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FADE IN.

1 INT. SÍTIO - QUINTAL - DIA.

LETREIRO: "MORRETES - PARANÁ".

Local completamente deserto. Grama pouco aparada. O único

barulho que se ouve é dos ÔNIBUS e CAMINHÕES que passam pela

estrada distante dali.

O vento que passa por ali e balança as árvores. Há um VARAL

VAZIO estendido. Até que mãos brancas começam a estender

roupas.

Conforme nos afastamos, vemos que Ana está ali, com trajes

simples, colocando suas roupas na "corda", com um balde ao

lado.

FÁBIO (O.S.)

Manhêee!

ANA

Oi, meu filho. Tô terminando de

colocar a roupa no varal.

FÁBIO (O.S.)

Vem ver o que eu fiz...

Ana termina de colocar a roupa. Pega o balde e segue em

direção a um velho casebre, com paredes descascando e portas

de madeira antiga, pintadas de azul.

Entra.

2 INT. SÍTIO - CASA - SALA - DIA.

O chão é de vermelhão e os móveis são bem simples. Há uma

televisão de tubo em cima de uma cadeira e a imagem está

chuviscando.

Fábio está no chão, brincando com seus bonequinhos. Com

alguns bloquinhos construiu um castelo. Ana entra e se

aproxima dele.

FÁBIO

Olha. Eu fiz um castelo grandão.

Igual aquele do filme.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 2.

ANA

Nossa... Que lindo! Você fez

sozinho?

FÁBIO

Aham...

ANA

Você é demais, sabia?

Ana acaricia os cabelos de Fábio, que olha para ela com um

angelical serviço.

ANA (CONT’D)

E tem um sorriso lindo também.

(pausa) Você é a pessoa mais

importante da minha vida! O melhor

filho do mundo!

Ana beija a cabeça de Fábio.

FADE OUT.

FADE IN:

3 INT. IGREJA - DIA.

Uma cerimônia está sendo realizada. O PADRE, 67, está à

frente da missa. Várias pessoas estão sentadas nos bancos da

igreja. Dentre eles, familiares de Ana, como Clarissa, que,

por sinal, está muito abalada, Yolanda e Ruan.

Hilda está logo atrás, com óculos escuros e roupas pretas.

No púpito, a imagem de Ana e Fábio abraçados.

PADRE

Estamos aqui hoje para celebrar a

missa de 7º dia do falecimento de

Ana Diaz Gonçalves e Fábio Diaz

Gonçalves. Pessoas amadas por seus

familiares e amigos, que nos

deixaram para entrar para o reino

da Glória junto de Deus Pai, todo

poderoso, deixando conosco apenas a

imensa saudade dos tempos em que

aqui comunharam com os irmãos.

O padre continua desferindo PALAVRAS COMUNS DA MISSA.

Yolanda acaricia Clarissa, que chora.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 3.

YOLANDA

Tá tudo bem, meu amor? Tem certeza

de que não quer voltar pra casa? Eu

vou com você!

CLARISSA

Não dá pra fugir de tudo, não, tia.

Eu fico até o fim!

YOLANDA

Tudo bem.

As duas voltam a prestar atenção.

4 INT. HOSPITAL - QUARTO - DIA.

Fernando está deitado, com roupas brancas, ansioso. Mexe

bastante os dedos. Pausa. Pega seu celular na escrivaninha

ao lado e vê a foto de Fábio.

A porta se abre. Marina entra. Fernando deixa o celular de

lado.

MARINA

E aí? Dormiu bem?

FERNANDO

Não tem como dormir bem como essa

roupa com o vento batendo no furico

e essa papinha horrível.

MARINA

(Ri)

Tem que comer, cara. Assim cê não

volta pra casa, nunca.

FERNANDO

É. Até que não é uma má ideia.

Pausa.

FERNANDO (CONT’D)

A Clarissa não vem hoje?

MARINA

Hoje é a missa de sétimo dia da Ana

e do Fábio.

FERNANDO

(Ri, sarcástico)

E esse teatro vai durar até quando?

Quantas vezes mais eu preciso

(MAIS...)

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 4.

FERNANDO (...cont.)
contar o que aconteceu naquela

noite? Hein? A Ana tá viva, Marina.

Mais viva do que eu, se bobear. Ela

é louca! Completamente louca! Fugiu

com o meu filho. E é só eu sair

desse hospital, que eu vou atrás

dela. Eu vou pegar o meu filho de

volta!

MARINA

É só você começar a falar isso de

novo, que é aí que você não sai

mesmo.

