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CENA 01/HOTEL/QUARTO CAROLINA/INT/DIA  

CONT. IMEDIATA DA ÚLTIMA CENA DO CAPÍTULO ANTERIOR.  

CAZÉ E CAROLINA AOS BEIJOS. ATÉ QUE CAZÉ AFASTA-SE 

BRUSCAMENTE. 

 CAZÉ  — Não posso!  

CAROLINA — Por que não pode, Henry?  Você mexe comigo e agora sei que 

eu mexo com você também.   

CAZÉ — Você mexe comigo sim, Carolina. Você é linda, charmosa e 

agora sei que já nos encontramos em outras vidas. 

CAROLINA — Então é por isso que senti essa conexão, essa ligação assim que 

nos encontramos.  

CAZÉ — Mas é a Isis que eu amo. É ela que é a mulher da minha vida.  

CAROLINA — Eu não acredito em vidas passadas, mas se você se lembrou de 

mim nessa vida que você viveu é porque fui importante pra você, 

alguém tão marcante ou até mais que sua Isis.  

CAROLINA APROXIMA-SE SEDUTORA PRA CIMA DE CAZÉ E JOGA SEU 

CHARME.  

CAROLINA — Me dá uma chance? Faço você esquecer essa Isis num estralar 

de dedos. Sou boa no que faço. Eu te garanto!  

CAZÉ, BEM TENTADO, RESISTE E AFASTA-SE.  

 CAZÉ  — Eu preciso te contar uma coisa: meu nome não é Henry Jones!  

CAROLINA — (SURPRESA) Não? Bem que eu achei esse nome bem 

estranho... 

 CAZÉ  — É Carlos Jose. Mas todos me chamam de Cazé.  

 CAROLINA — Espera! Não é você que é o acusado de ter matado o Bóris? 

CAZÉ — Foi uma armação. Eu cai numa arapuca, armado pelo sogro e 

pelo marido da Isis.   

CAROLINA — (CONFUSA) Peraí! Me explica direito, que deu um nó aqui 

dentro.  

CAZÉ  — Sei que posso confiar em você, Carolina, por isso vou te 

contar tudo. Mas depois vamos direto pra delegacia, denunciar o 

Richard.  
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CENA 02/RIO DE JANEIRO/EXT/DIA 

CORTA PARA: 

CENA 03/MANSÃO RANDOLFO/QUARTO DELE/INT/DIA 

RANDOLFO DORME. ESTÁ TENDO UM SONHO INTENSO.  

CENA 04/DESERTO/EXT/DIA 

SONHO DE RANDOLFO: RANDOLFO, MUITO MALTRAPILHO, ANDA PELO 

DESERTO PERDIDO, CONFUSO. 

 RANDOLFO — (GRITA) Socorro... Alguém me ajuda.  

ELE OLHA PROS LADOS E SÓ VÊ AREIA. O SOL QUEIMA. RANDOLFO 

CAMINHA MAIS UM POUCO, ATÉ QUE CAÍ EM UMA AREIA MOVEDIÇA E SE 

DESESPERA MAIS AINDA.  

 RANDOLFO — Alguém me ajuda... 

RANDOLFO É ENGOLIDO MAIS E MAIS PELA AREIA MOVEDIÇA.  

BÓRIS APARECE E COMEÇA A RIR DELE; EM SEGUIDA APARECE LAILA; 

DEPOIS CAZÉ; SETH; ISIS; GREGÓRIO; SAMANTHA. 

 RANDOLFO — (GRITA) Nãooooo!!! 

CENA 05/MANSÃO RANDOLFO/QUARTO DELE/SUITE/INT/DIA 

RANDOLFO ACORDA, SUADO, ASSUSTADO, OFEGANTE. PERCEBE QUE FOI 

UM SONHO. SENTA NA CAMA E DEPOIS LEVANTA, INDO PRA SUITE. 

CHEGA, LIGA O CHUVEIRO E DEPOIS VAI ATÉ A BANCADA, ONDE OLHA  

PRO SEU REFLEXO NO ESPELHO.  

 RANDOLFO — Todos querem me destruir, mas não vão conseguir!  

CENA 06/AEROPORTO INTERCIONAL/SAGUÃO/INT/DIA 

SAMANTHA, FELIPE E JASMIM SEGUEM PELO SAGUÃO. FELIPE EMPURRA 

O CARRINHO COM AS MALAS.  

JASMIM — Você está tão calado, Felipe. Desde que entrou no avião não 

abriu a boca.  

 SAMANTHA — É mesmo, meu filho. Está tudo bem? 

 FELIPE — (FRIO) Só estou cansado.  

 SAMANTHA — Mas não está sentindo nada não, né? 

FELIPE — (EXPLODE) Eu sei que vou morrer, mas não precisam ficar 

me tratando como doente não a todo momento não. Que inferno!  
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FELIPE ACELERA O PASSO E AFASTA-SE DE JASMIM E SAMANTHA, QUE SE 

OLHAM.  

JASMIM — Estou tão preocupado com o Felipe. Não falo isso com 

namorada, mas sim como psicóloga. Ele não está bem 

emocionalmente, Samantha!   

SAMANTHA — Eu sei, Jasmim. E me dói tanto ver meu filho sofrendo desse 

jeito e eu não poder fazer nada. Se pudesse eu trocaria de lugar 

com ele, sendo eu quem tivesse esse maldito tumor.  

 JASMIM — Se ele se abrisse. Mas ficou tão fechado, calado.  

 SAMANTHA — Sabe o que eu acho que deixaria o Felipe feliz? Um filho!  

JASMIM — (SEM ENTENDER) Filho? Como isso deixaria o Felipe feliz? 

Não consegui entender essa conexão.  

SAMANTHA — Um filho é a continuação da vida, Jasmim. A herança que 

deixamos quando partimos desse mundo. E é isso que meu filho 

precisa sentir: que a sua vida, de alguma forma, continuará.  

 JASMIM — Será? 

