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1 INT.MANSÃO ANDREZA/QUARTO ANDREZA.DIA 1

Andreza olha os esboços do caderninho de Rosana.

ANDREZA

(p/si)

Isso aqui é uma mina de ouro. Se

prepara, Vera Prattes. A sua queda

vai ser...deliciosa.

No olhar triunfante de Andreza.

2 EXT.PRAIA IPANEMA.DIA 2

Thiago, Rosana e Vera.

ROSANA

Bom, eu tô indo... Vera, a gente se

vê depois, marca um almoço, um

jantar.

VERA

Pode ficar tranquila, Rosana. Eu

tenho um monte de coisa pra contar

pra você. Quero você no meu

desfile, hein. (p/Thiago) E você

também. É a estreia da sua filha. A

sua presença é muito importante.

ROSANA

Tchau, gente. Até mais.

Rosana sai.

VERA

Vamo tamar uma água? Bater um papo?

THIAGO

Vamo.

Neles trocando sorrisos.

3 INT.MANSÃO ALEX/SALA.DIA 3

Alex coloca o celular no bolso. Lígia surge.

LÍGIA

Vai sair? Que milagre é esse?

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 2.

ALEX

Eu tomei coragem, Lígia. Eu vou

procurar a Vera.

LÍGIA

Nossa, finalmente deixou de ser

banana. (P) Eu te dou a maior

força, cê sabe. Mas toma cuidado

com as palavras, tá. Não banca o

melodramático que ela foge de você.

ALEX

Vou ser sincero com ela.

LÍGIA

E vai procurar ela onde? Numa hora

dessa ela tá na praia. Ela ganhou

esse hábito nos últimos tempos.

ALEX

Em que praia ela tá?

4 INT.ESCOLA CAETANO VELOSO/VESTIÁRIO FEMININO.DIA 4

As meninas trocam as suas roupas por um equipamento de

ginástica. Sara e Marina conversam. Vanessa surge. As

meninas, exceto as amigas, a olham com olhares reprováveis.

VANESSA

Bom dia, pra quem tem vida própria.

Ela senta-se do lado de Marina e Sara.

MARINA

Tô muito nervosa. Vai ser meu

primeiro desfile!

VANESSA

Nossa, tu já tá na pista, Marina?

SARA

Ela ganhou aquele concurso da

Prattes.

VANESSA

Mentira! Eu me inscrevi nesse

negócio também.

As outras meninas riem.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 3.

VANESSA

Que é que há? É proibido eu tentar

minha sorte?

Júlia e Sophia surgem.

JÚLIA

Proibida deveria ser a sua

presença. A gente tá sufocada aqui.

Você é muito...espaçosa.

Risos.

VANESSA

Garota, tu tá pedindo minha mão na

tua cara!

MARINA

(p/Júlia)

Júlia, se eu fosse você parava por

aqui. Sua mãe não gostaria de saber

que você é uma ridícula

preconceituosa. Ridícula, ela tá

careca de saber que você é. Mas

preconceituosa? (P) Que coisa feia

pra uma garota que estudou nas

melhores escolas, que teve uma

educação de primeira. Que mundo é

esse»

JÚLIA

Marina, querida. Cê tá se achando,

né? Essa suburbana ganhou um

concursinho chinfrim e se acha a

rainha da cocada. (P) Queridinha, a

minha mãe só escolheu você, pra me

provocar.

MARINA

(debochada)

É mesmo? Minhas fontes me falaram

que ela me escolheu porque eu sou

linda e...calma, agora a patricinha

vai surtar. Também sou talentosa.

JÚLIA

Amor, o seu talento é passar

vergonha.

MARINA

Já que o assunto é talento, eu vou

revelar aquele mais...potente. Esse

daqui, ó!

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 4.

Marina dá um tapa agressivo em Júlia.

JÚLIA

Eu vou acabar com a sua raça!

Júlia parte pra cima de Marina. Elas trocam tapas e puxão de

cabelo. Em Sara e Vanessa rindo.

5 INT.ESCOLA CAETANO VELOSO/LANCHONETE.DIA 5

Marina, Sara e Vanessa tomam um café.

VANESSA

Menina, cê arrasou tanto que nem

precisei sujar minhas mãos com

aquela sebosa.