FERNANDO

Marina, é só pensar!!! Eu levei um

tiro! Eu levei um tiro e tava certo

de pegar a guarda do meu filho. O

revólver que foi encontrado era o

revólver da nossa família, que

ficou na casa dela. Será que é tão

difícil assim concluir o óbvio?

MARINA

E daí? Ahn? Ela pode ter atirado em

você! Pode até ter tentando te

matar, mas ela não arriscaria a

vida do próprio filho. Fernando, se

toca. Pelo amor de Deus!

FERNANDO

Então tá bem, Marina. Então tá!

Você vai ver. Eu vou te provar o

que eu tô falando. Na verdade, eu

vou provar pro mundo todo que essa

doida que todo mundo venera, tentou

me mandar pro raio que o parta.

Você vai ver...

Marina põe as mãos na testa de Fernando.

MARINA

Você tá quente. Deve tá com febre.

FERNANDO

Eu tô é com ódio...

MARINA

Eu vou buscar o enfermeiro. Pera

aí!

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 5.

FERNANDO

"Pera aí". É alguma piada isso aí?

MARINA

Cara chato. ÔOO...

Marina se retira. Em Fernando.

5 INT. CARRO DE ANA - NOITE. (FLASHBACK)

Ana para o carro. Liga o RÁDIO. Começa a tocar "PRECISO ME

ENCONTRAR - CARTOLA".

FERNANDO

Parou por quê?

ANA

Pra manter o clima.

FERNANDO

Clima??!

ANA

De filme de terror, cara pálida!

FERNANDO

Poderia ter sido tão diferente, né?

ANA

Poderia, mas não foi...

FERNANDO

E se eu te pedisse um beijo?

Ana sorri, mas... vai se aproximando de Fernando e os dois

se beijam. Ao redor, ABSOLUTAMENTE NADA. Apenas muito mato e

um barranco.

FERNANDO (CONT’D)

Você ainda me ama?

ANA

Não tem como deixar de amar do dia

pra noite.

FERNANDO

Então por que isso tudo?

ANA

Porque não dá pra controlar o

coração. Tem horas que a gente

(MAIS...)

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 6.

ANA (...cont.)
precisa ouvir a razão, sabe? Como

agora...

FERNANDO

A gente pode fazer diferente com o

Fábio...

ANA

Até quando? Dois, três anos? Pra

você tirar ele de mim? Pra se

vingar? Eu não sei, Fernando. Você

já ouviu falar em reconciliação de

casais? Eles não demoram muito e já

demonstram todos os seus defeitos.

De uma vez só. Eu não quero isso...

FERNANDO

E o que você quer, de fato?

ANA

Eu quero o meu filho! Só isso me

basta!

Ana põe as mãos atrás de sua bunda e de lá tira um revólver.

APONTA PARA FERNANDO!!

Fernando completamente assustado. Engole seco.

FERNANDO

Abaixa essa arma! Olha o que cê vai

fazer com a sua vida... Ela já tá

completamente complicada! Cê vai

passar o resto da sua vida na

cadeia! Você vai perder o seu

filho!

Desce uma LÁGRIMA DOS OLHOS DE ANA.

ANA

Dói apagar uma história, Fernando.

Apagar uma identidade, uma vida.

Mas dói ainda mais pra uma mãe,

apagar um filho. Esquecer a

existência dele. Ser obrigada a ser

separada dele. Um foi Deus quem

tirou. E a Deus eu não posso matar.

Mas agora nada me impede de lutar

até o final pra que ninguém me tire

esse!

Ana fecha os olhos e DISPARA!

UM FORTE BARULHO!

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 7.

Fernando recebe a bala no peito. Abre a boca. Põe as mãos

sobre o peito. Começa a respirar ofegante até que desfalece.

Ana começa a chorar desesperadamente.

ANA (...cont.)

(Babando muito)

Me desculpaaaa!!! Me desculpaaa!!

Por favor, me perdoa!

Ana tira o cinto. Ela pega sua bolsa e tira uma TESOURA de

lá. Começa a cortar os próprios cabelos de forma muito

agressiva e os joga dentro do carro. Após, põe o carro em

ponto morto.

VOLTA À CENA:

6 INT. HOSPITAL - QUARTO - DIA.

Fernando fica pensantivo. Marina entra.

FERNANDO

Custa tanto assim acreditar que eu

tô falando a verdade? Ahn? Foi ela

que atirou!!

MARINA

Fernando, por favor. Você não pode

ficar nervoso assim--

FERNANDO

--FOI ELA!!! VOCÊ TEM QUE ACREDITAR

EM MIM!

O médico e a enfermeira entram para realizar a medicação.

Fernando fica nervoso.

