quase não nos

vemos mais.

GIOVANNA

(Irritada)

Papai não está triste. Aconteceu

muita coisa com nós, Fernanda.

FERNANDA

(Chateada)

Eu sei filha, eu sei. Peço

desculpas por tudo isso, eu

realmente não queria. Nós duas

(MAIS...)
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FERNANDA (...cont.)
fazendo algo ruim a nós mesmas,

precisamos acabar com isso.

Vem uma voz de baixo da cama novamente.

DIDICO

Sério? Sério mesmo? Você que

começou tudo isso e agora quer

acabar.

GIOVANNA

(Irritada)

Você que começou tudo isso, e agora

quer acabar?

FERNANDA

(Irritada)

Não foi só culpa minha, você nunca

entendeu meu lado disso tudo.

GIOVANNA

(Irritada)

Como eu ia entender isso? Você não

me deixou vê-lo.

Giovanna começa a chorar um pouco.

FERNANDA

(Irritada e gritando)

Eu queria te poupar de tudo, você

só tem 8 anos, não merecia passar

pelo o que passou, eu queria te

ajudar, entenda.

GIOVANNA

(Gritando e chorando)

Você não pode escolher nada para

mim. Não pode escolher essas coisas

para mim, não tinha o direito de

fazer isso.

FERNANDA

(Irritada)

Você tem que me respeitar. Você não

pode falar assim comigo.

GIOVANNA

(Gritando e chorando)

Eu só falo assim com quem eu odeio,

eu quero papai de volta, quero que

você vá no lugar dele.

(CONTINUA...)
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Fernanda dá um tapa na Giovanna e sai do quarto batendo a

porta com força. Giovanna senta na cama e começa a chorar.

Didico aparece de baixo da cama.

DIDICO

Pequena, acho que você foi um pouco

dura com ela.

Giovanna continua chorando na cama.

DIDICO (CONT.)

Ela não está certa, mas você foi

dura demais com ela.

GIOVANNA

(Irritada)

Saia você também. Só saia.

DIDICO

(Chateado)

Ok pequena.

Didico passa pela porta, sem abri-la, muito chateado.

A câmera começa se aproximar lentamente da Giovanna e a tela

começa escurecer conforme se aproxima.

FIM DA ANIMAÇÃO

ZOOM IN - GIOVANNA

ESCURECIMENTO (FADE OUT)

GIOVANNA (V.O.)

Minha vida parecia um sorvete

quando começa a derreter. Vai

caindo aos poucos, pingo por pingo,

vai desmoronando e se você não

fizer algo para parar de derreter,

ele irá acabar, sobrando só um

palito sem gosto, sem sabor, um

palito sem vida.

INT. CONSULTÓRIO

CLAREAMENTO (FADE IN)

CUTSCENE

PSICÓLOGO

Você sentia alguma coisa por sua

mãe?

(CONTINUA...)
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GIOVANNA

Sinceramente, eu não sei. Eu queria

me fazer odiar ela, eu queria me

fazer não achar ela mais minha mãe,

porém tinha algo em mim que não

sentia isso, tinha algo que fugia.

PSICÓLOGO

E como tua mãe estava diante de

toda essa situação?

A câmera começa se aproximar lentamente da Giovanna e a tela

começa escurecer conforme se aproxima.

FIM DA ANIMAÇÃO

ZOOM IN - GIOVANNA

ESCURECIMENTO (FADE OUT)

INT. CASA DA GIOVANNA - FINAL DE TARDE

Aparece escrito ao lado inferior direito "Três anos antes".

GIOVANNA (V.O.)

Durante um grande tempo eu e minha

mãe quase não brigávamos mais, mas

também não conversávamos. As

interações que tínhamos era de oi,

tchau e quando tentavamos ter algum

diálogo mais elaborado, brigávamos.

CLAREAMENTO (FADE IN)

PLANO ISOMÉTRICO

CUTSCENE

Giovanna está deitada na cama. Didico está do lado da cama

lendo um livro.

FERNANDA

(Gritando)

Desça aqui, quero te mostrar uma

coisa.

Giovanna levanta da cama.