MARINA

Ah, amigas. Tô meio arrependida...

SARA

Marina, não esquenta. O máximo que

pode acontecer é a Vera ficar

sabendo. E, vamo combinar, ela vai

agradecer a você por ter dados os

tapas que ela esqueceu de dar

naquela garota.

VANESSA

Vamo parar de falar nessa ridícula

e vamo focar no professor. Que

gato, hein! (P) Acho que apaixonei.

SARA

Ele é casado.

VANESSA

A taxa de divóricos aumentou.

Gustavo surge. Ele tá no balcão pedindo um café.

MARINA

Ele não morre tão cedo... Olha ele

ali.

VANESSA

Tá calor, né?

Risos. Gustavo sente que tá sendo observado e olha as três

amigas. Vanessa acena e ele revida o aceno. Nele tomando um

gole de café com uma expressão voluptuosa.



5.

6 EXT.PRAIA IPANEMA/BAR.DIA 6

Thiago e Vera riem.

VERA

Que vergonha, né? Eu adoro água,

mar e até hoje não sei nadar. Pode

isso?

THIAGO

Se você quiser eu te ensino. Eu tô

todo o dia aqui na praia.

VERA

Cê não trabalha?

THIAGO

Eu trabalhei muito nessa vida,

Vera. Agora eu recebo um valor

mensal que permite que eu e Marina

possamos viver confortávelmente...

(P) Mas tô pensando em seguir a

carreira de salva-vidas.

Risos.

VERA

Mas vem cá, de onde vem esse

dinheiro? Uma herança?

THIAGO

Isso mesmo. (P) Meu pai era um

homem rico, sabe. Antes de morrer

teve um ataque de remorso e decidiu

me incluir no testamento. E

datalhe: eu só vi ele uma vez e era

bem pequeno.

VERA

Nossa... O dinheiro, realmente, não

é a melhor forma de preencher um

vazio desse, mas pelo menos você

pôde oferecer à Marina uma vida

minimamente confortável.

THIAGO

É... Ela também tá começando a

trabalhar cedo, mas pelo menos está

fazendo o que ama.

VERA

Isso é o mais importante.

Alex surge.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 6.

ALEX

Vera?

Vera olha pra trás e dá de cara com Alex.

VERA

Alex? Quanto tempo.

Eles se cumprimentam.

ALEX

Ele é seu namorado?

VERA

É apenas um grande amigo. Cê tava

passando por aqui?

ALEX

Na verdade eu vim nessa praia

justamente pra conversar com você.

(P) A gente pode ir para um lugar

com menos gente?

VERA

Lógico. (P) Thiago, até mais. Não

esquece de ir no desfile, tá?

THIAGO

Tchau, Vera. Até mais.

Em Thiago, observando Vera e Alex saírem.

7 INT.PIZZARIA LEBLON.DIA 7

Vera e Alex entram. Bea os vê e fica tensa. Ela se aproxima

da garçonete que trabalha com ela.

BEA

Rochele, por favor. Atende aquele

casal pra mim.

A garçonete se aproxima deles.

VERA

Dois cafés, por favor.

A garçonete sai.

ALEX

Vera, eu fiquei sabendo que você e

seu marido se separaram.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 7.

VERA

Ah, então foi por isso que você

deduziu que o Thiago era meu

namorado? Alex o que você quer de

mim? Depois de tantos anos você me

procura e justamente no momento em

que eu tô prestes a me separar do

Ruy.

ALEX

Eu não esqueci você. Eu sempre te

amei.

VERA

Pera aí. Você me largou pra casar

com a Virgínia e agora tá

arrependido...

A garçonete serve os cafés e sai.

ALEX

Ela tava grávida.

VERA

Eu também e você me abandonou.

ALEX

Mas é diferente, Vera. Você

abortou... Depois começou a ficar

com o Ruy e você se casou com ele.

VERA

Quando eu conheci o Ruy cê já tava

casado. Seu filho tinha acabado de

nascer. Você seguiu sua vida e eu

também...

ALEX

Ambos cometemos erros no passado,

mas ainda temos tempo de viver tudo

aquilo que não vivemos.

Vera se levanta.

VERA

Eu não quero recuperar meu tempo

perdido, porque eu não perdi tempo

nenhum. Eu segui minha vida e não

me arrependo de nada do que fiz. Se

você tá arrependido, procure ajuda.