FERNANDO (CONT’D)

FOI ELA, DOUTOR!! FOI A ANA! ELA

ATIROU EM MIM! FOI ELAAAAA!

A voz de Fernando ecoa.

7 EXT. RIBANCEIRA - NOITE. (FLASHBACK)

De OUTRO ÂNGULO, é possível ver o carro de Ana caindo

ribanceira abaixo (cena 47, cap 6), de forma muito

agressiva.

Chegando perto do chão, Fernando é ARREMESSADO para fora do

carro, que explode em seguida.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 8.

Tempo. Fernando respira ofegante. Ainda está vivo. As chamas

do carro ainda consomem o local. Um BARULHO DE CARRO

ESTACIONANDO é possível escutar.

HOMEM (O.S.)

Ei!!! Um cara tá jogado lá embaixo!

HOMEM# (O.S.)

Não vai lá, não. Tá maluco? O carro

pode explodir de novo...

HOMEM (O.S.)

E se o cara tiver vivo?? Eu vou

lá...

O HOMEM, 45, se aproxima de Fernando, põe as mãos sobre o

nariz dele e vê seu pulso. Ao olhar para seu peito, vê que

há uma marca de tiro. Fica espantado.

HOMEM

EIII!!! ELE TÁ VIVO, CAMARADA! TÁ

VIVO AQUI, Ó! LIGA PRA AMBULÂNCIA!

8 INT. AMBULÂNCIA - NOITE. (FLASHBACK)

A ambulância segue rapidamente. Corta vários carros e está

com a sirene ligada.

Fernando está sendo estabilizado na maca, ainda desacordado,

por paramédicos e enfermeiros.

Respira ainda mais ofegante e seu coração para de bater. A

máquina aponta para isto. A enfermeira busca sua reanimação

por meio das manifestações toráxicas. Tempo. Tensão. Pouco

tempo depois, ele recupera os sinais vitais.

9 INT. HOSPITAL - RECEPÇÃO - NOITE. (FLASHBACK)

Yolanda, Clarissa e Ruan entram desesperados, em um

rompante, muito nervosos.

Yolanda vai rapidamente até o balcão, enquanto Clarissa

chora, sendo consolada por Ruan, que a abraça.

YOLANDA

Por favor, por favor! Eu preciso de

uma informação urgente. É que... é

que o meu irmão deu entrada há

pouco. Ele sofreu um acidente de

carro. Fernando Gonçalves.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 9.

O médico, então, vai até eles. Yolanda ignora a

recepcionista e vai rapidamente até ele.

YOLANDA (CONT’D)

Pode me falar, doutor. O estado do

meu irmão é grave? O que que

aconteceu?

MÉDICO

Eu preciso que vocês mantenham a

calma. O Fernando teve uma parada

cardíaca no caminho do hospital,

mas... Na verdade, tudo indica pra

uma tentativa de homicídio. O seu

irmão chegou aqui com um tiro na

altura do ombro. Um pouco acima do

peito. Nós já estamos realizando

uma cirurgia pra retirada. Teve

algumas fraturas em decorrência do

arremeço do carro na hora do

capotamento. Acontece que ele não

estava sozinho no veículo na hora

do acidente...

RUAN

Como assim? Não tava sozinho?

MÉDICO

Não. A Polícia encontrou alguns

objetos, que vão pra análise.

Objetos pertecentes a uma mulher e

um bebê. E também algumas provas,

que podem levá-los a concluir que

haviam mais pessoas no veículo, e

que não sobreviveram.

Yolanda começa a chorar desesperada. Fica sem saber o que

falar. Clarissa olha para Ruan.

CLARISSA

A minha mãe?? É... É A MINHA MÃE???

YOLANDA

MEU DEUS! Não!!! Isso não pode ser

verdade, eu...

CLARISSA

ONDE É QUE TÁ O MEU IRMÃO, TIAAAA?

ONDE É QUE TÁ O FÁBIO?

YOLANDA

Na babá. A sua mãe me disse que

deixaria ele na babá. Ela iria

(MAIS...)

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 10.

YOLANDA (...cont.)

encontrar com o seu pai pra

discutir sobre a guarda do Fábio.

Mas... eu não sei! Eu tô perdida!

Eu não tô conseguindo pensar

direito...

Yolanda pega a sua bolsa e sai rapidamente.

10 INT. CASA DE ENAURA - SALA - NOITE. (FLASHBACK)

Enaura está assistindo TV sozinha. Está fazendo crochê.

A CAMPAINHA TOCA!

Larga o crochê e vai até a porta. Abre-a. Revela-se Yolanda.

ENAURA

Dona Yolanda?

Nelas.

