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CENA 1. CASA VITÓRIA. QUARTO RAFAEL. INTERIOR. DIA.  

Quarto de Rafael milimetricamente arrumado, ele no       

computador, fones de ouvido. Valéria entra, fica um        

pouco ali, olhando, arrogante, tira os fones de        

Rafael.  

Rafael — Ou, tá maluca? Pede licença, não tem        

educação não?  

Valéria — Você não cansa disso aqui, não?       

Passa o dia trancado dentro desse      

quarto. 

Rafael — Não! 

Valéria — Você não pode ser normal, Rafael.       

Você precisa viver, criar    

experiências.  

Parada estratégica, intrigado, seco.  

Rafael — O que você quer, Valéria? Você não é         

de falar comigo, alguma coisa você tá       

precisando.  

Valéria — Ótimo, que bom que você é prático.        

Vamos lá. (T) Eu estou cansada de       

sustentar você e essa múmia.../  

Rafael — Deixa de ser ridícula, fala direito       

da nossa avó.  

Valéria — (respira fundo) Eu estou cansada de       

bancar os vícios da sua avó, sua       

vidinha boa. Me mato trabalhando e não       

posso gastar nada comigo da maneira      

que eu quero. Então, ou você procura       

um trabalho, ou vou colocar vocês no       

olho da rua.  

Rafael — Assistente durante o dia e      

Prostituta durante a noite, ou é o       

contrário?  

Valéria apática, fulminada.  

Rafael — Você acha eu que não sei? Você não         

tem ideia do que faço neste computador       
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e muito menos do que eu faço da minha         

vida. Você não sustenta ninguém,     

então não venha com esse rei na       

barriga. Dá a meia volta, e cai fora        

do meu quarto, eu não suporto a sua        

presença e você não foi convidada.  

Valéria — Você é um filho...Se você abrir essa        

boca, eu mato você, Rafael. Ouviu bem?       

mato você. 

Rafael vai até a porta. 

Rafael — Você sai. Ou eu te jogo pra fora? 

Valéria odiosa. Passa por ele, Rafael fecha a porta         

tranquilamente. Close de Rafael.  

Corta para: 

 

CENA 2. MANSÃO MARIA TEREZA.TODOS AMBIENTES. INT. DIA.  

Planos gerais da Mansão. SOBE: POR UNA CABEZA. Carro         

para em frente a entrada da mansão, CUT UP: Salto de           

Maria Paula, ela tira os óculos, SLOW MOTION, Paula         

subindo os degraus, Yolanda a espera na porta, Maria         

Paula entra. 

Maria Paula — I’M Back, Bitch!  

Corta para: 

 

CENA 3. AP BERTA E GASTÃO. SALA. INT. DIA.  

Berta está quase saindo, Gastão a alcança na porta. 

Gastão — Fiz uma reserva pra gente no       

Vivanti, meu amor.  

Berta — Ai amor, eu não tenho hora para sair         

do estúdio hoje, vou gravar muito. A       

Novela está quase na reta final, você       

imagina.  

Gastão — Vou remarcar então. Você falou com a        

Glória? Para ela ficar até mais tarde.       

me ajudar com o Conrado.  
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Berta — Não (beija) relaxa, você consegue      

sozinho, amor. Não precisa ter medo.  

Berta beija mais uma vez, Gastão e sai.  

Corta para: 

 

CENA 4. RIO CASSINO. SALA LEONORA. INTERIOR. DIA.  

Leonora sentado ao computador. Muito atarefada,      

extremamente concentrada.  

Leonora — (tel) Valéria, quero você aqui,      

agora! 

Corte descontínuo, Valéria entra.  

Leonora — Pensei que sua sala ficava nesse       

prédio também.  

Valéria — Eu estava terminando de .../  

Leonora — Detalhes da sua incompetência não me       

interessa (joga vários papéis sobre a      

mesa) me explica todos erros nos      

relatórios que mandei você fazer. 

Valéria — Desculpa, Leonora. Eu estava com a       

cabeça cheia neste dia, não consegui      

me concentrar. Eu deveria ter     

revisado. 

Leonora — Acho que você está confundindo as       

coisas, Valéria. Seu rendimento tem     

caído muito aqui. 

Valéria — Faço dupla jornada, Leo. Você sabe       

disso, ainda tenho os clientes da      

Empire, eu estou cansada.  

Leonora — Eu já disse e repito, detalhes da        

sua incompetência, não me interessa.     

Você sabe como funciona as coisas      

comigo, você tem um mês para voltar ao        

padrão. Caso contrário...  

Valéria — Caso contrário, o que?  

Leonora — (Leonora tira um isqueiro da gaveta,       

acende) Muita coisa vai mudar por aqui       
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e com certeza você não vai gostar do        

resultado final.  

Valéria — Leonora, eu não tenho medo das suas        

ameaças. Sempre que você está irritada      

com alguma coisa, quer descontar em      

alguém. Em mim, não! 

Leonora — Se eu quisesse descontar raiva em       

você, eu iria. Mas, sou uma mulher       

evoluída, estou muito afrente desse     

tipo de coisa. Estou apenas te dando       

um conselho.  Agora, pode sair.  

