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PÁGINA 1
Quadro 1
Título Questão de Segundos no canto superior esquerdo.
Centro do gramado visto um pouco mais de cima. Dá pra ver o círculo central, dois
jogadores e a bola. A partida está pra começar.
Recordatório superior: Eu posso ver o futuro, sabe?
Recordatório inferior: Nada extraordinário bastante pra eu querer virar super-herói ou
ganhar na loteria, eu só consigo ver os próximos 3 segundos de minha vida.
Quadro 2
Visão (em primeira pessoa) do centro do gramado a partir do ponto de vista do goleiro.
A partida acabou de começar, o time adversário tem a possa da bola e está partindo para
o ataque.
Recordatório superior: Quando aconteceu a primeira vez, eu quase pirei. E até me
acostumar muita gente deve ter achado que eu era maluco.
Recordatório inferior: Mas acabei me acostumando e até aprendendo a aproveitar. No
final, descobri que prever os próximos 3 segundos pode ser muito útil para um goleiro é sempre bom saber exatamente onde o atacante vai chutar.
Quadro 3
Visão do estádio a partir das cabines de transmissão. O atacante já está próximo a
grande área – importante, o estádio está lotado.
Recordatório superior: Claro que de vez em quando eu deixo um atacante fazer gol,
não seria humano nunca falhar. Mas sou eu que decido quem vai fazer o gol e quando
isso vai acontecer..
Recordatório inferior: Centenas de jogadores me desafiam publicamente, a maioria só
pelos minutos de fama. Quando os repórteres me perguntam sobre os desafiantes, eu
apenas sorrio e digo "vamos ver".
Quadro 4
Visão (primeira pessoa) do campo a partir do gol. Um atacante do time adversário está
dentro da grande área com a posse da bola, sem nenhum zagueiro próximo, olhando
ameaçadoramente para o gol e sorrindo desafiadoramente com o canto da boca.
Recordatório superior: Esse é mais um desafiante. O menino é muito bom, marcou 21
gols em 9 partidas, mas achei ele arrogante demais. Vou mostrar pra ele o valor da
humildade.

PÁGINA 2
Quadro 1
Visão (primeira pessoa) que o jogador tem da bola enquanto corre. Ela está dominada e
é possível ver parte do corpo do jogador.
Recordatório superior: Esse negócio de ver 3 segundos do próprio futuro foi
complicado no começo, sabe?
Recordatório inferior: Mas com a ajuda certa eu consegui transformar isso em algo
realmente útil. Melhor, aprendi o valor de não deixar que ninguém saiba o meu segredo,
o valor de continuar parecendo apenas mais uma pessoa talentosa.
Quadro 2
(enquadramento/plano da escolha do desenhista)
Atacante com a bola dominada, entre ele e o goleiro apenas três zagueiros.
Recordatório: Meu nome já é cantado em verso e prosa pela crônica desportiva, e hoje
vou me consagrar definitivamente como o melhor entre os melhores.
Quadro 3
(enquadramento/plano da escolha do desenhista)
Atacante com a bola dominada, mais próximo do gol. Agora apenas 1 zagueiro entre ele
e o goleiro. Parte do corpo de um zagueiro pode ser visto próximo ao do atacante.
Recordatório: Vou jogar contra o melhor goleiro do mundo e já avisei que vou marcar
pelo menos três gols. Só três, em respeito a um cara que já foi meu ídolo.
Quadro 4
Visão (primeira pessoa) do atacante já dentro da grande área. Entre ele e o goleiro
nenhum zagueiro. O goleiro sorri complacentemente..
Recordatório: Afinal, é muito bom pra um atacante sempre saber exatamente onde o
goleiro vai cair.
FIM

Referências para o roteiro
O desenhista está livre para definir a diagramação mais adequada para diferenciar cada
uma das páginas, a do goleiro (página 1) e a do atacante (página 2). Minha sugestão
seria fazer os quadros da primeira página retangulares "deitados" - lembrando um gol.
Os da segunda página poderiam ser mais quadrados ou retangulares “de pé”.
Utilizar como referência para o goleiro Rogério Ceni (não mais jovem, porém com um
pouco mais de cabelo). Utilizar como referência para o atacante Neymar (sem o
moicano).
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