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Gabi, 30 anos, é relações públicas em uma casa 
noturna em uma praia de Santa Catarina. Ele se 
acha o tal, mas não passa de um garoto mimado e 
medíocre que vive com sua mãe e sua avó, argentinas 
que imigraram para o sul do Brasil nos anos 1980. 

Sobrecarregado  com dívidas de jogo e problemas 
com suas namoradas, ele tenta escapar do fracasso 
das mais diferentes e bizarras formas, até testemunhar 
o assassinato de um amigo por um grupo de 
narcotraficantes. 

Tentando fugir dos criminosos, Gabi esconde-se em 
uma casa que é o set de um reality show. Exposto 
ao mundo e manipulado por um inescrupuloso 
produtor, Gabi vai procurar sobreviver no programa 
para salvar sua vida. 

Enquanto os traficantes tentam entrar na casa para 
silenciá-lo e seus credores ameaçam sua família para 
que ele ganhe o prêmio e pague suas dívidas, uma 
bela concorrente do reality se apaixona por Gabi, e a 
mãe dele vibra com a possibilidade da vitória que ela 
sempre previu para o filho. 

Tudo isso em frente a todo o país, que não pode tirar 
os olhos da tevê.
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Capítulo 1: Gabi é demitido da casa noturna onde 
trabalha por sair com a filha do seu chefe. El Garzo oferece 
drogas para Gabi vender, mas até isso é trabalho demais 
para ele. Gabi testemunha o assassinato de El Garzo por 
um grupo de traficantes. Ele escapa e acaba na casa de um 
reality show. Gabi esconde-se às vistas de todos.

Capítulo 2: Gabi é nova sensação na casa. Ele conhece 
todos os segredos da vida noturna dos famosos e não tem 
problema nenhum em revelá-los para conquistar os novos 
amigos. A audiência do reality show sobe. Gabi conhece 
Luz, uma bela concorrente, e tenta seduzi-la. Walter, 
produtor do programa, faz um acordo com Gabi para que 
ele permaneça dentro da casa. Os traficantes assistem 
tevê e descobrem onde Gabi está. Villar, um detetive de 
polícia, investiga o assassinato de um traficante que era 
próximo ao seu filho. Parisi, um jovem jornalista, busca a 
fama desvendando a vida noturna dos famosos.

Capítulo 3: Os traficantes fracassam, não conseguem 
entrar na casa para pegar Gabi. Walter negocia com eles 
para ganhar tempo. Contra as ordens de seu editor, Parisi 
investiga a morte de El Garzo, e confirma que ele vendia 
drogas na casa noturna onde Gabi trabalhava. Dentro da 
casa do reality show, Guille e Gabi brigam por causa de 
Luz, mas Gabi não resiste e seduz outra concorrente. Luz 
descobre. 

Capítulo 4: Luz está deprimida, Guille aproveita a 
situação para ficar íntimo dela e, ao mesmo tempo, se 
salvar da eliminação. Gabi e Walter concordam em manter 
o acordo, apesar das desconfianças entre eles após a 
tentativa de invasão da casa pelos traficantes. Vilar inclui 
Parisi na investigação e os traficantes tentam infiltrar um 
assassino na casa.



Capítulo 5: Walter está exultante com a classificação 
do programa e agora negocia com os traficantes de uma 
posição diferente. Sem sucesso, Parisi tenta pressionar 
Villar enquanto os traficantes também são pressionados 
por El Capo. Walter promete a Gabi mais segurança  e ele 
concorda em permanecer no reality. O sucesso crescente 
de Guille provoca desconfiança entre Gabi e os outros 
participantes. Parisi descobre que o principal suspeito na 
investigação é Gabi, que é indicado para sair da casa.

Capítulo 6:  A mãe de Gabi está desesperada: o sucesso 
repentino do filho acabará se ele sair do jogo. Walter 
manipula os voto para mantê-lo na casa. Gabi tenta se 
aproximar de Luz e é rejeitado. Gabi encontra as pílulas 
de êxtase que não devolveu para El Garzo, as enconde 
rapidamente mas Walter vê. Parisi e Villar visitam a família 
de Gabi, mas um grupo de agiotas os interrompem e 
ameaça a mãe e a avó de Gabi. Ele precisa vencer o reality 
e entregar o prêmio para os credores.