Valéria — Eu preciso falar com você.  

Leonora — Mas, eu não. É só isso, pode sair.         

Quando você estiver com crédito,     

voltamos a conversar.  

Valéria sai da sala, Leonora se recosta na cadeira.  

Corta para: 

 

CENA 5. MANSÃO MARIA TEREZA. SALA. INT. DIA.  

Maria Paula tomando uma taça de vinho, cabeceira da         

mesa. Mesa posta, dois lugares. Yolanda em pé. 

Yolanda — Quem você está esperando, Paula? 

Maria Paula — Ninguém. Esse lugar é seu, senta.       

Vamos almoçar. Dúvido que você tenha      

sentado à mesa durante esses anos.  

Yolanda — Nossa, acho que nem sei como me        

comportar, fico até desconfortável.  

Maria Paula — Seja você, relaxa. Fique como achar       

melhor, Yolanda. 

Yolanda — Acho que a Maria Tereza ficaria       

louca me vendo aqui, sabia? Ela não       

gosta disso. 

Maria Paula — Imagino. A minha irmã tem dessas       

mesmo. Mas, não vamos falar da Tereza,       

não vamos falar de ninguém. Quero      

curtir esse momento. 
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Yolanda — Tá certo! Ai, vamos lá. 

Maria Paula — Que saudade eu estava da sua       

massa, Yolanda. Você cozinha como     

ninguém. Não sei como você consegue      

cuidar de tudo aqui. 

Yolanda — Eu me acostumei, tantos anos      

trabalhando para a família, eu peguei      

o ritmo.  

Maria Paula — Por que você continua aqui depois de        

todos esses anos? Nunca quis ter      

filhos, se casar? Estudar? 

Yolanda — Quando a senhora foi presa, eu       

percebi no mesmo instante que vocês      

tinham trocado de lugar. Pensei em ir       

embora, mas fiquei com pena das      

meninas. Achei que seria por pouco      

tempo, depois da notícia da sua morte.       

Arrumei minhas coisas para ir embora,      

mas o seu Greg não deixou. 

Maria Paula — O Greg sempre foi louco por você.        

Sempre senti isso, mas nunca tive      

ciúmes, não por te achar inferior.      

Mas, por saber que você não tinha       

interesse nele.  

Yolanda — (sem graça) Eu tenho vocês como       

minha família. Você me ajudou tanto no       

passado, é gratidão. 

Maria Paula — Acho que vocês formariam um belo       

casal. 

Yolanda — Paula, você tá louca! Eu não to        

gostando desse assunto 

Maria Paula — Esse vai ser o primeiro golpe, você        

vai seduzir o Greg, vai tirar ele da        

Tereza. 

Yolanda atônica. Maria Paula dá o último gole no         

vinho.Corta para: 
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CENA 6. RIO CASSINO. SALA DE LEONORA. INTERIOR. DIA.  

Leonora abrindo a porta para Margot, elas sentam no         

sofá que tem por ali. Chá, suco, água já disponível.  

Leonora — Isso aqui é um verdadeiro milagre,       

Margot Noronha Campelo Rios, na minha      

sala. Entra, senta.  

Margot — Estava passando, resolvi vir aqui,      

conversar um pouco. Espero não estar      

atrapalhando, nada.  

Leonora — Que isso, imagina. Você sabe que       

temos essas formalidades, só não     

esperava mesmo. 

Margot — (servindo um suco) Nossa acho que       

preciso de uma coisa mais forte, não       

tem nenhum whisky?  

Leonora — (ri) Tem sim, claro. Mas, me conta.        

Como estão as coisas? Que festa      

incrível, você realmente sabe como dá      

uma festa. 

Margot — Imagina, Leo. Foi só uma reunião       

entre amigos. Eu queria desabafar com      

alguém. Acho que a pessoa mais      

confiável é você, afinal temos uma      

parceria de anos.  

Leonora — Claro, pode falar.  

Margot — Eu cheguei a fazer aquela festa       

(criando coragem) mas, eu não sei.Tá      

faltando alguma coisa na minha relação      

com o Afonso.  

Leonora — Tenho um catálogo incrível, acho que       

vai ajudar vocês. 

Margot — Não é disso que eu estou falando,        

Leonora. Não tem mais nada que pode me        

ajudar, eu não aguento mais o Afonso.       

Eu já nã quero estar casada. 
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Leonora sem entender. Margot um pouco apreensiva.  

Corta para: 

 

CENA 7. HOTEL. QUARTO DONATELA. EXT/INT. TARDE.  

Planos gerais do Hotel. Corta para quarto de Donatela,         

ela borrifar um perfume. Olha para celular, pensativa.        

Digita o nome de Júlio, coloca pra chamar.  

Donatela — (tel) Oi...Você está bem? 

Júlio César — (tel, surpreso) Estou sim e você?       

Aconteceu alguma coisa?  

Donatela — (tel) Tá, tudo ótimo...Eu estava      

aqui me arrumando, você tem algum      

compromisso para hoje a noite?  