DIDICO

Tenha calma, não quero ter que

ficar consolando ninguém hoje.

Giovanna sorri.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 30.

GIOVANNA

(Tom de brincadeira)

Cala essa boca.

FIM DE SEMANA

GAMEPLAY

Giovanna deve sair do quarto e virar a direita no corredor

para ir em direção à sala.

No corredor ela pode interagir com a parede vazia e percebe

que a mãe tirou as fotos de Samuel, após essa interação a

garota deve seguir o caminho para a sala.

CUTSCENE

Giovanna chega na sala e sua mãe está na lá esperando ela.

FERNANDA

Por favor, vamos nos comportar

hoje, por favor.

Giovanna fica um pouco confusa.

FERNANDA (CONT.)

(Falando alto)

Querido pode vir.

Entra um homem pela porta. Um homem vestido bem vestido, com

um blazer preto, porém ele tem um rosto de Lobo. Só Giovanna

e Didico o vê assim.

Quando Giovanna o vê tudo fica silenciosa. Fernanda está

falando algo, mas não dá para escutar.

O homem com rosto de Lobo se aproxima de Giovanna e fala. O

som volta ao normal.

HOMEM COM ROSTO DE LOBO

Giovanna? Eu disse prazer em

conhecer.

O lobo estende a mão para Giovanna.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

O jogador pode escolher se estende a mão ou não para o

homem.

Se estender a mão os dois se cumprimentam. Se não estender a

mão o Lobo recolhe sua mão estendida.

(CONTINUA...)
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CUTSCENE

HOMEM COM ROSTO DE LOBO

Bom me chamo Felipe. Sua mãe falou

que voce adora jogos de tabuleiro,

certo?

Giovanna faz sim com a cabeça. O lobo tira das costas uma

caixa de um jogo de tabuleiro e entrega para garota.

GIOVANNA

Obrigado.

Giovanna abre um pequeno sorriso e pega o tabuleiro. Após

pegá-lo a garota volta para o quarto.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Giovanna deve voltar ao seu quarto, na sala não há mais nada

que ela possa interagir.

Quando chega no seu quarto ela se depara com Didico em sua

cama, ela deve interagir com ele para começar um diálogo.

CUTSCENE

GIOVANNA

Você não sabe o que eu acabei de

ganhar?

DIDICO

(Desconfiado)

Eu não gostei dele. Ela não é boa

pessoa.

Giovanna se surpreende.

GIOVANNA

(Surpresa)

Por que? Tirando aqueles pelos

estranhos, ele me deu um presente

legal.

DIDICO

(Desconfiado)

Não confie nesse cara pequena, ele

não é boa pessoa.

GIOVANNA

Didico, vamos esperar ok? Eu gostei

dele, acho que você está um pouco

estranho hoje.

(CONTINUA...)
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DIDICO

Devolva esse tabuleiro.

GIOVANNA

(Um pouco irritada)

Não, o homem foi muito legal

comigo, não vou entregar nada,

vamos brincar agora vai.

DIDICO

Hoje não pequena. Estou um pouco

cansado.

Didico vai para debaixo da cama.

GIOVANNA

Ok então. Eu brinco sozinha.

Giovanna pega alguns brinquedos que estão próximos à ela e

começa a brincar.

A câmera começa se aproximar lentamente da Giovanna e a tela

começa escurecer conforme se aproxima.

FIM DA ANIMAÇÃO

ZOOM IN - GIOVANNA

ESCURECIMENTO (FADE OUT)

INT. COZINHA - NOITE

Aparece escrito ao lado inferior direito "Dois anos e 300

antes".

GIOVANNA (V.O.)

Não demorou muito para mamãe contar

a verdade sobre o Felipe, ou melhor

o Lobo, como eu o chamava. Ele

virou namorado da minha mãe e logo

depois se mudou para nossa casa. Eu

gostei muito dele, ele estava quase

virando uma nova imagem paterna,

porém Didico não gostava nem um

pouco do Lobo, a gente até brigou

por isso, ele sumiu por um tempo,

após nossa briga.

