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CENA 1. RUA. EXT/DIA 
CONT. IMEDIATA DA ÚLTIMA CENA DO CAPÍTULO ANTERIOR - ADOLFO          
SENTADO EM CIMA DA MOTO. ELE E ARIEL SE OLHAM. 
 

ARIEL - Você por aqui?  
 
ADOLFO - Pois é! Eu resolvi passar uns meses fora. Esquecer um           

pouco do que rolou em Guarujá.  
 
ARIEL - Esquecer tudo?  
 
ADOLFO - (SORRI) Tudo, tudo, tudo não. A melhor parte ainda tá           

aqui. E você? O que tá fazendo aqui?  
 
ARIEL - É… Trabalho!  
 
ADOLFO - Trabalho aqui? Acho meio complicado, aqui não tem         

nada.  
 
ARIEL - Na verdade são fotos. Esse clima aqui é ótimo para um            

novo momento da minha carreira, tem uma coleção vindo         
aí que remete um pouco do tema interior. Então, eu achei           
ótimo vim pra cá.  

 
ADOLFO - Ah, eu saquei.  
 
ARIEL - E você? Vai ficar quanto tempo por aqui?  
 
ADOLFO - Só mais uns dias. Acho que o tempo que precisava fora            

da cidade, eu já tive. E você?  
 
ARIEL - Só estou resolvendo algumas coisas, eu já vou também.  
 

CLOSE NO CÉU. COMEÇA A CAIR PINGOS DE CHUVA.  
 

ARIEL (CONT/PREOCUPADO) - Droga! (P) Vai cair maior chuva!  
 
ADOLFO - Sobe aqui, eu te levo. Você tá nessa cidade, né?  
 
ARIEL (RECEOSO) - Sei não. Nunca fui fã de motos, quanto mais           

andar nelas.  
 



 

ADOLFO (GARANTINDO) - Confia em mim, ué. Sobe nela. Eu deixo          
você se apoiar em mim.  

 
ARIEL - E se eu cair?  
 
ADOLFO - Eu te protejo. Você não vai cair. (P) Eu te salvei uma             

vez, posso te salvar quantas vezes forem necessárias.  
 

ARIEL COM UM SORRISO TÍMIDO.  
 

ARIEL - Eu vou aceitar, mas olha lá, hein. (P) Tô vendo que não             
tem outro capacete.  

 
ADOLFO - Eu serei seu capacete nessa corrida. (SORRIR)  
 
ARIEL - Seu humor é admirável.  
 

ARIEL SOBE NA MOTO, ENCOSTA EM ADOLFO E SEGURA EM SUA CINTURA.  
 

ADOLFO - Opa, não precisa apertar tanto.  
 
ARIEL - Desculpa, foi mal.  
 
ADOLFO - (RISADAS) Tô brincando, vambora!  
 

ADOLFO LIGA A MOTO E SAI COM ARIEL.  
 

AVENIDA. EXT/DIA 
SONOPLASTIA: I’II NEVER LOVE AGAIN (LADY GAGA). A IMAGEM ABRE NA           
MOTO. ADOLFO OLHANDO PELO RETROVISOR DA MOTO A EXPRESSÃO DE ARIEL.           
ARIEL SORRINDO DISFARÇADAMENTE.  
 
CLOSE EM ARIEL PREOCUPADO, MAS CURTINDO O MOMENTO. CLOSE NAS MÃOS           
DE ARIEL NA CINTURA DE ADOLFO. CLOSE NOS OLHOS DE ADOLFO, ADORANDO.  
 
PLANO AÉREO DA MOTO INDO EM FRENTE.  
 
CENA 2. CASA DE RAÍSSA E THIAGO. COZINHA. INT/DIA 
CONT. IMEDIATA DA CENA 21 DO CAPÍTULO ANTERIOR - THIAGO E RAÍSSA            
SE ENCARAM.  
 

RAÍSSA - É o que você ouviu, Thiago. Eu quero ser mãe. Eu quero             
finalmente ter meu filho.  