Júlio César — (tel)Não, pensei em dormir,     

descansar um pouco. Amanhã eu sigo em       

turnê pela Itália, ainda tenho algumas      

galerias.  

Donatela — (tel) Ah, certo. Então deixa      

(tímida) então eu te ligo em outra       

hora, não quero te atrapalhar. 

Júlio César - (tel) Você não está. Pode falar,         

pode falar o que iria dizer. 

Donatela — (tel) Pensei em te chamar para       

jantar, conheço um restaurante tão     

bom,queria conversar melhor com você. 

Júlio César - (tel, feliz) Jantar, claro. Vamos,        

eu só não sei me localizar muito bem        

por aqui, mas vamos, claro.  

Donatela — (tel) Eu te busco então, passo aí        

pelas 17h30, ok? 

Júlio César - (tel)Ótimo, 17h30...Eu vou te       

esperar, então. Até daqui a pouco.  

Donatela feliz, plena. Ela fica admirando a vista pela         

janela.  

Corta para: 
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CENA 8. MANSÃO MARGOT. QUARTO KIARA. INT. DIA.  

Sobe: LET IT ALL GO, Birdy Rhodes. Kiara vem da suíte,           

ainda de cabelos molhados. Ela para de frente ao         

espelho, deixa o roupão cair e fica se olhando.         

Algumas lágrimas começam a escorrer, ela toma alguns        

comprimidos, deixa a caixa do remédio sobre a cama e          

sai para se vestir. CAM CUT UP: Remedio para         

emagrecer. 

Corta para: 

 

CENA 9. RIO CASSINO. SALA DE LEONORA. INT. DIA.  

Continuação imediata da cena. Leonora sem entender.       

Margot levanta, caminha um pouco. 

Leonora — Não to entendendo, Margot. Vocês      

pareciam tão felizes, uma sintonia     

que até parecia de adolescentes.  

Margot — Eu também acreditava nisso, até que       

eu acordei e tive um clic. Eu não        

sinto mais nada disso, olhei para lado       

e vi aquele homem era um estranho       

dormindo comigo. 

Leonora — Tô até arrepiada, olha aqui. Você já        

está decidida a se separar?  

Margot — Essa é questão, tem muita coisa em        

jogo, a empresa, a casa, todos o bens.        

O Afonso não vai sair por baixo.  

Leonora — Mas esse é o único caminho, Margot.        

Não tem o que fazer.  

Margot — Tem outro caminho, sim. Só não sei        

se eu tenho coragem de seguir por ele. 

Leonora — (entende) Você não seria capaz, você       

não teria sangue frio a esse ponto.  

Margot — Quando se fala em dinheiro nós somos        

capazes de coisas que até Deus duvida.       

Eu não vou colocar meu padrão de vida        

em jogo. 
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Leonora — Você precisa ser inteligente,     

Margot. Não seja impulsiva. E você      

sabe que pode contar comigo, seja lá       

para o que for. 

Leonora abraça forte Margot. Tempo nelas. Close de        

Margot. 

Corta para: 

 

 

ABERTURA 

 

CENA 10. APART EMPIRE ISABELI. SALA. INT. DIA.  

Campainha toca. Isabeli apenas de lingerie, luz baixa.        

Sobe: Dusk Till Dawn, Zayn. Isabeli beija       

profundamente Afonso. Afonso pega ela no colo. Corta        

para Isabeli deitada sobre a mesa e Afonso, beijando         

todo o corpo dela, Afonso da um tapa forte no rosto de            

Isabeli. 

Afonso — Isso é por você demorar tanto a me         

entender. 

Isabeli joga Afonso contra a parede. Beija ela com         

deseja. 

Isabeli — Eu não tenho culpa se o Titio só         

tinha tempo quando eu estava me      

divertindo com outros homens. 

Afonso joga Isabeli na cama, rosto colados.  

Afonso — Eu devo ser sua prioridade sempre,       

eu não sou seu cliente. Sou seu homem. 

DOLLY OUT. Isabeli e Afonso continuam a transar        

intensamente, escuta-se apenas os tapas abafados.      

Corte descontínuo, para Afonso deitado e Isabeli       

entregando uma taça de champanhe.  

Isabeli — Sabe o que eu não consigo entender?        

Porque você insiste em continuar com a       

tia Margot.  



 

em nome da JUSTIÇA Capítulo 007 Pag.: 10 

 

Afonso — É um casamento,tem muita coisa em       

jogo e eu gosto dela. Eu amo a Margot,         

do meu jeito, mas amo. 

Isabeli — Jeito mais estranho de amar alguém,       

trair. Não to te julgando. Mas, faz       

tanto tempo que vocês estão juntos.      

Nunca pensou em se separar? 

Afonso — Claro que já (levanta, vestindo a       

cueca) só que não faz sentido. Ela é        

minha parceira. Tem coisas entre eu e       

a Margot que ninguém seria capaz de       

entender. Mulher, como ela não existe. 

Isabeli — Escutar você falando me dá nojo,       

Afonso. De verdade! Vou tomar meu      

banho, sabe o que fazer e onde é a         

porta. 

Isabeli vai levantando para sair, Afonso puxa ela pelo         

braço, segura pelo queixo.  