Eu não quero voltar pra você... Eu

nem sei o que me encantou em

você... (P) Você é muito

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 8.

VERA
incoveniente. (P) Sabe o Thiago?

Ele ainda não é meu namorado, mas

ao contrário de você ele têm

grandes chances de ser. (P) Minha

vida mudou, eu mudei. Eu não vou

embarcar numa história sem rumo. Eu

não quero mergulhar em mares que eu

não conheço. (P) Passar bem.

Vera se prepara pra sair, quando Vanessa surge.

VANESSA

Para tudo! Vera Prattes no meu

serviço? Amo! (P) Menina, a minha

amiga Marina tá numa alegria que cê

nem imagina. Você é dez!

VERA

Nossa, obrigada pelo elogio. A

Marina foi uma grata surpresa. (P)

Tá convidada pro desfile...qual seu

nome?

VANESSA

Vanessa.

VERA

Vou enviar o convite ainda hoje pra

você, Vanessa. Entrego na pizzaria

mesmo. Tá bom pra você?

VANESSA

Nossa tá ótimo! Que tudo!

VERA

O apoio dos amigos é muito

importante para uma estreante. A

Marina precisa de muito amor nessas

horas.

VANESSA

Grata, amor. Não vou tomar mais seu

tempo.

VERA

Até mais.

Vera sai. Vanessa se aproxima de Rochele.

VANESSA

Cadê a Bea?

Em Alex, saindo da pizzaria de cara fechada e irritado.



9.

8 INT.MANSÃO ALEX/SALA.DIA 8

Alex chega, furioso. Benê se aproxima, preocupada.

BENÊ

Cê tá bem, Alex? O que houve?

ALEX

Nada não. Deixa pra lá.

Lígia surge.

LÍGIA

Benedita, vai em Marte e volta, tá?

Eu quero conversar com o meu irmão.

BENÊ

O meu nome é, Benê.

LÍGIA

Querida, isso é apelido. Que fake

news você leu?

BENÊ

Cê faz isso pra me provocar!

LÍGIA

Cê não é tão importante assim. Ai

garota, sai fora. Cê tá a mais

nessa cena.

Benê sai, irritada. Lígia se aproxima do irmão.

LÍGIA

A Vera te deu um tapa?

ALEX

Pior. Ela espancou.

LÍGIA

Nossa, que é isso? A Vera nunca foi

agressiva! (P) Ah, deve ser o

estresse! Relativize.

ALEX

Ela não me bateu, ela me feriu com

palavras.

LÍGIA

Não, entendi tudo. Ela te deu um pé

na bunda, porque ao invês de você

falar, cê recitou uma letra sua.

(P) Alex, as mulheres não curtem

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 10.

LÍGIA
caras cafonas. As únicas que

até...apreciam, são suas fãs.

ALEX

Me deixa em paz, Lígia! Isso tudo é

culpa sua!

LÍGIA

Pensa pelo lado positivo. Cê vai

pro studio, dá uma choradinha,

quebra uns objetos, umas louças,

mas... Cê vai botar todos esses

seus sentimentos pro papel. Não é

incrível?

ALEX

Isso não teu lado positivo!

Alex sobe as escadas, furioso.

Sonoplastia: Surfaces - "Sunday Best".

LÍGIA

(p/si)

Homem sofrendo me dá sono.

Nela, suspirando de tédio.

9 EXT.STOCKSHOOTS/RJ.NOITE 9

Imagens da cidade anoitecendo.

10 EXT.MANSÃO DE ANDREZA.NOITE 10

11 INT.MANSÃO ANDREZA/SALA DE JANTAR.DIA 11

SONOPLASTIA OFF.

Andreza, Rosana, Gustavo e Creuza jantam. Creuza não

desgruda do celular durante a refeição. Rosana a observa,

surpresa.

ROSANA

Creuza, você não acha melhor

aproveitar a refeição, conversar

com as pessoas?

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 11.

CREUZA

Ué, mas eu tô conversando.

ROSANA

Virtualmente...

CREUZA

O que é que há? Tá querendo o quê,

hein? Nem minha mãe manda em mim...

Que saco!

Creuza sai, furiosa.

