ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ!
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 6
Το επεισόδιο ξεκινά με το να δείχνουμε τον Μιχαήλ και τον φίλο του τον αστυνομικό να διαβάζουν το μήνυμα που τους ήρθε. Το μήνυμα το έστειλαν οι κακοί στο κινητό του Μιχαήλ. Τον αριθμό του το έδωσε η Μαρία.
Πλάνο 1: Ο Μιχαήλ με τον φίλο του κατευθύνονται προς το σπίτι. Με σκοπό να βρούν τρόπο να απελευθερώσουν την Μαρία.
Μιχ.: Αυτοί δεν αστειεύονται είναι επικίνδυνοι οι άνθρωποι. Τι θα κάνουμε; Δώσε μου μια απάντηση από την εμπειρία σου;
Αστ.: Το σίγουρο είναι Μιχαήλ ότι δεν θα της κάνουν κακό. Την χρειάζονται. Σας χρειάζονται.
Μιχ.: Τι εννοείς;
Αστ.: Σας χρειάζονται για να τους πείτε τα πάντα για το χειρόγραφο. Οτιδήποτε γνωρίζετε για αυτό.
Αφού περνάνε το βράδυ ο Μιχαήλ και ο φίλος του σκεπτόμενοι τι θα κάνουν, πως θα το κάνουν. Αποφασίζουν να δώσουν ραντεβού με τους κακούς για να τους δώσουν ένα ψεύτικο χειρόγραφο για να τους καθησυχάσουν για λίγο και να αφήσουν ελεύθερη την Μαρία.
Στο επόμενο πλάνο τους δείχνουμε να ετοιμάζουν στο γραφείο του φίλου του το έγγραφο. Προσπαθούν να βρούν στο ιντερνετ ένα πανομοιότυπο έγγραφο, να το εκτυπώσουν και να πάρει τηλέφωνο ο Μιχαήλ τους κακούς. Αφού τελειώσουν την προετοιμασία...παίρνουν τηλέφωνο
Μιχ.: Είμαι ο Μιχαήλ θα σας δώσω το έγγραφο. Αφήστε την Μαρία. Θ βρεθούμε αύριο στις 9 το βράδυ στο πάρκινγκ από εκεί που όλα ξεκίνησαν.
Κλείνει αμέσως το τηλέφωνο χωρίς να δώσει την ευκαιρία στον κακό να φέρει αντίρρηση είτε κάποια διαφωνία. Αμέσως μετά δείχνουμε πλάνο του κακού να ανακοινώνει το ραντεβού στους υπόλοιπους. Ένας από αυτούς πηγαίνει στο δωμάτιο που έχουν δεμένη την Μαρία και της λέει..
Κακός: Αύριο θα σε αφήσουμε...ο φιλαράκος σου θα μας δώσει το χειρόγραφο καιν θα σας αφήσουμε ήσυχους....
Τον δείχνουμε να απομακρύνεται απο το δωμάτιο και απευθείας η κάμερα γυρίζει προς το μέρος της Μαρίας και την δείχνουμε ανήσυχη, διότι δεν πιστεύει  ότι αυτή η ιστορία θα τελειώσει παίρνοντας αυτοί το χειρόγραφο.