Afonso — Fica tranquila, eu amo a Margot, mas        

adoro você. Não é só tesão, também       

tenho sentimentos por você.  

Isabeli — Então os guarda para você (se solta)        

isso aqui só dá certo porque não       

misturamos sentimentos. É só diversão,     

apenas sexo. 

Isabeli sai. Afonso continua ali, se arrumando.  

Corta para: 

 

CENA 11. RESTAURANTE DE LUXO. INTERIOR. DIA.  

Margot e Zé Luca já almoçando, diálogo iniciado.  

Margot — As vezes eu fico me imaginando sendo        

avó (sorrir) juro, eu acho que tenho       

vocação. Muito mais do que ser mãe. 

Zé Luca — Eu não consigo imaginar você sendo       

avó, brincando com as crianças,     

correndo.  
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Margot — Pois você vai se surpreender quando       

tiver filhos, vou ser a melhor vó       

desse mundo.  

Zé Luca — Sonha menos, viu. Mais fácil a       

Marcela ou a Kiara lhe dar netos do        

que eu. Diogo anda insuportável, eu      

nem sei se isso vai durar muito tempo.  

Margot — Como assim? Do que você ta falando?  

Zé Luca — Esse medo do Diogo em ser quem ele         

é. De viver nosso amor. Agora o Diogo        

deu de me esconder dos amigos do       

trabalho.  

Margot — Ele não é louco de fazer isso. Olha         

pra mim, presta atenção, Zé. Você não       

precisa disso.  

Afonso chega bem na hora. Beija Margot, beija o filho          

na testa. 

Afonso — Do que você não precisa filho?  

Margot — o Diogo, vê se pode. Nosso filho        

sendo desvalorizado por aquele    

soldadinho de chumbo.  

Zé Luca — Mãe, menos. Bem menos, por favor.  

Margot — Que é? Só falta eu sair com a         

errada e o Diogo como certo.  

Afonso pede um vinho. 

Afonso — Luca, você ainda não conseguiu      

entender que é Deus no céu e você na         

terra? Você acabou de assinar o      

decreto de morte do Diogo. 

Margot — Assinou mesmo. Eu vou ter uma       

conversinha com o Diogo. Vamos ver se       

ele não vai mudar da agua pro vinho. 

Zé Luca — Ai que ridículo. Pelo amor de Deus,        

eu sou adulto. Só estava conversando      

com você mãe. Não era pra você       

resolver nada, não sou criança.  
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Margot — Não importa, eu quero falar com esse        

menino a muito tempo. Faz anos que ele        

te faz de idiota e você aceita isso. 

Afonso — Nosso filho não é vítima, não       

Margot. O Zé sempre soube como era o        

Diogo, está com ele porque quer e vocÊ        

não tem nada do que se meter nisso. 

Zé Luca —  Nisso eu tenho que concordar.  

Margot — Como vocês quiserem. Não está mais       

aqui quem falou. Ta certo. Vou deixar       

tudo com você, Zé.  

Zé Luca dá de ombros. Afonso sabe que Margot não          

aceitou a situação. Margot intrigada.  

Corta para: 

 

CENA 12. RIO CASSINO. SALA LEONORA. INT. DIA.  

Leonora está de pé no celular, visão da praia pela          

grande janela da sala dela. Valéria entra com tudo.         

Corte estratégico, reação de Leonora.  

Leonora — Que isso? Que insolência é essa       

garota? Tá pensando que minha sala é       

seu quarto, entra quem quer?  

Valéria — Você precisa me ouvir e vai ser        

agora.!  

Leonora — (respira profundamente) Você tem     

cinco minutos a contar de agora. 

Valéria — Eu estou exausta. Tenho trabalhado      

24hs praticamente, você não tem o      

direito de falar comigo da maneira      

como falou. Estou passando por     

problemas familiares e você não teve a       

sensibilidade de perceber isso. E não!      

Não me venha com as suas ameaças, não.        

Porque você pode até me matar, mas eu        

sei como fazer para acabar com a sua        

vida também. Eu preciso de um tempo,       
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preciso de uns dias longe de tudo para        

desancar, me refazer e voltar 100%      

para a empresa.  

Leonora — Acabou? Ou tem mais besteiras para       

vomitar? 

Valéria — Acho que ja falei o suficiente que        

você deva ouvir.  

Leonora — Tudo bem, você pode tirar o seus        

dias de folga. Você tem 07 dias para        

descansar, se refazer e desculpa por      

não ter perguntado sobre a sua      

família. Acredito que esteja difícil     

mesmo. Enfim, agora me deixa sozinha      

porque preciso resolver algumas    

coisas. 

Leonora estende os braços, Valéria abraça Leonora.       

Corte descontínuo entre elas. Tempo, Valéria sai.  

Leonora — Problema familiar? Isso tá muito      

estranho, Valeria nunca foi de falar      

sobre família. 

Pega o celular e chama o contato de Isabeli. 

Leonora — Querida? 

Isabeli — Pode falar... 

Leonora — Preciso que você entre em contato       

com aquele hacker. Vou investigar mais      

de perto a Valéria, ela ta muito       

solta. 

