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FADE IN

1. INT. SALA - FIM DE TARDE

FOTO DA GAROTA BEBÊ na parede, GAROTA está aconchegada
entre seus parentes com almofadas e cobertas, a foto é
decorada com uma mensagem de boas-vindas. O resto da
parede da sala tem mais FOTOS dela, em diferentes idades.
Uma ESTANTE tem um TROFÉU DE ESCOLA.

GAROTA está segurando a PORTA DO APARTAMENTO, um parente
bagunça o cabelo dela carinhosamente, outro aponta para
ela firme. SOM DE PASSOS ECOADOS E DISTANTES, Garota
acena para eles

GAROTA
Tchau!!

Garota fecha a porta e espera alguns minutos para saltar
RINDO em comemoração.

Ela puxa o SOFÁ pra frente e cai no chão, traz
TRAVESSEIROS e COBERTAS, insere na TV um PEN-DRIVE

CORTA PARA

2. INT. COZINHA - FIM DE TARDE

GAROTA se estica e abre a PORTA DO MICROONDAS, checa o
PACOTE DE PIPOCA em mãos e coloca dentro, ela fecha a
porta e aperta o BOTÃO DO MICROONDAS, a Garota encara o
microondas sorrindo, balançando pra cima e para baixo.

Pouco tempo se passa e o Microondas abre a porta e joga o
pacote na cara dela com força, o Microondas solta fumaça,
os olhos da Garota aumentam. Ela abana a fumaça com o
pacote de pipoca e fecha o Microondas e tira ele da
tomada. A Garota suspira e faz uma cara triste, ela
encara o Microondas brevemente, ela observa o pacote de



pipoca com uma expressão frustrada e nele lê-se “POPKA -
O INGREDIENTE FINAL PARA A NOITE PERFEITA!”.

A Garota coloca a mão no queixo, pega o celular e digita
algo, suas sobrancelhas levantam. No celular lê-se um dos
resultados: “PIPOCA NA PANELA”, ela olha o FOGÃO e engole
seco, ele parece ser muito maior que ela. A Garota olha
pro lado por um momento, cerra os olhos e BUFA.

Ela coloca a PANELA em cima do fogão, se afasta um pouco
e liga o fogo, ela INSPIRA FUNDO com medo, o fogo acende
normalmente e ela SUSPIRA aliviada. A Garota pega óleo e
preenche a panela de uma distância menor, observa a
panela e sorri de leve. Ela pega o pacote de milho e
abre, coloca na panela, mexe um pouco com uma COLHER e
fecha a TAMPA.

A Garota suspira aliviada e pega o celular, ela passa o
dedo na tela para cima. Gif de panela com óleo, gif de
milho de pipoca e gif de pessoa mexendo com a colher na
panela ilustram o passo-a-passo de como fazer pipoca na
panela, ela para em um de uma pessoa balançando a panela
e lê-se: “BALANCE A PANELA ATÉ ESTOURAR”

GAROTA
Zuts

A garota olha a panela que parece ser muito maior que ela
e engole seco. Ela coloca as mãos na panela com luvas,
ela levanta a panela com dificuldade, balança de forma
desajeitada e então larga a panela de forma violenta
GRUNHINDO, ela balança um dos braços e aperta. A garota
encosta o corpo na parede da cozinha e faz um SOM
INCOMPREENSÍVEL DE FRUSTRAÇÃO. Ela caminha até o GANCHO
da cozinha e tira uma das LUVAS para guardar, acaba vendo
a porta onde se despediu de seus pais e suas sobrancelhas
levantam quando ela olha as fotos da parede. A garota
cerra os olhos, coloca a luva de volta e pisa com força
em direção a panela novamente. A garota puxa a panela pra
cima com força



FADE IN preto

INT. Dentro da panela - fim de tarde

O milho voa no ar, simulando uma tempestade, o perigo e a
tensão aumentam até que um dos milhos floresce em pipoca,
e depois vários outros.

CORTA PARA

INT. SALA - FIM DE TARDE

Os olhos da GAROTA abrem enormes, ela abre um sorriso. A
garota solta a PANELA e salta aos BERROS , celebrando a
conquista, suas luvas caem de novo e ela estica o braço
até a panela para abrir e puxa-o de volta ao queimar o
dedo, ela coloca-o na boca ainda sorrindo e desliga o
fogo.

Garota com luvas de novo abrindo a panela e encontrando
pipocas perfeitas na panela, ela leva as mãos até o rosto
incrédula e ri, ela passa as pipocas da panela para uma
BACIA e vai para sala.

FADE OUT

INT. SALA - FIM DE TARDE

A GAROTA posiciona suas PIPOCAS em um canto do sofá e
coloca um COPO DE REFRIGERANTE em outro, se aconchega
novamente e sorri por um momento, imitando a primeira
FOTO da parede, ela se abaixa e bate com a mão no chão
até pegar o CONTROLE, volta para a posição original e
aponta ele para frente, aperta um botão sorrindo

FIM