SAMANTHA — Por mais que a gente fale, tente levar seu astral, que tudo vai 

dar certo, não está adiantando. Ele mesmo não acredita em 

melhora, em recuperação. Acho que se ele soubesse que vai ser 

pai, ganhará outro animo, gana de querer lutar por sua vida pra 

ver seu filho crescer.  

JASMIM FICA PENSATIVO. VÊ FELIPE LONGE, CAMINHANDO PENSATIVO.  

FELIPE — (VOZ) Eu preciso contar pra elas a minha decisão. O que eu 

vou fazer.  

CENA 07/MANSÃO RANDOLFO/SUITE/INT/DIA 

RANDOLFO SAÍ DO CHUVEIRO E LEVA UM GRANDE SUSTO AO VER UMA 

MENSAGEM ESCRITA NO ESPELHO COM O VAPOR DA ÁGUA: SUA HORA 

ESTÁ CHEGANDO. RANDOLFO OLHA EM VOLTA.  

CAM DETALHA QUE NO ESPELHO NÃO TEM NADA ESCRITO. É TUDO 

COISA DA CABEÇA DE RANDOLFO.  

VOLTA PRA RANDOLFO ALTERADO, SAINDO DE SI.   

RANDOLFO — (ESBRAVEJANDO) É você, Bóris? Saiba que você não me 

assusta. Não me mete medo! Eu sou Randolfo Magnani e 

ninguém vai me destruir! Ninguém!  

RANDOLFO, TRANSTORNADO, PEGA UM OBJETO E JOGA NO ESPELHO, 

QUE QUEBRA TODO. MOMENTO.  
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CENA 08/HOTEL/QUARTO CAROLINA/INT/DIA  

CAROLINA E CAZÉ CONVERSAM.  

 CAROLINA — Se a Isis te amasse de verdade, ela tinha acreditado em você.  

CAZÉ — Mas eu entendo a reação dela. Ela me viu com a arma do 

crime, ao lado do corpo de Bóris.  

CAROLINA — Quem ama de verdade confia, acredita. E pode confiar em 

mim, que seu segredo estará bem guardado.  

CAZÉ — Vou revelar tudo, quem eu sou de verdade pra todos, quando 

eu achar a múmia e poder concluir a expedição que o Bóris 

iniciou vinte anos atrás.  

CAROLINA — Eu queria participar desse momento com você, Cazé. Vejo o 

quanto isso é importante pra você. Mais do que um achado 

arqueológico. É uma libertação de uma farsa que você criou pra 

conseguir terminar o trabalho do Bóris e provar sua inocência.  

CAZÉ — É isso mesmo! É o que eu mais quero é ter minha vida de 

volta. Pode assumir quem eu sou sem ser apontado como culpado 

por um crime que não fiz.  

CAROLINA PEGA NA MÃO DE CAZÉ.  

 CAROLINA — Conta comigo, Cazé!   

CENA 09/QUARTO ISIS/INT/DIA 

ISIS TERMINANDO DE ARRUMAR SUA MALA, FALANDO NO CELULAR.  

 ISIS  — (CEL.) Já estava preocupado com você, Cazé.  

CAZÉ — (OFF) Eu ando trabalhando tanto, meu amor. Que quando 

deito eu apago, desmonto.  

ISIS — (CEL.) Já estou com ciúme dessa múmia que está recebendo 

mais atenção do que eu.  

CENA 10/QUARTO CAZÉ/INT/DIA 

CAZÉ NO CELULAR.  

CAZÉ — (CEL.) É você quem eu amo, Isis. Sempre amei e vou 

continuar amando por toda vida. (T) Queria que você tivesse aqui 

comigo.  

 ISIS  — (OFF) Em breve estaremos juntos, Cazé. Te amo! 

 CAZÉ  — (CEL.) Também te amo!  
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INSERT ÁUDIO DA CENA 08:  

 CAROLINA — Se a Isis te amasse de verdade, ela tinha acreditado em você.  

FIM DO INSERT.  

 CAZÉ   — Para de pensar besteira.  

CAROLINA ENTRA.  

 CAROLINA — Vamos?  

 CAZÉ  — Vamos!  

CAZÉ E CAROLINA SAEM DO QUARTO.  

CENA 11/PRAIA/EXT/DIA 

HELENO ESTÁ DORMINDO NA AREIA. UMA BOLA BATE NELE E ELE 

ACORDA. UM GAROTINHO APARECE CORRENDO E PEGA A BOLA.  

 GAROTINHO — Desculpa!  

HELENO SORRI PRO GAROTO. ELE LEVANTA E OLHA A VISTA.  

 HELENO — Já amanheceu!  

HELENO LEVANTA, PEGA SUAS COISAS E SAÍ CAMINHANDO.   

CENA 12/CASA QUITÉRIA/COZINHA/INT/DIA 

QUITÉRIA SERVE CAFÉ PRA ELVIRA.  

QUITÉRIA — Logo, logo seu pai aponta aí, com a cara mais lavada do 

mundo.  

ELVIRA — O pai precisa de ajuda, mãe. Precisa reconhecer que é um 

alcoólatra.  

QUITÉRIA — Minha filha, o primeiro passo quem tem que dar é ele. Não 

podemos enfiar na cabeça dele que ele tem problema com a 

bebida. Que diferente do que ele fala, é a bebida que o domina.  

 ELVIRA — Vou tomar meu café e dar uma volta, procurar por ele.  

QUITÉRIA — Eu já estou chegando no meu limite, sabe. Amo seu pai, ele é 

meu marido, mas já estou cansada! Cansada!  

 ELVIRA — A Jasmim ligou. Acabou de pousar. 

 QUITÉRIA — Pelo menos uma notícia boa.  
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CENA 13/CLUBE/QUADRA TÊNIS/INT/DIA 

THIAGO JOGA TENIS. MOMENTO. CORTE DESCONTÍNUO PARA THIAGO 

CUMPRIMENTANDO O SEU PARCEIRO DE TENIS E INDO ATÉ A MESA ONDE 

ESTÁ SEUS OBJETOS. BEBE ÁGUA, QUANDO FABIANA APARECE ATRÁS 

DELE E LHE DÁ UM SUSTO E THIAGO ENGASGA.  