 



 

THIAGO - Por que isso agora, Raíssa?  
 
RAÍSSA - Porque só agora eu vi que isso tem sentido na minha            

vida.  
 
THIAGO - Tem tantos anos que a gente já conversou sobre isso,           

tomamos nossa decisão, inclusive.  
 
RAÍSSA (FIRME) - Sim, eu sei, Thi. Acontece que tudo agora          

mudou, meus sentimentos mudaram.  
 
THIAGO (RÍSPIDO) - Por causa de um cachorro?  
 
RAÍSSA - Não fala assim, Thiago. O Perfume me mostrou que eu           

posso ser mãe sim, eu quero ser mãe.  
 
THIAGO - Eu não quero ser pai, eu não quero um filho agora.  
 
RAÍSSA - Mas eu quero e isso não depende de você.  
 
THIAGO (ELEVA O TOM) - Depende de nós dois e coloca em jogo            

muita coisa, principalmente nossa relação.  
 
RAÍSSA - Nossa relação tá ótima.  
 
THIAGO - Mas até quando vai ter tanta harmonia na nossa          

relação?  
 
RAÍSSA (PEDE) - Eu quero ser mãe, Thiago. É uma necessidade          

minha. Você tem que me compreender. 
 
THIAGO - A gente conversa sobre isso depois. É um assunto difícil           

e agora eu tô ocupado.  
 
RAÍSSA (SENTIDA) - Tudo bem!  
 

RAÍSSA SE LEVANTA E SAI. CLOSE EM THIAGO PREOCUPADO COM A SITUAÇÃO DE             
RAÍSSA.  
 
CENA 3. APARTAMENTO DE DÉBORA. QUARTO DE DÉBORA. INT/DIA 
LUCIANO E DÉBORA ENTRAM NO QUARTO.  
 

DÉBORA - Pode tirar a camisa e jogar aí. Eu acho que tenho uma             
camisa que cabe direitinho em você. Eu já volto.  



 

 
LUCIANO - Obrigado!  
 

DÉBORA SAI. LUCIANO VAI TIRANDO A CAMISA. ELE PEGA A CAMISA E COLOCA             
EM CIMA DE UMA CADEIRA. LUCIANO SEM JEITO. TEMPO.  
 
DÉBORA RETORNA COM UMA CAMISA NOVA. LUCIANO SORRI.  
 

DÉBORA - Olha só, eu consegui essa camisa no antigo quarto do           
Adolfo. Ele ainda deixou algumas coisas por aqui, eu acho          
que deve servir.  

 
LUCIANO - Não precisava se incomodar comigo. Meu apartamento        

é logo em cima.  
 
DÉBORA - Imagina! Eu que sou uma desastrada e derramei o suco           

todo em você. É uma obrigação moral eu te ajudar.          
Toma! (OFERECE A CAMISA)  

 
LUCIANO (PEGA) - Obrigado! Você tem me ajudado em tanta coisa.          

(VAI COLOCANDO A CAMISA)  
 
DÉBORA - Para um amigo, a gente sempre tem tempo para dar           

ajuda. (P) Espere, vou te ajudar fechar a camisa.  
 

DÉBORA SE APROXIMA BEM PERTO DE LUCIANO. OS DOIS FICAM MUITO           
PRÓXIMOS. UMA TENSÃO SEXUAL EXISTENTE ENTRE ELES.  
 

LUCIANO - Não sei como vou poder agradecer.  
 
DÉBORA - Agradeça com a sua amizade, isso já é o bastante pra            

mim.  
 
LUCIANO - E se eu te disser que eu não posso aceitar a sua             

amizade?  
 
DÉBORA - Eu não entendi.  
 

LUCIANO PEGA NA MÃO DE DÉBORA. SONOPLASTIA: STAY (BLACKPINK). ELES          
SE OLHAM COM DESEJO.  
 

LUCIANO - Porque eu acho que não cabe apenas amizade entre          
nós.  