11 INT. CLÍNICA CLANDESTINA - CONSULTÓRIO - NOITE.

Cont. imediata da cena 45 do capítulo anterior - Hilda e o

médico se encaram. Ela treme as mãos e bate os pés,

aparentemente nervosa.

MÉDICO

Olha... Se você não tiver

confortável, não tem problema. Vai

pra casa. Pensa. Volta aqui de novo

quando tiver certeza.

HILDA

É que eu tenho certeza, doutor. Mas

eu não tenho coragem.

MÉDICO

Então talvez seja porque você não

quer! Na realidade, você não quer.

Pra mim seria muito fácil ganhar o

seu dinheiro e fazer o que você tá

me pedindo. Mas, infelizmente, eu

não posso fazer uma coisa que nem

você tá segura que quer.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 11.

HILDA

Tá bem. Eu vou pra casa. Eu vou pra

casa e volto quando eu tiver

coragem.

MÉDICO

Tudo bem!

Hilda se levanta e vai em direção à porta. O médico olha

para ela.

MÉDICO (CONT’D)

Boa sorte!

Hilda vira-se. Sorri para o médico e se retira.

12 INT. CARRO DE HILDA - NOITE.

Sonoplastia: DOPE - LADY GAGA.

Hilda está dirigindo completamente atordoada. Carros passam

a sua frente, com faróis ligados e fortes, que acabam

irritando seus olhos.

Descem lágrimas de seus olhos. Está perturbada. Freia

bruscamente e começa a socar CONSTANTEMENTE o volante. Com

força... mais força... mais força ainda. Até que se debruça

no volante e chora feito uma criança.

VOZ FEMININA (V.O.)

Tá tudo bem, minha filha?

HILDA - CRIANÇA (V.O.)

Tá sim, mamãe! Tá sim!

Eleva sua cabeça. Vemos a destruição em seu olhar.

13 INT. BAR - NOITE.

Pouquíssimas pessoas dentro do local. Seu Chico está

limpando o balcão. Hilda entra, bem acabada.

SEU CHICO

(Estranhando)

Tá tudo bem, dona Hilda?

HILDA

Não. Não tá tudo bem, Seu Chico.

Não tá! Me dá um copo. Por favor!!

Eu preciso!

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 12.

SEU CHICO

A senhora tá mal. Tá dirigindo

sozinha. É melhor/...

HILDA

.../É melhor o senhor me dar o copo

de cachaça! Se o senhor realmente

quiser ver o meu bem!

Seu Chico vai buscar. Hilda se debruça no balcão.

SONOPLASTIA OFF.

14 INT. CASA DE ENAURA - SALA - NOITE. (FLASHBACK)

Yolanda está sentada no sofá de Enaura, que está em uma

poltrona, frente a frente com ela, nervosa, aflita.

YOLANDA

Onde é que tá o Fábio?

ENAURA

Eu não sei. A Ana tinha combinado

comigo pra que eu ficasse com o

menino. Mas ela não apareceu. Me

ligou. Disse que não precisava

mais. Que tinha um encontro

importante e tava com medo. Mas ela

não queria deixar o menino.

YOLANDA

(Nervosa)

Meu Deus do céu! Como assim? Como

assim, meu Pai?! Ela não te disse

mais nada?

ENAURA

Não. Ela tava nervosa. Tava com

medo!!! Eu nunca poderia imaginar

que isso teria acontecido, dona

Yolanda. Se eu soubesse/

YOLANDA

/Agora eu não sei mais o que eu

faço. Eu tô em choque. Eu não tô

conseguindo raciocinar direito.

Eu... como isso pode ter

acontecido?!!

ENAURA

Eu não sei mais de nada, dona

Yolanda. Infelizmente eu não sei

mais...



13.

CORTE DESCONTÍNUO PARA:

15 INT. DELEGACIA - GABINETE DO DELEGADO - NOITE. (FLASHBACK)

Enaura está de frente para o DELEGADO.

DELEGADO

E com quem era o encontro

importante? Ela te disse?

Enaura olha para o lado. O Delegado é mais incisivo:

DELEGADO (CONT’D)

Eu preciso que a senhora colabore

comigo...

ENAURA

Disse, sim, senhor.

DELEGADO

Então quem era?

ENAURA

O doutor Fernando. Ela me disse que

iria se encontrar com o doutor

Fernando. Eles tavam brigando pela

guarda do menino. E parece que

iriam conversar. Chegar num

consenso. E aí pra isso eles foram

nesse jantar.

DELEGADO

Entendi... (pensativo) Pode ir,

dona Enaura. Muito obrigado. Por

favor, peça que a dona Yolanda

entre.