 THIAGO — Que inferno! Olha o que você fez!  

 FABIANA — Tá assustando muito fácil.  

 THIAGO — Como conseguiu entrar aqui? 

FABIANA — Meu charme abre qualquer porta. E como eu sei de toda sua 

rotina, sabia que iria te encontrar aqui nesse horário.  

FABIANA INVESTE EM THIAGO.  

FABIANA — O que acha de irmos pro vestiário e fazer aquele sexo gostoso, 

como fizemos aquela vez? O risco de ser pega, flagrada aumenta 

ainda mais meu tesão. 

THIAGO AFASTA-SE. 

 THIAGO — (IRRITADO) Me erra, Fabiana!  

FABIANA — Olha como você fala comigo, vagabundo! Abaixa sua bolinha, 

pois sou eu quem está dando as ordens agora.  

 THIAGO — Essa palhaçada vai acabar mais rápido do que você imagina.  

FABIANA — (EM CIMA) Vai acabar quando eu quiser que acabe. E agora 

deixa eu falar, pois chegou o momento do anuncio mais 

aguardado. Que rufem os tambores. 

 THIAGO — (SEM PACIENCIA) Aí meu saco! 

 FABIANA — Vamos nos casar! 

 THIAGO — (REAGE) O quê? 

CENA 14/CASA SERAFIM/RUA/EXT/DIA 

FRANCISCO APROXIMA-SE DO PORTÃO DE SUA CASA. DUAS VIZINHAS 

CONVERSAM. UMA DELAS, ASSIM QUE VÊ FRANCISCO, APROXIMA-SE.  

 VIZINHA — Como está seu avô, Francisco?  

 FRANCISCO — (SEM ENTENDER) Vai bem, dona Cotinha? 

 VIZINHA — Ele não parecia nada bem quando saiu daqui na ambulância.  

FRANCISCO ASSUSTA.   
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 FRANCISCO — Ambulância? Do que a senhora está falando? 

VIZINHA — Seu avô saiu carregado por dois enfermeiros pra dentro da 

ambulância. A filha dele, a Morgana, foi junto. 

FRANCISCO FICA ALI SEM ENTENDER NADA.  

CENA 15/CLÍNICA REPOUSO/EXT/DIA 

FRENTE DA CLÍNICA. PLACA: CLÍNIA BOM DESCANSO.  

CENA 16/CLÍNICA/QUARTO/INT/DIA 

SERAFIM ESTÁ APAGADO NA CAMA. MORGANA E O MÉDICO ALI.  

MORGANA — É assim que sempre quero meu pai: sedado, grogue, fora da 

realidade.  

MÉDICO — Já entendi. Pode ficar tranqüilo que sabemos bem atender esse 

tipo de pedido. Mas pra esse tipo de serviço cobramos uma taxa 

extra, por causa dos sedativos, da equipe diferenciada que vai 

atendê-lo.../ 

MORGANA — (CORTA, SEM PACIENCIA) Eu pago. Pode ficar tranqüilo 

que vou bancar tudo o que for necessário pra que meu pai fique 

topado, principalmente de boca calada!  

MÉDICO — Ele deve ter descoberto algo muito sério pra que você queira 

que ele fique assim.  

MORGANA — (RÍSPIDA) Você é um velho bem abelhudo, né!  

MÉDICO — Calma, não precisa ser grosseira! 

MORGANA — Cuida do seu serviço e não se intrometa. Não to pagando pra 

ser questionada de nada.  

MORGANA APROXIMA-SE DE SERAFIM.  

 MORGANA — (CÍNICA) Te amo, papai!  

MORGANA DÁ UM BEIJO EM SERAFIM E SAÍ DO QUARTO. MÉDICO OLHA 

PRA SERAFIM.  

 MÉDICO — Coitado!  

MÉDICO SAÍ E FECHA A PORTA. CLOSE DE SERAFIM APAGADO.  

INTERCALAR CENA 18, 19 E 20.  

CENA 18/CLÍNICA/JARDIM/EXT/DIA 
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MORGANA ACABA DE SAIR DO INTERIOR DA CLÍNICA E SEU CELULAR 

TOCA. ELA PEGA E NO VISOR APARECE: FRANCISCO.  

 MORGANA — (IRRITADA) É o moleque!  

MORGANA ATENDE DE FORMA GROSSEIRA.  

 MORGANA — (CEL.) O que você quer?  

CENA 19/CASA SERAFIM/SALA/INT/DIA 

FRANCISCO NO CELULAR.  

FRANCISCO — (CEL.) Saber onde está meu avô. O que aconteceu com ele, 

Morgana? A vizinha viu quando ele saiu desacordado na 

ambulância e você estava junto.   

CENA 20/CLÍNICA/JARDIM/EXT/DIA 

MORGANA NO CELULAR COM FRANCISCO.  

MORGANA — (CEL.) Meu pai teve uma crise de estresse. A pressão subiu e 

ele acabou passando mal. Mas não se preocupe que agora está 

tudo bem e ele está descansando.  

 FRANCISCO — (CEL.) Eu quero ver meu avô! Onde que ele está? 

MORGANA — (CEL) Deixa de ser chato, Francisco. Eu já disse que está tudo 

bem. É você quem anda estressando meu pai. Ele vai descansar, 

recuperar as energias e logo ele volta pra casa.  

MORGANA DESLIGA.  

MORGANA — Devia ter jogado esse moleque na Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Seria um problema a menos!  

CENA 21/CASA SERAFIM/SALA/INT/DIA 

FRANCISCO PENSATIVO.   

 FRANCISCO — Eu vou descobrir onde você colocou meu avô, sua cobra!  

CENA 22/HOSPITAL/CTI/INT/DIA 

LAILA E O MÉDICO PARADOS DE FRENTE PRO VIDRO DO CTI ONDE 

VEMOS ALBERTO LIGADO AOS APARELHOS, DESACORDADO. UM 

POLICIAL ESTÁ NA PORTA.  

 LAILA — Pra que esse policial? 