CLAREAMENTO (FADE IN)

CUTSCENE

Giovanna, Lobo e Fernanda estão sentados na mesa jantando.

(CONTINUA...)
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FERNANDA

Você viu os ataques que tiveram na

europa?

LOBO

Sim, está cada dia mais complicado

tudo isso.

FERNANDA

Sim, liga a TV e só tem tragédia

atrás de tragédia.

LOBO

Só violência nós dias de hoje. Deve

ser por causa desses joguinhos que

estão influência a crianças desde

pequeno.

GIOVANNA

Terminei, vou sair da mesa.

LOBO

Querida, por que você não traz

algumas amiguinhas para brincar

aqui, fazer alguma festinha algo do

tipo?

Giovanna sorri.

GIOVANNA

Quem sabe.

LOBO

Isso ai querida, agora suba por quê

já está na hora de dormir né?

O Lobo faz um carinho na Giovanna. A garota vai para o

quarto.

FIM DA ANIMAÇÃO

INT. QUARTO DA GIOVANNA - NOITE

CUTSCENE

Giovanna chega no quarto e vai direto para cama deitar e

dormir.

FIM DA ANIMAÇÃO
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INT. CASA DA GIOVANNA - MADRUGADA

CUTSCENE

Giovanna acorda de madrugada com vontade de ir ao banheiro.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Giovanna levanta da cama, sua casa está escura. Quando ela

abre a porta ela ouve um barulho vindo do banheiro, ela vai

até o banheiro e não percebe nada de diferente lá. Entrando

no banheiro ela deve interagir com a privada para usá-la.

CUTSCENE

Quando Giovanna interagir com a privada, terá um pequeno

corte até a parte que ela terminou de usar.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Depois de usar a privada, a protagonista poderá explorar o

banheiro, ela vê uma toalha jogada no chão, ao interagir com

a toalha ela percebe que a toalha tem uma mancha de sangue.

Giovanna então vai até a pia para lavar as mãos e também

encontra uma mancha de sangue.

CUTSCENE

Giovanna fica encarando a marca por alguns segundos,

enquanto surge essa narração.

GIOVANNA (V.O.)

Nunca achei que essa pequena mancha

iria significar tanta coisa. O

terremoto na minha vida que parecia

ter acabado, só estava esperando

mais vento para me levar até o

ponto central dele. O ponto que não

tem mais escapatória.

FIM DA ANIMAÇÃO
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INT. CONSULTÓRIO

CUTSCENE

PSICÓLOGO

Voltaram a ter coisas estranhas

assim na sua casa?

GIOVANNA

Não foi só o sangue. Minha mãe

começou a aparecer com algumas

marcas, ela sempre tentava desviar

do assunto, falando que tinha

batido em algum movél. O lobo

também mudou bastante, ele começou

a ficar agressivo.

PSICÓLOGO

Como você ficou diante de tudo

isso?

GIOVANNA

Eu já sabia o que estava

acontecendo, mas eu só resolvi

realmente tomar uma verdadeira

atitude quando Didico voltou.

A câmera começa se aproximar lentamente da Giovanna e a tela

começa escurecer conforme se aproxima.

FIM DA ANIMAÇÃO

ZOOM IN - GIOVANNA

ESCURECIMENTO (FADE OUT)

INT. CASA DA GIOVANNA - NOITE

Aparece escrito ao lado inferior direito "Dois anos e 255

antes".

CLAREAMENTO (FADE IN)

CUTSCENE

Giovanna está no seu quarto, sentada na cama. Ela começa a

escutar alguns barulhos vindo da sala.

[BRARULHOS DA SALA...]

(Um pouco baixo)

Não, por favor não... Não... Eu que

mando nessa casa, você tem que me

obdecer e me respeitar... não...

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 36.

Didico aparece no quarto da garota.

DIDICO

Pequena, vá lá. Você sabe de tudo

já, só aceite. Sua mãe não merece

tudo isso.

GIOVANNA

(Supresa)

Onde você estava? Por que me

deixou? Desculpa por tudo.