ANDREZA

Que é isso, Rosana? Você parece um

anciã. A sua idade e a da Creuza

são próximas. Qual é o problema da

tecnologia? Eu só enxergo as

vantagens. (P) Onde fica a gruta

onde cê morava.

ROSANA

Andreza, as tecnologias, realmente

têm muitas vantagens, mas os seus

malefícios são cada vez maiores.

(P) Tem gente dependente. Uma

dependência tão perigosa como o

vício de drogas.

ANDREZA

Tá dizendo que a minha filha é

doente, é isso?

ROSANA

Não é nada disso. Eu só estou

alertando você. Fique atenta aos

sinais...

GUSTAVO

Eu concordo com a sua irmã, amor.

Para a Creuza o celular é mais

importante que oxigênio pra viver.

ANDREZA

Vocês são muito exagerados... Essa

geração mimimi me estressa!

Um silêncio constrangedor toma conta do ambiente.



12.

12 INT.HOSPITAL/QUARTO.NOITE 12

Bea entra. Ela observa Ruy vegetando na cama e se emociona.

Ela se aproxima dele e, de repente, Carlota entra.

CARLOTA

Quem é você, garota? O que tá

fazendo aqui?

Bea a olha, aturdida.

ABERTURA

13 INT.HOSPITAL/QUARTO.NOITE 13

Bea se aproxima da porta e Carlota a impede de sair.

CARLOTA

Quem é você? Fala!

BEA

(nervosa)

Eu me enganei, senhora. Não é esse

o quarto do meu namorado. Ele

também é loiro. Acabei confundindo.

CARLOTA

Tá... Acontece, né.

Carlota deixa Bea sair. Em Carlota pensativa.

14 EXT.HOSPITAL.NOITE 14

Bea sai. Nela chorando muito.

15 EXT.PRAIA IPANEMA/BAR.NOITE 15

Inês, Santi e Sara servem os clientes. Gabriel surge. Inês

se aproxima dele.

INÊS

De novo, cara? Sai fora pô. Ninguém

pode ver você passeando por aqui.

GABRIEL

A praia é pública.

INÊS

Mas o nosso passado não. Qual é,

garoto? A tensão te atrai?

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 13.

GABRIEL

Um chope, por favor.

INÊS

Não vou providenciar.

Santi se aproxima.

SANTI

Cai fora, Gabriel. Eu tô te

avisando!

GABRIEL

Tá. Tudo bem. (debochado) Até mais!

Gabriel sai.

INÊS

Vontade de botar veneno no chope

dele!

SANTI

Calma, Inês. Se um dia alguém

descobrir tudo, a barra vai pesar

pra ele.

Em Inês, pensativa.

16 EXT.STOCKSHOOTS/RJ.DIA 16

Sonoplastia: Harry Styles - "Lights Up".

Imagens do nascer do sol.

17 INT.SALÃO FESTA.DIA 17

Vera conversa com uma mulher elegante.

CORTE PARA:

Patrícia e Vera observam a decoração do lugar. Quando uma

luz laranja invade o lugar Vera e Patrícia expressão o seu

desgosto. A última faz um sinal com os dedos e lugar ganha

luzes verdes que enventualmente se mescla com luzes roxas.

CORTE PARA:

Vera e Patrícia provam várias comidas e aprovam todas elas,

deliciadas. Rosana entra e se aproxima delas.

SONOPLASTIA OFF.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 14.

ROSANA

Oi, tudo bem?

VERA

Rosana! Você aqui?

ROSANA

A gente tá no mesmo ramo, né?

VERA

Seu próximo desfile vai ser aqui?

ROSANA

Ia ser. Aconteceram umas coisas que

bagunçaram meus planos... Vim

desmarcar o evento.

PATRÍCIA

Poxa... (P) Vera, você convidou ela

pro desfile?

VERA

Lógico que sim, Patrícia. Se a

Rosana tá no Rio, é lógico que ela

tem que marcar presença em todos os

desfiles, que já não são tão

frequentes, né?

ROSANA

Vocês acreditam que eu mal botei os

pés no meu apartamento? Tô com um

ódio daquele lugar! Mas hoje, eu

dou uma passada lá pra pegar o

convite.

VERA

(irônica)

Tá na casa da estilista do ano?