MÉDICO — Seu amigo foi vitima de uma tentativa de homicídio por 

envenenamento, dona Laila.  
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LAILA SE FAZ DE DESENTENDIDA E SURPRESA.  

 LAILA — Envenenamento? 

MÉDICO — A policia esteve no local e verificou que o bombom que ele 

comeu tinha uma grande dose de cianeto.  

LAILA — Cianeto? Que horror! Parece história de Agatha Christie!  

MÉDICO — Por sorte ele foi socorrido a tempo.  

 LAILA — (IRÔNICA) Realmente muita sorte. Mas ele vai sair dessa? 

MÉDICO — Seu quadro está estável. Mas ainda estávamos fazendo exame 

pra verificar a extensão dos danos que o veneno provocou.  

DELEGADO MARCONDES APARECE. 

 DELEGADO — Posso saber quem é a senhora? 

 LAILA — Amiga do Alberto. (ESTENDE A MÃO) Laila Magnani! 

 DELEGADO — (CUMPRIMENTANDO) Marcondes Leão! 

 MÉDICO — (SAINDO) Com licença! Vou ver os outros pacientes!  

MÉDICO VAI EMBORA.  

LAILA — Eu fiquei sabendo pelo noticiário o que lhe aconteceu e vim ter 

notícias dele.  

DELEGADO — A senhora por acaso sabe quem poderia querer a morte dele 

diante dessa tentativa de homicídio que ele sofreu?  

LAILA — O médico me contou e eu fiquei chocada! Alberto sempre foi 

um homem tão bom, integro, ótimo profissional.  

DELEGADO — Pegamos o homem quem entregou o bombom, mas suspeito 

que tenha um mandante por trás. Alguém que queria ficar livre do 

Alberto.  

LAILA — Então encontre essa pessoa, delegado! Esse tipo de gente tem 

que ficar atrás das grades. É um perigo pra pessoas de bem como 

nós. O senhor não acha? Agora eu preciso ir. Tenho que visitar o 

orfanato que ajudo. Nasci pra filantropia. Cuidar dos meus 

enjeitadinhos! Com licença.  

LAILA AFASTA-SE.  

 DELEGADO — Por acaso a senhora conhece alguma Diana?  

LAILA ENGOLE SECO E VIRA-SE.  



Fio Vermelho  Capítulo.: 29 Pág: 11 
 

 LAILA — Sabe o sobrenome? 

DELEGADO — Não. Apenas esse nome estava junto com o cartão que tinha no 

bombom.  

 LAILA — Que estou me lembrando não, delegado. 

 DELEGADO — Obrigado! 

 LAILA — Não a de quer!  

LAILA CAMINHA PELO CORREDOR.  

LAILA — Acho que meu cianeto não vai dar pra esse tanto de gente que 

eu preciso me livrar!   

CENA 23/LUXOR/DELEGACIA/EXT/DIA 

CAROLINA E CAZÉ ACABAM DE SAIR DA DELEGACIA.  

 CAROLINA — Só tenho medo que isso aumente ainda mais a ira do Richard? 

CAZÉ — Cadê aquela mulher valente, corajosa, que enfrenta serpente, 

armadilhas, tão forte, destemida? 

CAROLINA — Tudo é uma casca, Cazé. No fundo não posso de uma mulher 

como todas as outras, tão frágil, vulnerável, que busca alguém pra 

lhe dar segurança, estabilidade e principalmente amor.  

CAZÉ — Você vai encontrar alguém que te complete, Carolina. A outra 

ponta do seu fio vermelho? 

 CAROLINA — (CONFUSA) Fio vermelho? Não entendi.  

CAZÉ — É uma lenda japonesa. Eu te conto no caminho do sitio 

arqueológico. 

CENA 24/CLUBE/LANCHONETE/PISCINA/EXT/DIA 

CONT. CENA 13. THIAGO E FABIANA. THIAGO BEBE UMA ÁGUA DE COCO.  

FABIANA — Nunca falei tão sério na minha vida. Era casamento que você 

me prometia, lembra? Dizia que iria se separar da Isis pra ficar 

comigo. E finalmente chegou o momento de você cumprir sua 

palavra!  

THIAGO — (SEM ACREDITAR) Você então quer que eu me separe da 

Isis pra ficar com você? É isso?  

FABIANA — Bigamia é crime se você não sabe. Então é exatamente isso 

que eu quero! 

THIAGO FICA ALI DIGERINDO O QUE ESCUTOU, INCONFORMADO.  
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FABIANA — Você não tem escolha, meu querido. Eu não te pedi em 

casamento. Eu te comuniquei que vamos nos casar e ponto final.  

THIAGO — Se eu me recusar... 

FABIANA — Você vai parar atrás das grandes, numa cela comum, já que 

você não terminou seu curso de administração. E lá na cadeia, 

aqueles presos, doidos por uma carne fresquinha, vai fazer de 

você a mulherzinha da cela. Eles vão adorar você, sabia? 

THIAGO — Você está jogando baixo, Fabiana.  

FABIANA — Temos que jogar com as armas que temos. E como diz aquele 

ditado: no amor e na guerra vale tudo!  

THIAGO PAGA E SAÍ CAMINHANDO PERTO DA PISCINA. FABIANA VAI 

ATRÁS DELE.  

FABIANA — Você vai falar com a Isis ou quer que eu mesma fale? Acho 

que ela vai até me agradecer por tirar você dela. E você também 

devia ficar feliz, já que levou um belo par de chifres da 

mulherzinha, chifrudo!  

 THIAGO — Vamos ver se piranha nada bem mesmo!  

THIAGO EMPURRA FABIANA NA PISCINA E SAI RINDO. FABIANA FICA ALI 

FURIOSA.  

CENA 25/TUMBA/CÂMERA/INT/DIA 

TRABALHADORES ACABAM DE TIRAR AS PEDRAS QUE TRAVAVAM A 

PASSAGEM QUE ESTAVA OBSTRUIDA.  

CAZÉ E CAROLINA ILUMINAM A PASSAGEM COM SUAS LANTERNAS.  

CAZÉ — Se o mapa estiver certo, esse corredor dá direto na sala onde 

está o faraó.  