 



 

DÉBORA - Luciano/  
 
LUCIANO - Faz tempo que eu te vejo com outros olhares, que eu te             

admiro de um outro jeito e eu… Eu só não sabia como            
falar.  

 
DÉBORA - Eu… Eu não sei o que dizer. Desde o primeiro momento            

que nos vimos, você se mostrou uma excelente pessoa e          
me senti bem em me aproximar de você.  

 
LUCIANO - Você me faz muito bem, Débora. Melhor do que eu           

podia imaginar.  
 
DÉBORA - (PASSA A MÃO NO ROSTO DE LUCIANO) Tem tanta          

coisa que eu poderia te dizer, mas eu acho mais ideal           
fazer.  

 
DÉBORA BEIJA LUCIANO NA BOCA. OS DOIS SE BEIJAM APAIXONADOS.  
 
CENA 4. APARTAMENTO DE LUCIANO E VANESSA. SALA DE ESTAR.          
INT/DIA 
NINA E VANESSA. FRENTE A FRENTE.  
 

NINA - Eu até hoje não entendi os motivos de você abandonar           
essas meninas. Elas eram lindas quando crianças e são         
duas mulheres incríveis hoje. 

 
VANESSA - Eu tenho meus motivos e são fortes o suficiente. (P) Eu            

nunca quis ter filha mulher, nunca. Se bem que se eu           
soubesse que o Ariel iria virar o que é, eu também teria te             
dado. (RISADA) Infelizmente, gastei quase vinte anos       
com o Ariel para nada.  

 
NINA - Como você consegue ser tão má? (P) Olha, quem sabe           

se você não revelar a verdade, revelar seus motivos,         
talvez até o próprio Luciano entenda.  

 
VANESSA (ALTO) - Você cala essa boca, sua infeliz! Ai de você se            

essa história chegar no Luciano. Para todos os efeitos,         
essas duas meninas morreram assim que nasceram.  

 
NINA (REVOLTA) - Essa não é a história real, Vanessa.  
 



 

VANESSA - Essa é a história que foi contada e que permanecerá até            
o fim.  

 
NINA - Eu não vou aguentar a pressão da Marina e Cecília em            

cima de mim.  
 
VANESSA - Dá teu jeito, eu te pago o suficiente para não vim com             

esses problemas.  
 

EM NINA, SOFRENDO.  
 
CENA 5. EXT/DIA 
CHUVA MUITO FORTE. PANORAMA DO SÍTIO.  
 
CENA 6. SÍTIO. SALA. INT/DIA 
ARIEL ENTRA E EM SEGUIDA VEM ADOLFO COM O CAPACETE NA MÃO.  
 

ARIEL - Fica à vontade!  
 
ADOLFO - Quase a gente pega a chuva toda! (COLOCA O          

CAPACETE EM UM MÓVEL) Tem alguém aí? (SENTA NO         
SOFÁ)  

 
ARIEL - Sim! É a Natália! É uma empregada da família Carvalho! 
 

NATÁLIA APARECE COM O BEBÊ. EM ADOLFO ENCANTADO AO VER A CRIANÇA.  
 

NATÁLIA - Seu Ariel, ele já tava com saudades.  
 
ARIEL - Oh, meu Deus! (SORRI) Me dá ele. (SORRI)  
 

NATÁLIA ENTREGA O BEBÊ PARA ARIEL. ARIEL PEGA O BEBÊ COM TODO            
CARINHO. ADOLFO SE APROXIMA.  
 

ADOLFO - E essa criança? Quem é?  
 

EM ARIEL, TENSO.  
 
CENA 7. MANSÃO CARVALHO. SALA DE ESTAR. INT/DIA 
ALICE POR ALI. LETÍCIA VEM SURGINDO.  
 

LETÍCIA - Opa, opa! E aí, Alice?  
 
ALICE - O que foi garota? Eu tô atrasada.  



 

 
LETÍCIA - Atrasada pelo quê?  
 