Close de Leonora , decidida. 

Corta para: 

 

 

 

CENA 13. AP DIOGO E ZE LUCA. SAGUÃO . INT. TARDE.  

Diogo chegando do trabalho, Margot na recepção, vê        

ele  passando. Tensão, ritmo. 
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Margot — Diogo, o meu querido (beijo) aí que        

surpresa... 

Diogo — Realmente uma surpresa, o Zé ai       

ainda não chegou.  

Margot - Eu sei, estive com ele mais cedo. Vim          

aqui te entregar um presente. Você      

sabe que eu amo presentear!  

Diogo abre uma caixa, embalagem linda, CAM, vários        

dólares. Reação de Diogo. 

Diogo — Que brincadeira é essa? Onde você       

quer chegar ? 

Margot — Não seja inocente, isso aí tem o quê         

você não ganha trabalhado em uns      

quatro anos. 

Diogo — (cont. sem dar bola) Olha, muito       

obrigado pelo seu presenTe de grego.      

Mas, estou bem, prefiro continuar com      

as minhas economias.  

Margot — Você é louco, não se faça de sonso.         

Você precisava de dinheiro e eu te       

dei. Agora ou isso aqui renova o seu        

"amor" pelo meu filho ou você some. É        

pode ter certeza, que se optar por       

sumir, VAI SER AO MEU MODO. O Luca        

iria amar saber que tudo não passou de        

um acordo. 

Closes alternados. Margot e Diogo se encaram ambos        

transtornados. Tensão.  

Corta para: 

 

 

 

CENA 14. ACUARELA. SALA VITOR. INTERIOR. TARDE.  

Conversa ja iniciada. Ritmo. Fabricio e Vitor na sala.  
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Vitor — Não está bom, não está suficiente,       

Fabricio. Você não se empenhou, você      

quer que eu diga o que ? 

Fabricio — (corta) Mas poderia ter falado de       

outro jeito? Gritar na frente dos      

outros, tirar sarro do meu trabalho na       

frente de do mundo, não ajuda. 

Vitor — Falei como teria falado com qualquer       

funcionário, Fabricio. Aqui você não é      

o meu filho, é o futuro dono da        

empresa. Precisa ter postura.  

Fabricio — Não estou pedindo para pegar leve       

por ser meu pai, educação todo mundo       

tem e pode usar.  

Vitor — Sem sermão e suas respostas prontas,       

seu trabalho estava medíocre, caso     

queira ser elogiado. Faça algo que      

presta. 

Fabricio — Não tem como eu fazer algo bom, se         

eu não sou bom nisso, se eu não gosto         

disso aqui. Eu não sou e nem quero ser         

dono dessa empresa. Não quero ser      

arquiteto. 

Vitor — Não volta com esse assunto,      

Fabricio. Já basta o seu irmão viado,       

que fez curso de boiola. Não vem você        

também. 

Fabricio — Com você não tem conversa, né.  

Fabrício sai e bate a porta da sala. 

Corta para: 

 

CENA 15. AP. CAETANO. SALA. INT. DIA.  

Caetano comendo alguma coisa, sentado no sofá. Eros        

vem do quarto.  

Caetano — Não vai para faculdade, não?  
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Eros — Vou buscar o Benjamin, estou      

esperando ele terminar uma coisas, lá.      

Quando começa na nova empresa? 

Caetano — Daqui a alguns dias, estou animado.       

Já tenho vários projetos em mente. 

Eros — Ontem eu encontrei uns livros da       

minha mãe. Nem lembrava mais que ela       

tinha deixado para mim.  

Caetano — Letícia adorava ler, aonde ela ia       

carregava um livro na mão.  

Eros — Já tá na hora, né pai.  

Caetano — De que?  

Eros — O senhor encontrar uma nova mulher       

para amar, alguém para você viver.      

Quando eu sair de casa, não quero que        

você fique sozinho. 

Eros abraça Caetano. Tempo neles.  

Corta para: 

 

CENA 16. AP DIOGO E ZE LUCA. SAGUÃO . INT. TARDE..  

Continuação imediata da cena. Muito Ritmo. 

Diogo — Margot, eu estou exausto. Trabalhei      

o dia todo. Não estou disposto ficar       

ouvindo as suas chantagens medíocres. 

Eles entram no elevador.  

Margot — Não é chantagem, meu querido, estou       

muito além desse tipo de coisa. Não       

sou mulher disso.  

Diogo — De onde você tirou que não gosto do         

Zé? Que preciso do seu dinheiro para       

estar com ele? 

Margot — Intuição de mãe. Sem contar que eu        

sempre sei quando agir, seu prazo de       

validade está sucubindo. Um dom. 

Entra no apartamento.  
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Diogo — Deve ter perdido o dom. Porque já        

não estou com seu filho por dinheiro.       

Eu aprendi a amar, o Zé. Estamos       

felizes. 

Margot — Estamos é muita gente. Diria que       

você até pode estar feliz. Mas, não       

acredito no que você está dizendo. 

Diogo — Isso já é um problema que eu não         

posso resolver, Margot. Se você não      

pode acreditar, isso é um problema      

seu.  