CAROLINA — Nossa, que emoção! Obrigado, Cazé, por deixar eu participar 

desse momento. Tem muito tempo que não me aventuro desse 

jeito.  

CAZÉ — Queria muito que o Bóris estivesse aqui.  

CAROLINA — Você está fazendo uma bonita homenagem pra ele e 

escrevendo seu nome na história da arqueologia.  

 CAZÉ  — Vamos entrar? 

CAROLINA CONCORDA E ELES ENTRAM NA PASSAGEM.   

CENA 26/TUMBA/CORREDOR/INT/DIA 
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CAROLINA E CAZÉ NO CORREDOR. CAMINHAM ILUMINANDO O 

AMBIENTE, REVELANDO TODA A BELEZA E RIQUEZA QUE ALI EXISTE, 

COM HIEROGLIFOS, VASOS, ESTÁTUAS. ELES CHEGAM EM UMA GRANDE 

PORTA, PESADA, DE OURO RELUZENTE.  

DETALHAR UMA FRASE EM EGIPCIO ESCRITA EM UM ÓSTRACO DE 

ARGILA (PEÇA USADA PARA DOCUMENTAR MENSAGENS, 

PROCEDIMENTOS OFICIAIS): 

CAZÉ — O mapa estava certo! Olha o que diz ali (APONTANDO 

PARA O ÓSTRACO)  

CAZÉ APONTA A LANTERNA PARA O OBJETO.  

 CAROLINA — Meu egícipcio não é muito bom.  

CAZÉ — (LENDO) Aquele que aqui ousar entrar, sofrerá a maldição de 

quem habita essa morada e perderá o grande amor de sua vida.  

CAROLINA — Esse faraós adoram uma maldição!   

CAZÉ FALA EMPOLGADO.  

CAZÉ — (EMOCIONADO) É aqui que a múmia está, Carolina!  

CAROLINA — E a maldição também! 

CAZÉ — (VIBRA) Atrás dessa porta está a câmera sepulcral de 

Khnemum!  

CAZÉ VÊ ALGO NO CHÃO, QUE CHAMA SUA ATENÇÃO.  

CAROLINA — Ver tudo intacto é um bom sinal que aqui os ladrões não 

chegaram.  

CAZÉ — Eu não teria tanta certeza...  

CAZÉ APONTA PRA UM ESQUELETO NO CHÃO. CAROLINA LEVA UM 

GRANDE SUSTO E ABRAÇA CAZÉ.  

CENA 27/HOTEL/SAGUÃO/INT/DIA 

RICHARD FECHA O JORNAL FURIOSO DIANTE DA INFORMAÇÃO DO SEU 

CAPANGA.  

 RICHARD — (SURPRESO) Saindo da delegacia? 

CAPANGA — E junto com aquele sujeito, que de alguma forma conseguiu 

escapar do ataque da mamba negra.  

 RICHARD — (BRAVO) A Carolina só pode ter me denunciado! Maldita!  

 CAPANGA — O que vamos fazer com ele?  
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RICHARD PENSA UM POUCO.  

RICHARD — Eu já pensei em uma forma bem dolorosa de matar esse 

arqueólogo. E dessa vez sem chance de ter erro!  

RICHARD EXPOE SEU PLANO, SEM ÁUDIO.  

CENA 28/BAIRRO ALELUIA/EXT/DIA 

CORTA PARA: 

CENA 29/LOJA VIOLANTE/INT/DIA 

VIOLANTE ORGANIZA ALGUNS PRODUTOS NA SUA LOJA. GUTO ALI LHE 

AGARRANDO.  

 VIOLANTE — Para, Guto! Pode chegar alguém! 

 GUTO  — Vamos lá pro seu quarto então. Estou cheio de vontade... 

 VIOLANTE — Controla esse seu fogo! Estou no meu local de trabalho.  

GUTO SE AFASTA.  

 GUTO  — (FRUSTRADO) Ta bom, ta bom! 

TEMPO.  

 VIOLANTE — Você me ama de verdade, Guto? Como você diz? 

 GUTO  — É claro que te amo, Violante. Eu me apaixonei por você.  

VIOLANTE — Nunca imaginei que eu, na minha idade, ira me envolver com 

alguém da sua idade, que poderia ser meu filho.  

 GUTO  — Idade é algo insignificante quando duas pessoas se amam.  

 VIOLANTE — Mas terá um momento que isso vai pesar. 

GUTO — Por que você está falando assim? Você não me ama? Não vai 

me dizer que não esqueceu do Dominatrix como você falou que 

tinha esquecido.  

VIOLANTE — Não é isso, Guto! Eu já desistir de rever o Dominatrix. É que 

eu não quero sofrer. Já é muito dolorido pra mim ter que lidar 

com a rejeição de um filho. Não quero ter que lidar com mais a 

dor de te perder.  

GUTO — (TOCADO) Você não vai me perder, Violante. Eu que tenho 

medo de te perder. Vai que esse Dominatrix resolve aparecer e 

tirar você de mim.  
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VIOLANTE — Eu mando esse ser extraterrestre de volta pro planeta dele. Até 

canalhice existe fora da Terra.  

 GUTO  — Comigo você pode ficar tranqüilo que nunca vou te abandonar. 

GUTO BEIJA VIOLANTE. UM CLIENTE ENTRA E ELES DISFARÇAM.  

 VIOLANTE — Posso ajudar?  

GUTO SAÍ, MANDANDO BEIJO PRA VIOLANTE, QUE TENTA SE 

CONCENTRAR NA CLIENTE.  

CENA 30/BAIRRO ALELUIA/RUA/EXT/DIA 

GUTO SAÍ DA LOJA DE VIOLANTE E DA DE CARA COM MARISA.  

MARISA — Você está de caso com essa mulher como a vizinhança anda 

comentando, Guto?  

CENA 31/CASA QUITÉRIA E HELENO/SALA/INT/DIA 

QUITÉRIA VEM DA ÁREA DE SERVIÇO SEGURANDO UM CESTO DE ROUPA 

E HELENO ENTRA. OS DOIS SE ENCARAM.  