DIDICO

Depois a gente conversa, vai lá

agora.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Giovanna vai correndo até a porta do quarto e vai para o

corredor, o barulho de coisas quebrando fica cada vez mais

alto, a garota então começa a correr até chegar na sala.

CUTSCENE

Ao chegar na sala, Giovanna vê o Lobo batendo na Fernanda.

Tem algumas marcas de sangue no sofá e no chão. Fernanda tem

alguns roxos pelo corpo.

GIOVANNA

(Gritando)

Larga ela agora.

FERNANDA

Filha, volte para o seu quarto,

está tudo bem.

LOBO

(Gritando)

Vá agora para o seu quarto sua

pestinha, antes que eu a coloque lá

também.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

A garota pode ir em direção a sua mãe e entrar na frente

dela, mas o lobo pega Giovanna e a empurra em direção ao

sofá.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 37.

A protagonista pode pegar alguns objetos e jogar no Lobo

como o controle remoto e o telefone, por fim, ela pega um

vaso que está em cima da mesa de centro e o joga na cabeça

do lobo.

CUTSCENE

O Lobo para de agredir Fernanda.

LOBO

Vocês duas são realmente mãe e

filha. Duas inúteis. Que nasceram

para isso ai, para apanhar, coisa

que o idiota anterior não fazia,

sorte que já morreu.

Ele cospe no chão e sai pela porta.

Giovanna e Fernanda começam a chorar.

FERNANDA

(Chorando)

Desculpa. Desculpa por tudo, eu não

queria não ter te avisado do seu

pai, eu não queria ter falado o que

já falei para você, eu não queria

esse monstro dentro de casa, eu só

queria minha filha de volta para

mim.

Fica alguns segundos de silêncio.

GIOVANNA

(Chorando)

Mamãe, eu nunca te odiei, eu nunca

quis que você morresse, eu não sei.

Desculpa.

Giovanna começa a chorar muito.

GIOVANNA

(Chorando muito)

Eu só queria o papai. Queria que

ele entrasse por aquela porta

novamente, desculpa.

Fernanda levanta do chão com uma certa dificuldade e vai em

direção a filha.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Giovanna deve ir em direção a sua mãe e as duas se abraçam.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 38.

CUTSCENE

FERNANDA

(Esperançosa)

Vai ficar tudo bem agora ok? Tudo

vai se ajeitar e poderemos

encontrar a felicidade de novo

certo?

Fernanda vai em direção ao telefone e disca um número.

FERNANDA

Alô? É da polícia?

FIM DA ANIMAÇÃO

ESCURECIMENTO (FADE OUT)

INT. SALA - MANHÃ

CUTSCENE

GIOVANNA (V.O.)

Tudo que estava desmoronando, se

ergueu. O Lobo foi levado pela

polícia, eu e minha mãe voltamos a

nós falar e o Didico tinha voltado.

Tudo estava lindo, perfeito. E isso

é que me assustava...

Fica alguns segundos de silêncio.

GIOVANNA (CONT.) (V.O.)

Ah, já estava esquecendo. O Lobo

esqueceu uma arma aqui, eu descobri

a pouco tempo. Mamãe não sabe,

Didico me aconselhou a guardá-la

para algo mais perigoso.

Aparece escrito ao lado inferior direito "Dois anos e 50

dias antes ".

CLAREAMENTO (FADE IN)

Fernanda está sentada no sofá assistindo um progama. Ouve-se

a porta bater. Fernanda levanta para abrir. Quando ela abre

ela se depara com o Lobo.

FERNANDA

(Assustada e gritando)

O que você está fazendo aqui? Sai

agora.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 39.

Fernanda tenta fechar a porta.

LOBO

Não. Não vou e você vai ter que me

aceitar.

FERNANDA

(Assustada)

Você está louco, saia daqui antes

que eu chame a polícia de novo.

LOBO

Ok. Você vai mudar a ideia quando

eu mostrar o que tenho aqui.

O Lobo mostra um vídeo em um celular.

LOBO

Você se lembra como foi gostoso

esse dia? Lembra como me amou nesse

dia, sua putinha?

Fernanda da três passos para trás da porta e começa a

chorar.