Margot — Impossível acreditar numa pessoa que      

aceitou dinheiro para ficar com a      

outra, que tomava remédio para ir pra       

cama com ele, impossível considerar     

que essa mesma pessoa que teve um com        

a melhor amiga do marido, pode agora       

ter se tornado gay, fiel e      

completamente apaixonado. 

Diogo — Então acredite, o milagre aconteceu.      

Acenda sua vela, agradeça a Deus. E       

por favor, vai embora da minha casa. 

Margot — (já se afastando) Eu vou descobrir o        

que você está armando. Vou te derrubar       

antes mesmo que você imagina.  

 

Corta para: 

 

CENA 17. VIVANTI. RESTAURANTE. SALÃO. INT. NOITE.  

Maria Tereza e Greg jantando. Clima sofisticado. 

Maria Tereza — Eu estou preocupada com a volta do        

Otávio. Estou com medo da Naomi se       

descontrolar novamente. 

Greg — Espero que a nossa filha tenha       

aprendido alguma coisa nesse meio     

tempo. 
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Maria Tereza — Sinceramente, eu não sei de onde       

saiu tantos ciúmes, ser tão explosiva.  

Greg — Naomi sempre foi assim, desde      

pequena já mandava em todo mundo,tinha      

ciúmes de tudo e todo mundo.  

Maria Tereza — Helena é o oposto da irmã. Alexia        

também, por mais atrevida que ela      

seja, é muito mais sensata do que       

Naomi.  

Greg — Elas são tão diferentes.  

Maria Tereza — Quando eu olho para Alexia eu vejo        

a Paula, elas são iguais.  

Greg — Sinto a mesma coisa, talvez isso       

explique eu ser um pouco mais      

reticente com ela. 

Maria Tereza —Você não pode misturar as coisas,      

Greg. O que aconteceu com a Paula não        

tem nada a ver com a Alexia. Sua filha         

te adora.  

Greg — Ela não é minha filha!  

Maria Tereza — Claro que é, você quem criou a        

Alexia, desde quando ela nasceu. Por      

mais que você seja reticente com a       

Alexia, ela é a mais apegada a você! 

Greg — Isso é o mais irônico da situação.  

Maria Tereza — Você deveria pensar nisso direito.  

Corta para: 

 

  

CENA 16. AP. ZÉ LUCA E DIOGO.SALA. INT. NOITE.  

Diogo só de calça, tomando um copo de água. Campanha          

toca, ele estranha. Abrindo a porta. 

Diogo — Você? Ah, não já basta sua esposa,        

agora você. Também veio da esporro? 

Afonso vai entrando, mas não segue muito adiante. Não         

senta. 
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Afonso — Boa Noite para você também, eu não        

vim dar esporro em ninguém. Vim      

conversar, eu soube que a Margot      

esteve aqui. 

Diogo — E sobre o que você quer conversar?        

Porque eu não tenho nada pra falar com        

você, o Zé não vai chegar agora.       

Então... 

Afonso — (tirando o paletó)Nossa, tá calor      

aqui. O Calor dessa cidade ta pra       

matar (pega o copo de Diogo) tô       

precisando de água. Você não se      

importa, né. 

Diogo — (interrompendo amenidades)Você pode    

ser mais prático? Eu já estava indo       

dormir, estou muito cansado. 

Afonso — Vou ser rápido. Só queria pedir       

desculpas em nome da Margot, ela      

consegue ser muito grossa quando se      

trata todos filhos e principalmente do      

Zé. 

Diogo — (assente) Eu posso entender. Ela é       

mãe, não quer ver o filho sofrer. Eu        

vou conversar com o meu marido, sobre       

isso. 

Afonso — (passa os dedos no corpo de Diogo)        

Marido? Não recebi convite do     

casamento, pensei que fossem apenas     

namorados.  

Diogo — Moramos juntos, casamento é apenas      

um apreço social. O Considero assim, e       

você deveria respeitar o seu filho. 

Afonso se aproxima bem de Diogo, quase contra a         

parede, respirações ofegantes, lábios quase     

encostados.  
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Afonso — (sussurrando) Eu respeito meu     

filho...Isso aqui é carnal, é outra      

coisa.(T) Agora diz que não quer, diz       

que não está com desejo. 

Ofegantes,Diogo quase entregue, Afonso satisfeito por      

esta dominando. Tesao no olhar deles. Afonso passa a         

mao por todo o corpo de Diogo. 

Diogo — Eu não sou de ferro, sou homem, você         

sabe como seduzir. Mas, não vou fazer       

isso com o cara que amo. 

Afonso — Não precisa fazer, deixa que eu       

faço. 

Eles se entreolham, Diogo hesita um pouco, Afonso        

gosta da situação. Beija a bochecha, beija a testa,         

cheira o pescoço. 

Afonso — (sussurrando) Eu paro se quiser que       

que pare. 

Diogo se entrega, Afonso o beija. O Desejo,        

provocante, tesão entre eles. Afonso pega Diogo no        

colo, levanta na parede, Diogo começa a desabotoar a         

camiseta de Afonso. Diogo para, sai da situação.        