 QUITÉRIA — Pelo menos você está vivo!  

QUITÉRIA VAI PRO SEU QUARTO.  

CENA 32/CASA QUITÉRIA E HELENO/QUARTO DELES/INT/DIA 

QUITÉRIA ENTRA E HELENO LOGO ATRÁS.  

 HELENO — Perdão, Helena. É só isso que posso te pedir.  

QUITÉRIA — Você está fedendo bebida, Heleno. Olha pra você, seu estado. 

É lastimável.  

 HELENO — Confesso: eu bebi sim.  

 QUITÉRIA — (IRÔNICA) Jura?  

HELENO — Eu acabei exagerando na bebida. Mas foi a última vez, 

Quitéria. Não coloco mais uma gosta de álcool na boca.  

 QUITÉRIA — Já ouvi isso não sei quantas vezes.  

 HELENO — Mas agora é diferente.  

HELENO SENTA NA CAMA, DE CABEÇA BAIXO. QUITÉRIA PREOCUPA. 

 QUITÉRIA — O que aconteceu, Heleno? O que você fez? 

HELENO FICA CALADO.  
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 QUITÉRIA — (TOM) Fala, Heleno!  

HELENO — Eu fui demitido por justa causa! Estou na rua, com uma mão 

na frete e outra atrás!  

QUITÉRIA FICA EM CHOQUE.  

CENA 33/CASA MARISA/SALA/INT/DIA 

MARISA E GUTO.  

MARISA — (REVOLTADA) Ela tem idade pra ser sua mãe, Guto! Alias, 

podia ser até sua avó! 

GUTO — Deixa de ser exagerada, mãe. A Violante é mais nova que 

você! 

MARISA — Desde quando? A cara dela mostra quão velha ela está, cheia 

de pé de galinha, ruga.  

GUTO — Eu gosto da Violante do jeito que ela é, com a idade que ela 

tem. É de verdade o que eu sinto, mãe.  

MARISA — Aí, meu filho. Eu achava até que você era homossexual, já que 

nunca vi você com nenhuma menina. Mas agora, sabendo que 

você está se envolvendo com essa mulher, acho que eu preferia 

que você fosse gay.  

 GUTO  — Para de falar besteira, mãe. Você está sendo preconceituosa.  

MARISA — Sou realista, Guto! Que futuro uma relação com a de vocês 

terá? 

GUTO — O futuro a Deus pertence, não é assim que falam? E eu já sou 

adulto, vacinado, sei de mim. E é com a Violante que eu vou 

ficar, querendo você ou não!  

GUTO VAI PRO SEU QUARTO.  

MARISA — Era só o que me faltava. Uma filha, que vai casar com um 

viado e agora um filho que está de namoro com uma mulher com 

o dobro da idade dele!  

CENA 34/QUARTO HELENO E QUITÉRIA/INT/DIA 

QUITÉRIA SENTADA NA CAMA DE COSTAS PRA HELENO SENTADO NA 

OUTRA PONTA. SILÊNCIO.  

 HELENO — Fala alguma coisa, Quitéria.  

QUITÉRIA — Falar o que, Heleno? Você tem noção do que é ficar 

desempregado na idade que você está? Você não vê os jornais, 

como está o desemprego no país? Você estava nesse emprego há 
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tantos anos, ganhava um bom dinheiro, fazia o que gosta e por 

causa da bebida você perde tudo? Eu não aceito isso! 

 HELENO — Estou destruído, arrasado por dentro!  

QUITÉRIA — (ALTERADA) É pouco! É muito pouco tudo o que está 

sentindo. Você devia era criar vergonha na cara, se olhar no 

espelho e ver o homem derrotado, destruído que você se tornou. A 

bebida está acabando com você, comigo, com o nosso casamento. 

Eu já não tenho mais forças pra lutar, pra te estender a mão. Estou 

nessa peleja, nessa luta, mas em vão, já que você mesmo não está 

nem aí! Então, Heleno, eu lavo minha mãos. Cansei!  

QUITÉRIA SAÍ DO QUARTO.  

CENA 35/CASA QUITÉRIA E HELENO/COZINHA/INT/DIA 

QUITÉRIA CHEGA NA COZINHA, MEXIDA, ABALADA. APOIA-SE NA 

BANCADA E COMEÇA A CHORAR. MOMENTO.  

CENA 36/APTO SAMANTHA/QUARTO FELIPE/INT/DIA 

FELIPE ESTÁ MEXENDO NO COMPUTADOR, VENDO ALGUMAS FOTOS 

ONDE APARECE NADANDO, EM COMPETIÇÕES, EXIBINDO AS MEDALHAS 

QUE GANHOU.  

JASMIM ENTRA CARREGANDO UMA BANDEJA COM UM LANCHE PRA 

ELES.  

 JASMIM — Preparei um lanche pra gente.  

FELIPE FICA INDIFERENTE. CONTINUA VENDO SUAS FOTOS. 

 FELIPE — Deixa ai!  

JASMIM DEIXA A BANDEJA EM CIMA DA MESINHA, PERTO DELE. 

APROXIMA E LHE FAZ UM CARINHO.  

JASMIM — Se abre comigo, Felipe. Sei que tem alguma coisa travada na 

sua garganta, algo que você quer falar, mas não está conseguindo.  

FELIPE OLHA PRA JASMIM. 

 FELIPE — Vem cá.  

FELIPE PUXA JASMIM E ELES SENTAM NA CAMA.  

FELIPE — Enquanto estávamos na Inglaterra, fazendo aqueles 

intermináveis exames que confirmou que eu tenho apenas seis 

meses de vida, eu fiz uma coisa que nem você e nem minha mãe 

sabem.  
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JASMIM — Eu posso imaginar como está sendo sofrido, doloroso pra você 

tudo isso, meu amor. Mas você não está sozinho nessa luta. Eu e 

sua mãe estamos com você.  

FELIPE — (RÍSPIDO) Mas quem vai morrer sou eu, com essa bomba 

relógio na cabeça que pode explodir a qualquer momento.  

