TEC e Música

Voz e Ação
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Som do gravador
começando a funcionar.
Fita rodando.
Respiração ofegante.
Som de passos correndo e
esmagando folhas.
Sons de uma mata
noturna (grilos, vento
fraco, corujas piando)

Corte temporal seguido
de algum efeito sonoro
“KnightsMarch”, Hans
Zimmer.
Fade out.

Jorge está correndo.
Jorge: (gravador/ofegando/nervoso) Alô,alô,alô, testando! (bate
no gravador/a voz fica um pouco afastada/irritado)
Droga! Droga! Essa velharia ainda funciona? Onde
desliga isso? (voz fica mais perto do gravador) Alô! Hoje
é dia 28 de dezembro de 2012 e, como previram as
escrituras Maias, o fim do mundo começou de fato...
Estamos sendo invadidos por uma sociedade mais
avançada do que a nossa, a população está em pânico.
São quase duas da manhã e já foram registradas as
quedas de 230 objetos cilíndricos não identificados nos
arredores de Londres. Por isso, estou gravando esta fita...
Meu Deus... pode parecer maluquice, mas (hesita)...mas,
caso eu morra, temo que essa gravação...seja a última
esperança da Terra.
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Som de televisão sendo
ligada.

Vinheta especial de
jornal.

Voz feminina: (voz vindo da TV) A Antártica sempre foi
conhecida por suas temperaturas baixas, o lugar mais frio
do Planeta Terra, chegando a apresentar mais de oitenta
graus negativos! No entanto, nos últimos anos, a situação
tem mudado... (Corta de repente)
VOZ: INTERROMPEMOS A NOSSA PROGRAMAÇÃO PARA
UM COMUNICADO URGENTE.
Repórter 1: (voz vindo da TV) Boa noite. A NASA emitiu um
comunicado oficial informando que se tratam apenas de

meteoritos que se desprenderam de um meteoro maior e
entraram na atmosfera terrestre. Mas, governos locais
pedem que os moradores recorram aos seus abrigos
subterrâneos e não saiam de casa porque o fornecimento
de energia de grande parte do planeta está comprometido.
O que estamos vivendo hoje é um acontecimento sem
precedentes na história humana, um colapso mundial de
proporções cataclísmicas. Voltamos em instantes com mais
informações.
Mudança de canal

Repórter 1: (voz vindo da TV/tom exaltado) Cadê o prefeito que
não faz nada? Temos imagens documentando os
acontecimentos? Joga aí na tela para o público
acompanhar! Isso é uma tragédia! O trânsito está um
caos, está tudo um caos...

Mudança de canal
(som de telefone ruim)

Voz masculina: (voz vindo da TV/dando uma entrevista por
telefone/voz abafada) [...] tava todo mundo apavorado,
ninguém sabia pra onde ir, foi quando aquela coisa
enorme soltou um raio que QUEIMOU a menina! Ela foi
carbonizada! [...]

Mudança de canal

Repórter 1: Estamos aqui com Dr. Meyer, que vai dar seu
depoimento:

TV saindo do ar.

Dr. Meyer: (voz vindo da TV) Ainda não temos informações
científicas do que se trata, mas as consequências são mais
do que comprovadas. Essas máquinas expelem bombas de
uma espessa poeira escura e densa que irritam as mucosas
do organismo e levam o indivíduo à morte. Os médicos
infectologistas estão preocupados, mas, até agora, apenas
amostras e resíduos dessa fumaça foram coletados.

.$* !/
Som do gravador
começando a funcionar.
Fita rodando.
Respiração ofegante.
Som de passos correndo e
esmagando folhas.
Sons de uma mata
noturna (grilos, vento
fraco, corujas piando).

Jorge: (gravador/ofegando/correndo) Ontem à noite, por volta
das oito e meia, fui chamado por David para ir encontralo no observatório, ele estava muito nervoso ao celular.
Estranhei o chamado por causa da hora, mas fui mesmo
assim.