Afonso volta a provocar, ele cede. CORTE DESCONTINUO        

PARA QUARTO, eles se beijando na cama. Afonso quase         

nu. Diogo ja esta completamente despido.  

Afonso — A gente para por aqui (se afastando)        

Você me procura se quiser mais. 

Afonso pega o paletó, manda um beijo de longe para          

Diogo e sai do apartamento.  

Corta para:  

 

 

CENA 18. APART. LUIZE. EMPIRE. SALA. INT. NOITE.  

Luize tomando um drink. Leonora entra.  

Luize — Quem é viva sempre aparece. 

Leonora — Precisamos conversar, tenho uma     

proposta indispensável para você. 
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Luize — Sou todo ouvidos. Quanto mais      

dinheiro, melhor.  

Leonora — (mostra foto) Quero que você seduza       

ele, é o marido de uma amiga. Preciso        

ter eles nas minhas mãos. 

Luize — Nossa ele é um gato. Como ele se         

chama e o que eu vou ganhar em troca? 

Leonora — Você sobe alguns status na Empire,       

deixo você passar a escolher os seus       

clientes. Seu salário aumenta em 12%. 

 

Luize — Para estar sendo tão generosa, ele       

deve valer muito mais do que isso.       

Mas, não serei idiota. Aceito! 

Leonora — Ótimo! Sabia que estava negociando      

com a pessoa certa. O nome dele é        

Vitor. Um cliente novo, super     

importante. Quanto mais longe você for      

com ele, mas nós ganhamos.  

Luiza — Negócio fechado! 

Closes alternados. 

Corta para: 

 

CENA 19. CLUBE QUADRA DE TÊNIS. INTERIOR. NOITE.  

Henrique e Gustavo jogam uma partida, jogadas       

acirradas. Gustavo se desequilibra e tem uma queda        

feia. Henrique se desespera.  

Henrique — Guga! Guga...nossa, deixa eu te      

ajudar. Tenta levantar, vamos na     

enfermaria. 

Corta para Gustavo e Henrique na enfermaria, últimos        

curativos sendo feito. Enfermeiro saí.  

Henrique — Que susto você me deu cara, fiquei        

maluco quando te vi caído daquele      

jeito, foi um queda feia.  
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Gustavo — Deve ter pensando, meu namorado tá       

todo quebrado.  

Henrique — Para de besteira, Guga. Fique      

preocupado real, contigo.  

Gustavo — Eu tô falando real, Rick. Você       

poderia ter pensado assim, você só não       

é o meu namorado por que não quer.  

Eles ficam se olhando. Gustavo beija Henrique.  

Gustavo — Não vamos perder mais tempo, não.       

Vamos tentar ser ainda mais felizes,      

juntos. 

Henrique — Eu tenho medo! 

Gustavo — Eu também, tenho. Mas eu quero       

arriscar, Rick. Vamos, nossa chance de      

ser feliz é muito maior. 

Henrique pensativo. Se aproxima e beija Gustavo. 

Gustavo — Se eu soubesse que me machucar iria        

ajudar a gente ficar juntos, que já       

teria me acidentado antes.  

Henrique — Bobo. 

Eles se beijam. Tempo neles.  

Corta para: 

 

CENA 20. CASA HELOÍSA. SALA. INTERIOR. NOITE.  

Heloísa salta do ônibus. Ela nova movimentação       

estranha em frente a sua casa. Bombeiros chegando.        

Close em reação de Heloísa. Casa pegando fogo. 

Heloisa — (grito de desespero)  

Corta para Margot dentro do carro. Pega celular. 

Margot — (VO) Boa noite, meu querido.      

Acredito que sua avó vai precisar de       

ajuda. Seu eu fosse você iria para       

casa dela imediatamente.  

Margot arranca com o carro.  

Corta para: 
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CENA 21. MANSÃO HAYDÉE. QUARTO CASAL . INT. NOITE.  

Haydée um pouco insegura. Fausto tirando a roupa.  

Haydée — Amor, eu estava pensando. Acho que       

quero começar um curso de artes, quero       

voltar a pintar.  

Fausto — Ótimo, já pesquisou algum professor?      

Acho que seria bom você voltar a       

pintar. 

Haydée — Eu pensei em fazer as aulas no Rio,         

na cidade. Acho que ter outros colegas       

é mais empolgante.  

Fausto — Claro, por mim, tudo bem. Já deu uma         

olhada em algum lugar? 

Haydée — Sério que por você tudo bem ? 

Haydée pula no colo de Fausto. Beijos.  

Corta para: 

 

CENA 22. CASA HELOÍSA. EXTERIOR. NOITE.  

Incêndio controlado. Heloísa aos prantos. Diogo de       

longe conversando com corpos de bombeiros. Ele vem.  

Heloísa — O que eu vou fazer, Diogo? Tudo o         

que eu tinha estava aí dentro. Tudo       

que nós construímos,  meu filho.  

Diogo — A senhora vai lá pra casa comigo,        

até tudo se acertar. Nós vamos      

recuperar a sua casa, nós vamos      

resolver essa situação. 

Zé Luca vem chegando. 