 JASMIM — Você precisa pensar melhor sobre a cirurgia.  

FELIPE — Não quero! É um risco enorme que vou correr pra talvez não 

ter resultado nenhum.  

JASMIM — Essa revolta é compreensível, Felipe. Mas você não pode ser 

tão negativo, radical assim, Felipe. Precisa ter fé! 

FELIPE — (AMARGO) Ter fé? Eu fui castigado por Deus com esse 

câncer. Devo ter feito algo muito ruim pra merecer isso. E se ele 

quer que eu morra, vou adiantar o processo.  

 JASMIM — (SEM ENTENDER) Como assim? Do que está falando?  

FELIPE — Na Suíça e em alguns países da Europa, o suicídio assistido é 

permitindo, seguindo uma série de requisitos. E eu me encaixo 

nesses requisitos.  

 JASMIM  — (ASSUSTADA) Suicídio?  

FELIPE — Decidi colocar fim na minha vida nessa clínica na Suíça, 

Jasmim. Fim as minhas dores, ao meu sofrimento. Acabar com 

tudo de uma vez, ao invés de ir morrendo aos pouco. Não quero 

mais sentir dor, sofrer e ver você e minha mãe, as duas mulheres 

que eu amo, sofrerem comigo. Vocês não merecem passar por 

isso.  

JASMIM LEVANTA EM CHOQUE, DESESPERADA.  

 JASMIM — (GRITA) Nãooo! Você não pode fazer isso, Felipe!  

FELIPE — (ABALADO) Eu já tomei minha decisão, Jasmim. Estava 

esperando o momento certo pra contar pra você e pra mim mãe. 

Não tente me convencer do contrário, pois não vou voltar atrás. 

Eu quero que você fique do meu lado quando eu contar pra ela.  

JASMIM — Eu não posso e não vou concordar com isso, Felipe. É um 

absurdo! Uma loucura!  

FELIPE — (FIRME) Eu quero muito que você fique do meu lado quando 

eu partir, Jasmim. Você é a mulher que eu amo, com quem eu 

adoraria ter filhos, uma família. 

 JASMIM — Mas podemos ter tudo isso.  
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FELIPE — Você merece alguém que possa te dar tudo de incrível e 

maravilhoso que exista nessa vida, Jasmim. Você é uma mulher 

incrível e vai encontrar alguém que tenha uma vida mais longa do 

que eu!  

 JASMIM — Não é justo o que você está fazendo. Não é justo!  

JASMIM, EM PRANTOS, NÃO CONSEGUE DIZER MAIS NADA. OLHA PRA 

FELIPE, QUE MANTÉM-SE FIRME, DURO. ELA SAÍ DO QUARTO ARRASADA. 

FELIPE DESABA. MOMENTO.  

CENA 37/HOTEL/PISCINA/EXT/DIA 

SAMANTHA E LAILA.  

SAMANTHA — Que casal que nunca passou por uma crise não é mesmo? 

Lembra da minha com o Gregório? Nossa, eu fiquei arrasada.  

LAILA — Minha relação com o Randolfo já vai de mal a pior há um 

tempo. Mas enfim, vamos deixar esse assunto de lá, que tenho 

algo mais importante pra falar com você, Samantha.  

SAMANTHA — Espero que seja uma coisa boa, Laila. De uns tempos pra cá só 

tenho recebido noticias ruins. A vida está me dando tanta paulada, 

que não sei como estou me agüentando em pé!  

 LAILA — Suas suspeitas estavam certas.  

 SAMANTHA — Não entendi! 

LAILA — Foi o Randolfo quem mandou matar o Gregório. Foi ele quem 

armou, planejou tudo, Samantha!   

SAMANTHA REAGE.  

SAMANTHA — (FURIOSA) Eu sabia! Aí que ódio! Como ele pode fazer isso 

com o Gregório, quem ele chamava de amigo? 

LAILA — O Randolfo é um homem traiçoeiro, perigoso, Samantha. Pra 

ter o que ele quer, passa por cima de qualquer um como um rolo 

compressor, não importando se for amigo, familiar, nem nada.  

 SAMANTHA — Ele confessou com a cara mais lavada do mundo?  

 LAILA — O cúmplice dele quem confessou e deu todos os detalhes.  

SAMANTHA — Ah, mas isso não vai ficar assim. O Randolfo quem me 

aguarde!  

CENA 38/CASA SERAFIM/SALA/INT/DIA 

SABRINA E FRANCISCO SENTADOS NO SOFÁ.  
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 SABRINA — Mas ela não disse pra onde seu avô foi levado?  

FRANCISCO — Não! É por isso que acho que tem alguma coisa por trás. Tá 

muito estranho tudo isso. Meu avô estava bem. É verdade que 

ontem ele estava bem estranho, mas de saúde ele não tinha me 

relatado nenhum incomodo, queixa, nem nada.  

 SABRINA — E se ele tivesse te escondendo alguma coisa, Francisco?  

INSERT DA CENA 01 DO CAPÍTULO 27: 

FRANCISCO ENTRA E SURPREENDE SERAFIM.  

 FRANCISCO — Oi, vô.  

 SERAFIM — (SURPRESO) Francisco?  

SERAFIM APRESSA EM PEGAR O RESULTADO DO EXAME NO SOFÁ.  

 FRANCISCO — (SEM ENTENDER) Que foi, vô?  

 SERAFIM — (DESCONVERSA) Não é nada, Francisco. Não é nada.  

FIM DO INSERT. 

FRANCISCO ESTÁ PENSATIVO. 

CENA 39/CASA SERAFIM/QUARTO SERAFIM/INT/DIA 

FRANCISCO E SABRINA ESTAO MEXENDO NAS COISAS DE SERAFIM, 

PROCURANDO PELO PAPEL QUE FRANCISCO.  

 SABRINA — Será que é algum resultado de exame?  

FRANCISCO — Ele agiu tão estranho. Pegou o papel e depois veio pro quarto, 

onde ficou trancado. Senti que ele não queria que eu viesse o que 

tinha nesse papel pela forma apressada que ele pegou. Mas não 

dei importância. Só que diante do que aconteceu, alguma coisa 

me diz que esse papel está ligado a esse suposto mal que meu avô 

sofreu.   