ALICE - Não é da sua conta.  
 
LETÍCIA - Não precisa ser grossa, só estou perguntando.  
 
ALICE - Ai, garota, não torra minha paciência. 
 
LETÍCIA - Cuidado com quem você anda, vai que/  
 
ALICE - (SE APROXIMA DE LETÍCIA) Vai que o quê?  
 
LETÍCIA - É fácil se perder na vida, ainda mais uma garota como            

você.  
 

FERNANDO VAI APARECENDO E SEM ELAS PERCEBEREM SUA PRESENÇA. ELE          
DESCONFIA DE ALICE SOB A INFLUÊNCIA DO QUE FOI DITO POR LETÍCIA.  
 

ALICE - Sabe o que é mais fácil? Eu quebrar a sua cara agora,             
eu já tô cheia de você na minha frente.  

 
LETÍCIA - Poxa, Alice! Olha, eu só quero ser sua amiga.  
 
ALICE - (EMPURRA LETÍCIA) Eu não quero ser nada sua!  
 

FERNANDO NERVOSO SE APROXIMA.  
 

FERNANDO - Alice, chega!  
 
ALICE - Pai?  
 
FERNANDO - Temos que ter uma conversa urgente!  
 
ALICE - Olha pai, eu tô atrasada/  
 
FERNANDO - Não interessa! Eu quero conversar agora. No meu         

escritório!  
 
ALICE - Tudo bem, pai.  
 

ALICE E FERNANDO SAEM. EM LETÍCIA, SORRINDO.  
 
CENA 8. SÍTIO. SALA. INT/DIA 



 

ARIEL COM O BEBÊ NO COLO. ADOLFO OBSERVA ENCANTADO. NATÁLIA AO LADO            
DE ADOLFO.  
 

NATÁLIA - Seu Ariel, agora vou ter que ir.  
 
ARIEL - E essa chuva?  
 
NATÁLIA - Não se preocupe. Eu tô com um jipe aí, tá tudo certo.  
 
ARIEL - Tudo bem, então. Obrigado por ficar com ele.  
 
NATÁLIA - Qualquer coisa só ligar.  
 
ARIEL - Claro!  
 
NATÁLIA - Tchau! (P/ ADOLFO) Prazer, até mais!  
 

NATÁLIA SAI. TEMPO. ADOLFO SE APROXIMA DE ARIEL.  
 

ADOLFO - Cê ainda não me respondeu, Ariel.  
 
ARIEL - Sobre o quê?  
 
ADOLFO - A criança. De quem é?  
 
ARIEL - É meu filho, Adolfo.  
 
ADOLFO - Seu? (P) Então, você e o Raoni adotaram?  
 
ARIEL - (SORRI) Não! (P) Pra falar a verdade, nem o Raoni sabe            

dessa criança.  
 
ADOLFO - Não? Então/  
 
ARIEL - Eu o encontrei perdido. Eu não tive coragem de          

devolver ela e resolvi adotar. Assim que voltar para o          
Guarujá eu vou resolver toda essa situação.  

 
ADOLFO - Ah, entendi! E o nome? Ele já tem?  
 
ARIEL - Eu ainda não coloquei. Tô pensando. Tô pensando em          

um nome bacana pra ele.  
 
ADOLFO - Posso segurar ele um pouco?  



 

 
ARIEL (TENSO) - Segurar?  
 
ADOLFO - É! Posso?  

 
 

CENA 9. SÍTIO. SALA. INT/DIA 
CONT. IMEDIATA DA CENA ANTERIOR - A CHUVA SEGUE INTENSA. ADOLFO           
COM OS BRAÇOS ESTENDIDOS E ARIEL O OBSERVA. ARIEL INSEGURO.  
 

ARIEL - Será? Você sabe?  
 
ADOLFO - Segurei uma criança algumas vezes. Foi bacana. Eu         

posso?  
 
ARIEL - É claro!  
 