ROSANA

É...tô. Minha irmã pode ter muitos

defeitos, mas na hora de ajudar a

família ela é nota dez.

PATRÍCIA

Você não convidou essa louca, né,

Vera? (p/Rosana) Ai, me desculpa,

Rosana. Foi mal.

Rosana lança um sorriso compreensivo.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 15.

VERA

Claro que não, Patrícia! Quanto

menos eu cruzar com essa

mulher...melhor. Aguentar aquela lá

por anos na faculdade foi

traumático o bastante.

ROSANA

Não imagino a Andreza num desfile

da marca rival.

PATRÍCIA

Pra copiar, ela pode ir, né?

VERA

(repreendendo pausadamente)

Patrícia!

ROSANA

Tô indo desmarcar o evento.

Licença. Nos vemos no desfile.

PATRÍCIA

Até mais, querida.

Vera lança um sorriso a Rosana durante a saída dela.

VERA

Patrícia, que é isso? Se aquela

maluca sonha que cê chamou ela de

plagiadora, ladra, que seja, o

processo vem.

PATRÍCIA

E o surto também. Não é segredo

nenhum que aquela lá ama, oh...

Patrícia faz o gesto de roubar com a mão.

PATRÍCIA

Tá sabendo?

Em Vera, quase rindo.

18 INT.CASA VERA/SALA.DIA 18

Vera e Patrícia chegam.

VERA

Ainda tem um monte de coisa pra

fazer. O tempo tá apertado.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 16.

PATRÍCIA

Relaxa, Vera. Só falta acertar

alguns detalhes...

Júlia surge do outro lado da sala e escuta a conversa das

amigas.

VERA

Esse desfile tem que ser perfeito.

Não só pela coleção totalmente

ousada dos novos biquínis, mas,

principalmente porque vamos lançar

uma estrela. A Marina é uma joia

rara.

JÚLIA

(se aproximando furiosa)

Que história é essa, mãe? Cê vai

dar um desfile e nem me falou? Tá

com medo de eu jogar uma bomba na

passerella?

VERA

Júlia...

JÚLIA

É por esse desfile chinfrim que

você não visita o papai? É por

causa daquela garota insossa que

você esqueceu que é casada, que tem

uma família?

VERA

Seu pai me traiu!

JÚLIA

Com a tia Carlota. Sei. E daí?

VERA

E daí? Se traição é ruim, imagine

ser traída pela sua própria irmã.

JÚLIA

Não consigo imaginar, porque não

tenho irmãos.

VERA

Felizmente eu não botei outro ser

insuportável no mundo!

JÚLIA

Eu odeio você!

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 17.

PATRÍCIA

(furiosa)

Você não fala assim com a sua mãe!

JÚLIA

Que é que há, Patrícia? Quem é você

mesmo? Uma empregada dela... Só

isso.

PATRÍCIA

Garota, eu vou dar na tua cara!

VERA

A gente é amiga, a gente é irmã. A

minha "empregada" seria incapaz de

fazer o que a sua tia fez e o que

você tá fazendo. (P) Respeito e

amor. (P) Sentimentos que você não

sabe o que são.

JÚLIA

Nossa, agora sou a vilã.

PATRÍCIA

Vilã, garota? Cadê a inteligência

pra ser uma?

JÚLIA

(p/Vera)

Vai deixar ela me humilhar? Faça

alguma coisa. (debochada) Mamãe.

Vera começa a chorar e sai desparada.

PATRÍCIA

Um dia você vai perceber a mãe

incrível que cê tem! Só espero, que

nesse dia, não seja tarde demais.

Patrícia sobe as escadas. Em Júlia despreocupada.

19 INT.MANSÃO ALEX/SALA.DIA 19

Virgínia entra. Lígia fica surpresa ao vê-la.

LÍGIA

Virgínia? Continua frequentando

essa casa?

VIRGÍNIA

E você, Lígia? Continua arrumando

desculpas pra se infiltrar na casa

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 18.

VIRGÍNIA
dos outros? O que rolou dessa vez?

Achou um crocodilo no banheiro?

LÍGIA

Não... Assisti um show seu e me

estressei. Tentei entrar em casa,

mas quebrei a chave de tanto ódio.

Ou será que era sono?

VIRGÍNIA

Cadê o Alex?

LÍGIA

Querida, achar o Alex é tão fácil.

