
  
 
 

ROTEIRO PARA TESTE - SIGA AS ORIENTAÇÕES DO SITE PARA PRODUÇÃO E ENTREGA  

 

 

Roteiro Teste: Thor e Sonja 

  
Siga o roteiro e procure fazer uma narrativa eficiente e clara, detalhe cenários e pessoas e não 

esqueça do acabamento estético limpo. Use quantas referencias forem necessárias . 
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Quadro 01 – Geral. Uma vila cimeira destruída. Corpos no chão. Abutres. Uma grande batalha 

acabou. No meio de uma clareira, a única sobrevivente. Presa numa jaula ou num tronco. Em 

primeiro plano, um grupo de Trolls, enormes mas humanos, se dirige a ela. Troll 1 excitado, sorri 

para o Troll 2, com a expectativa do que virá. Troll 2 gesticula. Troll 3 bebe uma caneca de rum. 

Troll 4 segura uma espada e uma cabeça cortada – fazer os trolls bem diferentes entre eles (roupas, 

armas, etc.) e com expressão corporal e facial reconhecível. 

Quadro 02 – Nos aproximamos da única sobrevivente. Presa. 

Quadro 03 – Vemos agora que ela é Red Sonja, machucada e meio desmaiada. As mãos dos Trolls 

e pernas em primeiro plano. 

Quadro 04 – Visão subjetiva dos Trolls. Ela olhando, não para eles, mas para algo atrás deles.  

Quadro 05 – Contra campo, atrás dela no chão. Os trolls olhando para trás e para cima. Nuvens ao 

fundo. Relâmpagos e a expectativa de chuva. 

Quadro 06 – Mesmo ângulo. Raio cai bem no meio dos Trolls. Sonja se protege.  

  

Página 02 

Quadro 01 – Grande, câmera baixa. Thor, o deus do trovão, em meio a eletricidade e chuva, 

detonando os dois trolls. 

Quadro 02 – Fechada. Thor martelando o último dos 4 trolls. 

Quadro 03 – Thor olhando para nós (atrás) Cadê ela? 

Quadro 04 – Visão do Thor olhando a gaiola aberta ou tronco e as cordas. 
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Quadro 05 – Close do Thor. Alguém segura uma faca em sua garganta (é a Sonja, que não sabe 

quem é o Thor). 
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Quadro 01 – Close dos dois. Thor na frente, Sonja, muito nervosa, não entendendo nada, atrás. 

Thor sorri apontando e mostrando algo fora da cena para ela. 

Quadro 02 – Atrás da Sonja. Ela se virando, olhando para uma multidão de trolls que se aproxima. 

Quadro 03 – Baixa. Ela se vira e o Thor está sorrindo, oferecendo uma espada para ela. 

Quadro 04 – Close da boca dela sorrindo. 

Quadro 05 – Grande. Os dois pulando juntos, detonando os trolls. 

Fim 
 