ARIEL ENTREGA A CRIANÇA PARA OS BRAÇO DE ADOLFO. ARIEL VENDO A CENA,             
SEM PODER CONTAR PARA ADOLFO QUE AQUELA CRIANÇA É NA VERDADE SEU            
FILHO.  
 
CLOSE NO BEBÊ. UM PEQUENO SORRISO AO ESTAR NOS BRAÇOS DE SEU PAI             
BIOLÓGICO.  
 

ADOLFO (TERNURA) - Olha, ele tá sorrindo! Que fofo!  
 
ARIEL - É… Parece que ele gostou mesmo de você.  
 
ADOLFO (P/ O BEBÊ) - Oi, meu lindo. Ainda não escolheram seu           

nome né? Que maldade! (P) Que nome cê gosta, hein?          
Que tal… Hum… Rodrigo? Daniel? (P/ ARIEL) Acho que         
ele não gostou.  

 
ARIEL - Pela cara dele, odiou.  
 
ADOLFO - Afonso! É isso! Você gosta de Afonso?  
 



 

O BEBÊ SORRINDO PARA ADOLFO AO OUVIR O NOME AFONSO. ADOLFO SORRI            
PARA ARIEL.  
 

ADOLFO (ENTUSIASMO) - Ele gostou de Afonso. Coloca Afonso. É         
um bonito nome.  

 
ARIEL - Parece que ele gostou mesmo. Depois eu resolvo isso,          

vou pensar na sua sugestão. (P) Agora, eu vou colocar          
esse rapaz pra dormir.  

 
ADOLFO ENTREGA O BEBÊ PARA ARIEL. ARIEL LEVA O BEBÊ PARA DENTRO.            
TEMPO. ARIEL RETORNA.  
 

ADOLFO - Eu acho que tá na hora de eu ir. Nem comprei as coisas              
que a minha tia pediu. 

 
ARIEL - Você vai nessa chuva? Tá muito perigoso!  
 
ADOLFO - Ela já tá passando, eu acho.  
 

NAS JANELAS, A CHUVA PIORANDO. ADOLFO PREOCUPADO.  
 

ADOLFO - É… Me enganei terrivelmente. E agora?  
 
ARIEL - Fica por aqui até a chuva passar, eu não me incomodo.  
 
ADOLFO - Sério?  
 
ARIEL - É claro!  
 
ADOLFO - Valeu mesmo!  
 

OS DOIS TROCAM SORRISOS.  
 
CENA 10. EXT/DIA 
TAKES DE GUARUJÁ-SP. TRANSIÇÃO DO DIA PARA A NOITE. A CHUVA SEGUE            
FORTE.  
 
CENA 11. APARTAMENTO DE LUCIANO E VANESSA. COPA. INT/NOITE 
LUCIANO E VANESSA SENTADOS À MESA. LUCIANO DESATENTO. 
 

VANESSA - Você sabia que seu pai ligou? Falou as mesmas coisas           
de sempre, mas graças a Deus, ele voltou pro sítio do           



 

picapau amarelo dele e nos deixou em paz. Ele reclama,          
hein. (PERCEBE LUCIANO) Luciano? (ALTO) Luciano!!!  

 
LUCIANO (SE ASSUSTA) - O que foi?  
 
VANESSA - Você não ouviu nada do que eu falei?  
 
LUCIANO - Foi mal, Vanessa. Tava pensando em outra coisa. O que           

você disse?  
 
VANESSA - Não importa mais. (T) Agora, me diga: que assuntos tão           

importantes eram esses?  
 
LUCIANO (RESPIRA FUNDO) - Vanessa, a gente precisa conversar.  
 
VANESSA - Lá vem… O que é que foi agora?  
 
LUCIANO - Eu refleti bem para tomar essa decisão, mas tomei. (P)           

Eu acho que vai ser melhor, vai me ajudar a respirar           
melhor e/  

 
VANESSA (POR CIMA) - Seja direto! Eu tô cansada dessa sua          

enrolação pra tudo. Fala logo!  
 