Cê sempre faz essa pergunta como se

tivesse tentando achar o Michael

Jackson.

Virgínia sai. Em Lígia com um olhar superior.

20 INT.MANSÃO ALEX/STUDIO.DIA 20

Alex está sentado no sofá, observando fotos de Vera no

laptop. A luz do objeto é a única que ilumina o local.

Virgínia entra e ascende a luz.

VIRGÍNIA

Alex, que é isso? Uma gruta? O sol

ainda tá brilhando, sabia?

ALEX

O que cê quer, Virgínia? O Ângelo

vai pra sua casa no final/

VIRGÍNIA

Alex, eu preciso falar com você. É

sério.

Alex se levanta e pousa o laptop no sofá. Virgínia vê as

fotos de Vera nele.

VIRGÍNIA

O que é que é isso? O que essa

mulher tá fazendo dentro desse

troço?

ALEX

Tava olhando ela. E daí? Você já

não é minha mulher.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 19.

VIRGÍNIA

Ah, já tô entendendo! Cê ficou

sabendo que ela largou o marido e

decidiu tentar a sua sorte e

quebrou a cara. (P) Que

previsível...

ALEX

Eu amo a Vera!

VIRGÍNIA

Tá. E cê acha que uma mulher ligada

ao mundo da moda vai olhar pra

você. Cê parece um pedinte, Alex.

Suas roupas espantam as mulheres.

(P) Só aqui a burra que ainda acha

você uma gracinha.

Sonoplastia: Martin Garrix, Khalid - "Ocean".

Virgínia sai, furiosa.

ALEX

Virgínia!

Nele, pensativo.

21 INT.MANSÃO ANDREZA/SALA.DIA 21

Andreza lê as notícias no tablet e se depara com uma notícia

sobre Vera.

SONOPLASTIA OFF.

ANDREZA

(lendo)

"A conceituada estilista, Vera

Prattes, continua a organizar nos

mínimos detalhes o seu próximo

desfile. Apesar de ter sofrido uma

traição por parte da irmã, ela

continua focada no trabalho."

Andreza pousa o tablet no sofá.

ANDREZA

(p/si)

Para tudo! A Carlota que era a

amante do Ruy? (P) Como eu nunca

pensei nisso?

Em Andreza, pensativa e sorridente.



20.

22 INT.APÊ THIAGO E MARINA/COZINHA.DIA 22

Marina e Thiago almoçando.

MARINA

Pai... Eu sempre quis perguntar a

você uma coisa, mas nunca tive

coragem.

THIAGO

Pode falar, filha.

MARINA

De onde vem o dinheiro que nos

sustenta. Você não trabalha faz

tempo...

THIAGO

Marina, é que eu não preciso, né.

Eu posso aproveitar o privilégio

que tenho. Eu posso fazer o que amo

todo o dia...

MARINA

Tá, mas de onde vem a grana?

THIAGO

Eu já te falei, lembra? O dinheiro

vem da minha madrinha Sabrina.

Aquela que mora na Europa, sabe?

(P) Ela se aposentou muito cedo,

ganha uma grana sem trabalhar e

ficou com todo o dinheiro do

falecido marido. (P) Ela sabe que

eu trabalhei muito nessa vida e

quis dar uma força. (P) Quis que eu

aproveitasse a vida. (P) E cê sabe

que o que ela nos dá não é uma

fortuna, mas ajuda a bessa nas

despesas. Conseguimos viver

confortávelmente.

MARINA

Tá, desculpa.

THIAGO

Tranquilo, filha. (P) E não se

preocupe que logo, logo, você se

vai sustentar sozinha. E modelo

ganha muito, hein!

Em Marina.



21.

23 INT.RESTAURANTE.DIA 23

Andreza está esperando na mesa. Carlota chega.

CARLOTA

Não entendi o motivo desse convite.

Vai me matar num lugar público,

Andreza?

ANDREZA

Senta aí.

Carlota se senta.

ANDREZA

Nós duas odiamos a Vera, né?

CARLOTA

Eu vim em busca de novidades.

ANDREZA

É muito simples, Carlota. A gente

se une e destroí tudo o que a Vera

conquistou. (P) Topa?

Em Carlota, surpresa.

FIM DO EPISÓDIO