O Lobo entra na casa e fecha a porta.

LOBO (CONT.)

Se você não quer ver todo o mundo

vendo como você é putinha na cama,

é melhor você me aceitar novamente

nessa casa.

O Lobo dá um tapa no rosto da Fernanda.

Giovanna aparece no sala.

GIOVANNA

(Supresa e irritada)

O que esse monstro está fazendo

aqui.

Fernanda olha para filha, mas não consegue responder.

LOBO

Olha meu amor, senti muita saudades

de você. Voltei para meu lar,

sentiu saudades?

Giovanna da um chute na parte dele.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 40.

LOBO

(Irritado)

Sua merdinha.

GIOVANNA

(Confusa)

Mãe, o que está acontecendo?

FERNANDA

É.... É....É....

LOBO

Está acontecendo o seguinte sua

pirralha. Sua mãe viu toda a merda

que ela fez e me trouxe de volta.

Ela viu que só consegue sobreviver

comigo aqui.

Lobo abre um pequeno sorriso.

LOBO (CONT.)

(Sorrindo)

Ela descobriu como me ama e como

sempre me amou. Não é amor?

Fernanda fica paralisada, não conseguindo responder nada.

LOBO

Saia pirralha, quem manda aqui

agora sou eu. Agora suba para seu

quarto, eu quero ter uma

conversinha com sua mãe.

Giovanna volta para o quarto correndo.

FIM DA ANIMAÇÃO

INT. CASA DA GIOVANNA - MANHÃ

CUTSCENE

Ao chegar no quarto Giovanna senta na cama.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Giovanna entra em seu quarto e pode interagir com a gaveta

que fica ao lado de sua cama.

Ela abre a gaveta e pega a arma do Lobo.

CUTSCENE

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 41.

Ao pegar a arma, Giovanna fica encarando ela por alguns

segundos.

DIDICO

Faça garota, ou é você ou é ele.

GIOVANNA

Eu tenho que fazer, preciso fazer.

DIDICO

Precisa. Vá lá.

FIM DA ANIMAÇÃO

GAMEPLAY

Giovanna sai do quarto só que desta vez andando devagar,

quando ela chega à sala se depara com o Lobo agredindo sua

mãe novamente.

CUTSCENE

O Lobo olhará para a Giovanna.

LOBO

Olha quem voltou, a putinha Jr.

Veio aprender como uma mulher tem

que se comportar nessa sua família?

O Lobo tenta se aproximar da Giovanna, porém a garota puxa a

arma e aponta para ele.

LOBO

(Muito assustado e supreso)

Meu Deus. Calma garota, não faça

nada errado. Onde você encontrou

isso? Calma.

Fernanda levanta do chão e vê sua filha com a arma.

FERNANDA

(Supresa)

Querida, não faça isso, por favor.

Não resolva assim.

LOBO

(Apavorado)

Escute sua mãe garota, venha me dê

a arma com calma.

FIM DA ANIMAÇÃO

A cena fica em câmera lenta.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 42.

O Lobo começa a se aproxima de Giovanna e o jogador deve

apertar o botão de ação antes dele chegar na protagonista,

ao apertar o botão de ação a garota atira no lobo e ele cai

morto.

CUTSCENE

Giovanna fica paralisada, sem fazer nenhum movimento.

Fernanda levanta, vai até sua filha, pega a arma da sua mãe,

vai até o telefone e disca um número.

FERNANDA

Olá. Eu acabei de matar um homem.

FIM DA ANIMAÇÃO

ESCURECIMENTO (FADE OUT)

INT. CONSULTÓRIO

GIOVANNA (V.O.)

Minha mãe foi presa, por um crime

que não cometeu. Eu matei um

monstro por um erro que não era

meu. Fiz minha mãe sofrer por algo

que não posso desfazer nunca mais.

E tentei salvar tudo que amava,

porém acabei destrúindo.

CLAREAMENTO (FADE IN)

PSICÓLOGO

E agora, o que você busca na vida?

Giovanna abre um sorriso.

GIOVANNA

Eu quero reaprender a felicidade.

Eu quero reaprender a viver.