LUCIANO - Eu quero me separar!  
 
VANESSA (PASMA) - O quê?  
 

CLOSES ALTERNADOS.  
 
CENA 12. MANSÃO SILVEIRA. QUARTO DE RENATA E CARLOS. INT/NOITE 
RENATA SE OLHANDO NO ESPELHO, PENTEIA O CABELO.  
 

RENATA - Bela e jovem! (P) Sim, eu sou bela e jovem. Assim serei             
para o meu marido! Uma nova mulher!  

 
GABRIELA APARECE AO LADO DE RENATA.  
 

GABRIELA - Mamãe, basta ser pra você que já é tudo. Pros outros é             
só um detalhe.  

 
RENATA - Você tem razão, mas tô tão feliz. Queria que seu pai            

ficasse também.  
 



 

GABRIELA - Todos nós estamos, mãe.  
 

GABRIELA E RENATA SE ABRAÇAM.  
 
CENA 13. SÍTIO. FACHADA. EXT/NOITE 
TOMADA RÁPIDA. A CHUVA CONTINUA INTENSA E SEM PREVISÃO DE PARADA.  
 
CENA 14. SÍTIO. SALA. INT/NOITE 
A IMAGEM ABRE NA LAREIRA COM CHAMAS. VAI ATÉ ADOLFO SENTADO NO SOFÁ.  
 

ADOLFO - Pelo visto, eu vou passar a minha noite aqui. (P) Minha            
tia vai ficar preocupada e nem posso avisar pra ela. 

 
ARIEL (VEM SURGINDO) - É melhor do que enfrentar esse         

temporal. Você mesmo falou que nem nessa cidade você         
mora.  

 
ADOLFO - Sim, mas não é tão longe da fazenda.  
 
ARIEL - Mesmo assim, não é seguro você sair com esse          

temporal.  
 
ADOLFO - Preocupado comigo?  
 
ARIEL - Assim como eu me preocuparia com qualquer outro na          

chuva, Adolfo.  
 
ADOLFO - (RISADA) Tá, tá bom… Eu acho que eu posso me ajeitar            

por aqui.  
 
ARIEL - De jeito nenhum, tem outros quartos por aqui. Pode          

dormir em um.  
 
ADOLFO - Não sei, não quero atrapalhar nada aqui.  
 
ARIEL - Deixa disso!  
 

ADOLFO SORRI TÍMIDO. 
 
CENA 15. SÍTIO. QUARTO. INT/NOITE 
ARIEL ARRUMA A CAMA. NA PORTA, ADOLFO APARECE SEM CAMISA E OBSERVA            
ARIEL. ADOLFO VAI ATÉ ARIEL. ARIEL VAI SE VIRANDO. OS DOIS SE BATEM E              
CAEM JUNTOS NA CAMA.  
 



 

ARIEL (RECEOSO) - Adolfo, o que foi isso?  
 
ADOLFO - Acho que você escorregou. Bom, não é de hoje que eu            

ando te salvando.  
 
ARIEL (BAIXO) - É melhor eu sair.  
 
ADOLFO (BAIXO/INDUZINDO) - Talvez seja melhor ficar.  
 
ARIEL - Eu não quero problemas pra mim.  
 
ADOLFO - E eu seria um problema pra você?  
 
ARIEL - Talvez! (T) Mas um problema maior seria essa situação.  
 

ADOLFO E ARIEL SE OLHAM PROFUNDAMENTE E SE BEIJAM. SONOPLASTIA: I’II           
NEVER LOVE AGAIN (LADY GAGA). TEMPO NO BEIJO. ARIEL SE AFASTA DE            
ADOLFO, SE LEVANTA DA CAMA E CORRE. ADOLFO VAI ATRÁS.  
 

CORREDOR. INT/NOITE 
ARIEL CORRE ASSUSTADO, ADOLFO O ALCANÇA E O ENCURRALA CONTRA A           
PAREDE. NELES. SONOPLASTIA: OFF. 
 