Capítulo 7: A família de Gabi tenta contata-lo. Villar 
acredita que Gabi está na casa se escondendo dos agiotas, 
mas Parisi não compra a ideia. Os traficantes estão 
perdendo a paciência e querem Parisi morto. Dentro da 
casa, Gabi seduz Luz novamente e Andres, seu melhor 
amigo, finalmente consegue lhe enviar uma mensagem por 
meio de uma pipa. Guille e Gabi brigam por causa de Luz 
e Walter os desafia: quem perder, será eliminado. 

Capítulo 8:  A audiência do programa está cada vez 
mais alta. Os traficantes ameaçam Walter, mas ele rebate 
com outra ameaça, dizendo saber das pílulas de êxtase 
dentro da casa. Luz e Gabi estão felizes juntos. Guille está 
furioso, e fala mal de Gabi nos programas de tevê fora da 
casa. El Capo oferece a Guille um acordo para ele voltar 
para o reality show.

C
A

PÍ
T

U
LO

S



C
A

PÍT
U

LO
S

Capítulo 9: El Capo tenta colocar Guille de volta na casa, 
sem sucesso. Gabi planeja um jantar romântico com Luz. 
Durante sua investigação, Parisi encontra seu editor em um 
clube de poker clandestino, e o editor propõe um acordo: ele 
publica a reportagem em troca do silêncio de Parisi. Guille 
manipula Andres para que ele leve um celular para dentro 
da casa, dizendo que o passado foi esquecido e que ele quer 
ajudá-lo. Mas o celular contém vídeos das ex-namoradas de 
Gabi. Luz fica arrasada e Gabi é condenado a deixar a casa, 
enquanto Guille retorna ao reality.

Capítulo 10: Gabi e Guille estão em guerra, e o reality 
show está perto do fim. Os traficantes tentam novamente 
infiltrar um assassino no programa mas os agiotas salvam 
Gabi, já que travam sua própria guerra com os traficantes 
e cada um dos lados usa sua influência para induzir a 
audiência de acordo com a sua conveniência. Finalmente, 
Gabi permanece na casa por mais uma semana.

Capítulo 11: Guille conta a Gabi tudo o que está 
acontecendo fora da casa e confessa que vai tentar de tudo 
para vencer o programa. Uma ameaça de bomba é enviado 
ao canal de tevê e a produção tranca os participantes 
remanescentes do reality em um quarto enquanto os 
bombeiros fazem uma busca na casa. Entre os bombeiros 
estão os traficantes, que lançam uma bomba de fumaça para 
matar todos. No meio do caos, Gabi consegue salvar Luz e, 
mais uma vez, vira herói. O bombeiro de verdade descobre 
as pílulas de êxtase.

Capítulo 12: Guille é ferido no ataque e tem que deixar 
a casa novamente. Villar quer um mandado para fazer Gabi 
sair, mas Parisi o convence que é melhor deixar Gabi na 
casa. Walter consegue se salvar do escândalo do êxtase e 
faz um acordo com a Polícia, para prestar depoimento sobre 
as atividades de El Capo. O final está próximo e entre os 
cumprimentos dos amigos de Gabi e Luz, os agiotas dizem a 
ele: ou vence, ou sua família será assassinada. 

Capítulo 13: Gabi está em crise. Ele não é mais o homem 
egoísta que costumava ser, quer que Luz vença o programa, 
mas também sabe que sua família corre perigo. Walter se 
reúne com os traficantes para negociar uma saída em troca 
de Gabi, mas ele grava toda a conversa. Finalmente Gabi 
vence o programa, e os traficantes e agiotas o aguardam 
na festa de gala da tevê para acertar as contas com ele. 
Walter transmite na tevê a sua reunião com os traficantes, 
Villa interrompe e prende os bandidos ao vivo. Os agiotas 
ficam com o prêmio de Gabi, mas ele está feliz com Luz. 
Walter oferece a eles uma nova temporada na casa.          n
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