Zé Luca — Diogo... Dona Heloísa, meu Deus. Já       

se sabe se foi acidental.  

Diogo — (seco) É muito cedo para saber, Zé.        

Acho melhor você ir embora. Isso aqui       

é coisa de família. 
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Heloísa — Que isso? Ele é da família, não sei         

porque você insiste em ter esse      

comportamento, Diogo. Toda   

solidariedade é importante agora.  

Zé Luca — Tudo bem, o Diogo deve estar de        

cabeça quente, minha intenção não era      

criar um desconforto. Acho melhor eu      

ir embora. 

Diogo — Desculpa, desculpa...Eu tava    

descontando em você esse problema.  

Zé Luca — Você faz isso a muito tempo, Diogo.        

Mas, não é hora de falar sobre isso.        

Acho melhor a gente ir pra casa, a        

senhora vem a gente. Amanhã cedo      

começamos a resolver as coisas. 

Zé Luca abraça Heloísa. Lágrimas. Diogo percebe Zé.  

Corta para: 

 

 

CENA 23. MANSÃO MARGOT. QUARTO. INTERIOR. NOITE.  

Margot e Afonso. Ritmo.  

Afonso — Nossa, mas o que aconteceu ? Por que         

tanta felicidade? 

Margot — O prazer de vencer sempre me deixa        

muito feliz. Em êxtase. 

Afonso — Pode ser mais específica? 

Margot — Mandei um presentinho para o Diogo e        

a família dele... Eles vão poder      

redecorar a casa, construir novamente     

da maneira que acharem mais     

interessante, mais contemporânea. 

Afonso — Ainda não estou te entendendo,      

Margot. O que você fez? 

Marcela passando pelo corredor. 

Margot — Nada demais, apenas um mimo. Mandei       

incendiar a casa deles. 
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Afonso — Como é que é? Você ficou louca,        

Margot? Você poderia ter matado     

alguém.  

Margot — Oh meu Deus...Por favor, né, Afonso.       

Como se isso fosse um grande problema. 

Marcela entra com tudo 

Marcela — Foi você que fez aquilo com a família          

do Diogo? Ficou louca, Margot? 

Margot — Ah, não. Por favor, não! Cena agora,        

não, Marcela. Já está tarde, eu estou       

cansada. Ser mandante de um possível      

crime é muito cansativo.Preciso    

relaxar, volta outra hora querida.  

Marcela — Você é inacreditável, mãe. O Zé Luca        

vai ficar sabendo isso e eu quero ver        

se ele vai te perdoar por isso. 

Margot — Mas é claro que vai, sou mãe. Fiz         

isso por ele e se o Zé não entender,         

não posso fazer nada. Está feito, não       

tem como voltar atrás.  

Afonso — Eu realmente não estou acreditando      

que você tomou uma atitude nessa      

magnitude por conta de uma briguinha      

do Luca e Diogo. 

Margot — Não se faça de sonso, Afonso. Você        

sabe que não é só um briguinha e sabe         

exatamente os meus motivos. 

Marcela — Deixa de ser louca, ninguém tem       

motivos para sair incendiando a casa      

das pessoas. Você precisa se tratar,      

Margot.  

Margot — Por favor, sai do meu quarto. Eu        

estou muito cansada para bater boca      

com você, Marcela. Boa noite, passar      

bem.  
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Marcela bate a porta. Margot vira as costas e sai.          

Afonso incrédulo.  

Corta para: 

 

CENA 24. ESTACIONAMENTO MOTEL. CARRO. INT. NOITE.  

Leonora procura pelo número de Eros no celular,        

encontra. Liga. Cai na caixa de mensagens.  

Leonora — Olá, não sei se lembra de mim, sou         

Leonora, conversamos em Búzios. Estou     

entrando em contato sobre aquele     

trabalho. Se estiver afim, me liga.      

Até mais. 

Leonora desliga.  

Leonora — É claro que você quer e se não         

quiser, eu vou fazer ele querer.  

Leonora confiante. Arranca com o carro.  

Corta para: 

 

 

CENA 25. FACHADA DO PRÉDIO DE ZÉ LUCA. EXT. NOITE.  

Afonso está digitando algo no celular. Perto do carro,         

Themis vêm caminhando com um bebê no colo. Ela passa          

por Afonso e volta.  

Themis — Boa noite, senhor. Tudo bem?  

Afonso — Tudo (seco) não dou dinheiro para       

morador de rua, não minha querida. Se       

quiser vai trabalhar.  

Themis — Arrogante e presunçoso. A vida até       

que tentou de ensinar alguma coisa,      

mas você se acha bom o suficiente para        

ter que aprender alguma coisa.  

Afonso — Tá louca? Tá drogada?  

Afonso vai entrando no carro. Themis vai até a janela.  

Themis — Tudo tem um preço na vida, a justiça         

tem o valor mais alto. Você tem       

tratado a vida como objeto, como o       
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senhor do tempo. Mas tudo que vai       

volta, você vai sentir na pele o que é         

agir em nome da justiça 

Afonso fica atônico. Themis continua a caminhar, ela        

some da vista de Afonso. Congela. 

Corta. 

  

FIM 

 

 