ARIEL (TENSO) - Adolfo, por favor, me solta!  
 
ADOLFO - Não adianta você fugir de mim, fugir do que a gente            

sente um pelo outro.  
 
ARIEL - Eu não sinto nada por você.  
 
ADOLFO - Para de mentir, pior, para de mentir pra si mesmo.  
 
ARIEL - Você não sabe dos meus sentimentos, não me conhece          

o suficiente pra me julgar.  
 
ADOLFO - Eu não tô te julgando, muito pelo contrário, você que tá            

me julgando e tudo isso por sentir por mim, o que eu            
sinto por você.  

 
ARIEL (APREENSIVO) - Me deixa sair, eu não tenho nada pra          

falar com você. Não tenho porque ficar aqui enquanto         
você adivinha meus sentimentos. O que você sabe é que          
eu amo o Raoni e ponto final.  

 



 

ADOLFO (ALTO) - É mentira! Confessa que durante esses meses         
você pensou em mim. Porque não teve um dia se quer           
que você saiu da minha cabeça, do meu coração.         
Confessa!  

 
ARIEL - O que é que você quer, hein? Me enlouquecer? É isso?            

Fala que é isso, porque é o que tá acontecendo.  
 
ADOLFO - Não, não, não! Eu não quero te enlouquecer, eu não           

faria nada para te prejudicar.  
 

ELES SE OLHAM. ADOLFO SE AFASTA DE ARIEL DEIXANDO A PASSAGEM LIVRE.  
 

ADOLFO (CONT) - Eu jamais te prenderia em algo. Amor não          
prende.  

 
ADOLFO VIRA-SE DE COSTAS. ARIEL TOMA IMPULSO PARA FALAR.  
 

ARIEL - Adolfo!  
 

ADOLFO VOLTA A OLHAR PARA ARIEL. EM ARIEL, ABALADO. ELE VAI SE            
APROXIMANDO DEVAGAR DE ADOLFO ENQUANTO FALA.  
 

ARIEL (CONT/TRISTE) - Você quer saber dos meus       
sentimentos? (P) Eu jamais ficaria com um cara que         
prejudicou meus amigos, minha melhor amiga. Eu jamais        
me apaixonaria por um sujeito que feriu tanto. Você fez          
as piores escolhas e cometeu todos os erros possíveis que          
deveriam fazer eu me afastar de você. Eu não deveria me           
envolver com você. Mas, novamente, eu não sigo o óbvio,          
o caminho correto. Se você quer saber: Sim, eu penso em           
você! Sim, você não sai da minha cabeça. E não importa           
o que você tenha feito, eu não consigo arrancar esse          
sentimento. E sinceramente? Eu não ligo pro que você         
tenha feito antes, os julgamentos de todos e eu não me           
importo porque eu cansei de esconder que eu te amo. 

 
SONOPLASTIA: I’II NEVER LOVE AGAIN (LADY GAGA). ARIEL CORRE PARA          
OS BRAÇOS DE ADOLFO. OS DOIS SE BEIJAM ASSUMINDO O AMOR QUE SENTEM             
UM PELO OUTRO.  
 
CENA 16. APARTAMENTO DE LUCIANO E VANESSA. QUARTO DE AMBOS.          
INT/NOITE 



 

LUCIANO DEITADO NA CAMA. VANESSA PASSA UNS CREMES NA FRENTE DO           
ESPELHO.  
 

VANESSA - Eu não sei qual é a sua dessa vez, mas bora ir parando.              
Eu tô cheia de problemas naquele colégio, não tenho         
tempo para piadas.  

 
LUCIANO - Não se trata de nenhuma piada. Eu acho que é até            

melhor pra gente.  
 
VANESSA - E desde quando você acha ou deixa de achar alguma           

coisa? Nunca foi de dar palpite, agora só porque teve um           
empreguinho mais ou menos, tá se achando no direito de          
opinar.  

 
LUCIANO - Você me respeita, Vanessa. Eu sou muito homem pra          

tomar minhas próprias decisões.  
 
