
DUBLAGEM - 13 A 17 ANOS - MGT O ENCONTRO

13 - 17 ANOS
FEMININO

DUBLAGEM FEMININA
Personagem: Poliana

POLIANA: Oi!

KESSYA: E aí!?

POLIANA: Pode falar um pouquinho? Eu queria conversar…

KESSYA: Claro! Tô de boa…

POLIANA: “Cê” não vai acreditar… A gente foi fazer o trabalho de audiovisual
na casa do Bento e… Adivinha quem tava lá? Claro: João com a Helena!

KESSYA: Ai, ai, meu Deus, já vi tudo… O João ficou todo enciumado porque você
tava com o Erick, né?

POLIANA: Amiga, “cê” não vai acreditar… Ele se levantou e foi me dar bronca
na frente de todo mundo! Falou bem assim: tu já é bem grandinha pra ficar
desse jeito de burrice, alguma coisa do tipo… Ai, amiga, sério, de verdade,
fiquei muito irritada…

KESSYA: Poli, tadinho, né? Pô, o João é apaixonado por você, se coloca no lugar
dele… O Erick dá a maior mancada, você perdoa rápido, e do nada faz um trabalho
com ele?

POLIANA: Ai, amiga, eu queria ter feito com o João, mas… Quando eu olhei
pra ele, ele virou a cara…

KESSYA: Acho que ele queria que você tivesse insistido, né?

POLIANA: É que o Erick me chamou, e aí…Bom, enfim, você tá certa, amiga…
É que eu não gosto de ficar brigada com as pessoas, por isso que eu perdoei
o Erick logo. E o João deu mancada agora, foi bem grosso!

KESSYA: É, ele viajou…



13 - 17 ANOS
MASCULINO

DUBLAGEM MASCULINA
Personagem: João

POLIANA: Eu vim pra saber se o Bento e a Ruth tinham alguma notícia de
você…Tava muito preocupada…

JOÃO: Valeu, eu tô bem…

POLIANA: A gente pode conversar agora?

RUTH: Bento, vamos deixar os dois sozinhos, vamos? Vem…

POLIANA: Por que você resolveu fugir?

JOÃO: Não tinha outro jeito… Eu precisava de um tempo pra entender o que
que eu tava sentindo aqui dentro…

POLIANA: Entendi… Então você fugiu por minha culpa, como eu imaginava…

JOÃO: Não, bichinha… Eu não fugi por sua culpa… Eu que fui abestado. Eu
não deveria ter deixado todo mundo preocupado desse jeito e… Fui cabra
frouxo, e não soube lidar com um fora…

POLIANA: Não foi um fora!

JOÃO: Tá tudo certo! Eu te entendo agora. Eu conversei com dona Branca e
me ajudou bastante…

POLIANA: É mesmo?

JOÃO: Tudo tem seu tempo. E você tinha razão. Por mais que seja difícil, eu
admito, a gente tava brigando mais que qualquer coisa. Não ia dar certo.