ELES CONTINUAM PROCURANDO, ATÉ QUE FRANCISCO ACHA O PAPEL E 

RECONHECE.  

 FRANCISCO — Era esse!  

SABRINA APROXIMA. 

 SABRINA — É de um laboratório. Abre.  

FRANCISCO ABRE E JUNTO COM SABRINA COMEÇA A LER.  

 SABRINA — Mas isso é um exame de DNA. Teste de paternidade.  
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CENA 40/CONSTRUTORA/SALA PRESIDENCIA/INT/DIA 

RANDOLFO ENTRA. SAMANTHA, SENTADA EM SUA CADEIRA DE COSTAS 

PRA PORTA, VIRA E O SURPREENDE.   

RANDOLFO — (SURPRESO) Samantha? Nem sabia que tinha voltado de 

viagem.  

 SAMANTHA — (TOM) Bandido, desgraçado!  

 RANDOLFO — (SEM ENTENDER) O que é isso, Samantha? Ficou louca!  

SAMANTHA LEVANTA E VAI ATÉ ELE.  

SAMANTHA — (FIRME) Eu descobri que foi você quem mandou matar meu 

marido! E vim pra dizer que isso não ficará assim. Você pagará 

pelo que fez. Pagará caro!  

  RANDOLFO — Você mal chegou e a Laila já foi encher seus ouvidos.  

 SAMANTHA — Ela só me confirmou o que eu já tinha praticamente certeza. 

RANDOLFO — Espero que nessa conversa ela tenha te falado que teve um 

caso com o Gregório e que ficou grávida dele. Grávida de um 

filho que ela me fez acreditar que era meu! 

SAMANTHA — Você não vai conseguir desmoralizar minha amiga, inventando 

essa mentira.  

RANDOLFO — O Thiago não é meu filho, Samantha! Ele é filho do Gregório 

com a Laila!  

SAMANTHA REAGE SURPRESA.  

SAMANTHA — (ABALADA) A Laila e o Gregório? O Thiago filho deles? 

Não pode ser verdade.   

RANDOLFO — Mas é, minha querida. Uma dolorosa e doida verdade! Somos 

dois chifrudos.  

 SAMANTHA — Eu não posso acreditar que a Laila tenha feito isso comigo. 

RANDOLFO — Mas fez! E vai ser nessa amiga, que te traiu, engravidando do 

seu marido, que você vai acreditar?  

SAMANTHA FICA SEM SABER O QUE FALAR, ATINGIDA, FERIDA. SAÍ DA 

SALA. RANDOLFO FICA SATISFEITO POR TER VIRADO O JOGO.  

 RANDOLFO — (ORGULHOSO) Você sempre saí por cima!  

CENA 41/CASA SERAFIM/SALA/INT/DIA 
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SABRINA E FRANCISCO SENTADOS. FRANCISCO SEGURANDO O 

RESULTADO DE EXAME.  

 SABRINA — De quem será esse exame de DNA, Francisco?  

FRANCISCO  — Só pode ser meu, Sabrina! Eu sei que meu avô me encontrou 

ainda recém-nascido. Ele só pode ter descoberto quem são meus 

pais e quis fazer um teste de paternidade pra comprovar.  

 SABRINA — Será então que seu avô passou mal ao descobrir isso? 

FRANCISCO — Mas não faz sentido, Sabrina! Se ele tivesse que passar mal, 

teria passado ontem e não hoje.  

 SABRINA — Mas então? 

FRANCISCO — Acho que a descoberta que meu avô Serafim fez, de alguma 

forma incomodou a Morgana, que resolveu sumir com ele pra 

evitar que eu soubesse a verdade sobre quem são meus pais.  

SABRINA — Qual o interesse da Morgana nisso? Pra que ela iria querer 

impedir o seu Serafim de lhe contar sobre seus pais? 

FRANCISCO — Não sei, Morgana. O que eu sei e sinto é que meu avô está em 

perigo!   

CENA 42/TUMBA/EXT/DIA 

OS TRABALHADORES RETIRAM OBJETOS DE DENTRO DA TUMBA.  

CAZÉ E CAROLINA ESTÃO LIMPANDO, FOTOGRAFANDO CADA PEÇA. 

CAZÉ FAZ ANOTAÇÕES. TRABALHAM JUNTOS. TROCAM OLHARES.  

CAROLINA — Você não tem medo da maldição do faraó, Cazé? Entrar na 

câmara sepulcral dele e perder o grande amor de sua vida.  

CAZÉ — É apenas uma lenda, Carolina. Mito para afugentar ladrões, 

saqueadores. Assim como existia a maldição de Tutankamon, 

onde as mortes dos que entram na tumba eram atribuídas a essa 

suposta maldição. E depois foi provado cientificamente que eram 

fungos os responsáveis pelas mortes.   

CAROLINA — Tá, tudo bem. Mas se essa maldição realmente existisse? Você 

estaria disposto a perder o grande amor de sua vida para entrar 

naquela câmara sepulcral e revelar a múmia para o mundo? 

CENA 43/MANSÃO BÓRIS/SALA/INT/DIA 

ISIS ABRE A PORTA. É FABIANA.  

 FABIANA — Oi, querida. Quanto tempo!  

FABIANA CUMPRIMENTA ISIS COM DOIS BEIJINHOS NO ROSTO E ENTRA.  
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 ISIS  — O Thiago não está, Fabiana! 

 FABIANA — Mas eu não vim falar com ele, Isis. Vim falar com você!  

ISIS — É sobre a universidade? Esse é o único assunto que temos em 

comum.  

FABIANA — Aí que você se engana, querida. Temos outro assunto em 

comum também: o Thiago! 

ISIS REAGE.  

 ISIS  — Você é amante do Thiago não é? 

 FABIANA — Ex-amante. Agora sou a futura esposa dele!  

CONGELA EM FABIANA. CORTA PARA: 

    FIM DO CAPÍTULO  

 

 