VANESSA - Sempre foi um homem fraco e agora quer apitar?          

Faça-me o favor!  
 
LUCIANO (INSISTE) - Vanessa/  
 
VANESSA - Chega! Agora eu quero dormir, amanhã você continua         

contando essa sua piada.  
 

EM LUCIANO, TENSO.  
 
CENA 17. SÍTIO. CORREDOR. INT/NOITE 
ARIEL E ADOLFO ABRAÇADOS. ELES ENCOSTADOS NA PAREDE E SENTADOS NO           
CHÃO.  
 

ARIEL - Adolfo, eu tenho que conversar com o Raoni sobre tudo.           
Eu não quero avançar nada contigo sem falar com ele.  

 
ADOLFO - Você tá certo, mas não demora. (P) Eu quero ficar com            

você todos os dias, desse jeitinho.  
 
ARIEL - A Amanda vai me odiar quando souber dessa história.  
 
ADOLFO - Tá arrependido?  
 
ARIEL - Arrependido não, talvez com medo da reação dela.  
 



 

ADOLFO - Fica com medo não, eu tô aqui. Eu protegi dos           
escorregões, do tiro, eu tô aqui pra te proteger no que           
for.  

 
ARIEL (SEM JEITO) - Isso é tão surreal que parece um sonho.  
 
ADOLFO - O quê?  
 
ARIEL - Essa situação, a gente. Parece um sonho, mas um          

sonho que já tava no meu pensamento há muito tempo.  
 
ADOLFO - Tava no meu desde quando eu te vi. Eu só não sabia,             

mas ele tava.  
 

ARIEL E ADOLFO SE BEIJAM.  
 
CENA 17. EXT/NOITE 
TAKES DE GUARUJÁ-SP. VÁRIAS TRANSIÇÕES DA NOITE PARA O DIA.  
 

LEGENDA: DIAS DEPOIS… 
 

CENA 18. CASA DE ADRIANA. SALA DE ESTAR. INT/DIA 
ADOLFO ENTRA COM UMA MALA E ADRIANA O RECEBE.  
 

ADOLFO - Que saudades, mãe!  
 
ADRIANA - Ai, meu filho! Meses sem te ver, como cê tá?  
 
ADOLFO - Calma, dona Adriana! Eu tô bem! (P) Essa é a nossa            

vida agora?  
 
ADRIANA - Filho, se você quiser voltar a morar com a Débora, eu            

não me importo.  
 
ADOLFO - Não, mãe. Essa é a nossa realidade e eu quero lutar            

junto com você.  
 
ADRIANA - Você me deixa muito orgulhosa, filho!  
 

ADRIANA E ADOLFO SE ABRAÇAM.  
 
CENA 19. APARTAMENTO DE ARIEL. SALA DE ESTAR. INT/DIA 
ARIEL COM A CRIANÇA QUE RECEBEU O NOME DE AFONSO. ELES SENTADOS NO             
SOFÁ. GUIDO POR ALI. A CAMPAINHA TOCA.  



 

 
ARIEL - Guido, atende lá pra mim. Tô ocupado com o Afonso.           

(P/ AFONSO) Quem é a criança mais “chelosa” desse         
mundo? Quem é?  

 
NA PORTA, GUIDO ABRE E SURGI RAONI. VOLTA EM ARIEL, PREOCUPADO.  
 

RAONI (O.S) - Beleza, Guido! Ariel chegou, né? Vou falar com          
ele!  

 
ARIEL PEGA AFONSO NO COLO E SE LEVANTA. RAONI APARECE NA FRENTE DE             
ARIEL.  
 

RAONI (SURPRESO) - O que significa isso? Quem é essa criança,          
Ariel?  

 
CLOSES ALTERNADOS. A IMAGEM CONGELA EM ARIEL E AFONSO.  
 

EFEITO FINAL: A IMAGEM VIRA UM PORTA RETRATO  
 

FIM DO CAPÍTULO  
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