ENAURA

Com licença...

Enaura se retira. Yolanda entra em segundos.

YOLANDA

(Olhos lacrimenjando)

Me desculpe, delegado. Mas eu não

tenho condições...

DELEGADO

Eu compreendo. (pausa, respira)

Amanhã nós vamos receber os laudos.

Mas eu já adianto a senhora que,

(MAIS...)

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 14.

DELEGADO (...cont.)
dependendo do que for apontado, eu

vou precisar direcionar as

investigações pra uma única pessoa.

Eu não quero indiciar ela. Mas

aconteceram duas mortes e eu não

posso deixar de investigar.

YOLANDA

Tudo bem, delegado! Eu vou tentar

me recuperar e eu prometo que dou o

depoimento. Eu respondo o que o

senhor quiser.

Em Yolanda.

16 EXT. RUA DESERTA - NOITE.

Apenas o carro de Hilda, com os faróis acesos, estão no meio

da estrada. É possível ver a neblina que está no local.

Um homem encapuzada aparece por ali. Hilda sai do carro e o

encara.

HILDA

Trouxe o que eu pedi?

HOMEM#2

Trouxe um pouquinho mais. Não sabia

quanto cê ia querer.

HILDA

Não, não. Tá bom!

Hilda passa a mão pelo bolso e entrega o dinheiro para o

Homem#2, que entrega a droga em suas mãos. Ela parte para o

seu carro, que segue estrada.

17 INT. APTO DE HILDA - SALA - NOITE.

Hilda liga a TV. Põe em um canal musical e aumenta o volume

em 80%. Em seguida, senta-se no sofá. Abre o pacote com a

droga e começa a cheirar em seguida, um atrás do outro,

loucamente. Seus olhos vão ficando avermelhados, e sua

aparência amarelada, hepática.

FADE OUT.

FADE IN:



15.

18 INT. HOSPITAL - SALA DE ESPERA - DIA.

Clarissa está cochilando em um sofá. Yolanda aparece por ali

e começa a cutucá-la.

YOLANDA

Ei, Clarissa! Acorda!

CLARISSA

Aconteceu alguma coisa?

YOLANDA

Não. Mas o Delegado quer falar com

a gente. Você quer vir?

CLARISSA

Claro que eu quero.

YOLANDA

Tem certeza?

Clarissa assente.

YOLANDA (CONT’D)

Então vamos...

Clarissa se levanta e segue com Yolanda.

19 INT. DELEGACIA - GABINETE DO DELEGADO - DIA.

Sonoplastia: TRAUMA - NF.

Clarissa e Yolanda estão de frente para o delegado.

DELEGADO

O laudo saiu. E comprovou as nossas

suspeitas, infelizmente. Os restos

mortais no carro eram realmente do

Fábio e da Ana. Eu sinto muito!

Yolanda e Clarissa se abraçam imediatamente e choram muito.

O Delegado fica comovido com a dor das duas. Elas se apertam

mais forte.

20 INT. APTO DE HILDA - BANHEIRO - DIA.

Hilda ENTRA. Comneça a tirar sua roupa lentamente e se olha

no espelho. Não se reconhece. Está mais magra, pálida e com

os olhos fundos.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 16.

Liga o chuveiro e começa a tomar banho. Enquanto passa o

sabonete por seu corpo, FLASHES tomam conta de sua mente,

mostrando momentos em que se droga, é abusada por seu

padastro e a negação por parte de Max ao filho. Sente muito.

Os olhos começam a encher de lágrimas.

No chão, SANGUE começa a escorrer de sua genitália. Hilda

olha para baixo. Seus olhos ficam arregalados. Não sabe o

que fazer. Desce sangue constantemente. Entra em desespero.

Começa a gritar e chorar alto.

Vão abaixando seu corpo pela parte e fica sentada no box.

Entregue.

21 INT. HOSPITAL - UTI - DIA. (FLASHBACK)

Fernando está deitado na cama. Ligado a vários aparelhos.

Suas pálpebras começam a balançar, quando--

ELE ACORDA!

********************** ABERTURA ***************************

22 INT. IGREJA - DIA.

A missa está encerrada. As pessoas começam a ir embora.

Passam por Yolanda, Ruan e Clarissa e os cumprimentam. O

celular de Clarissa toca. Ela atende.

CLARISSA

Alô?!

TARCISINHO (V.O.)

Oi, meu amor! Aqui é tio

Tarcisinho! Infelizmente não deu

pro titio ir, mas eu prometo que

terminada a campanha publicitária,

o tio vai ficar um tempo aí com

você!

CLARISSA

Obrigada, tio! Tá tudo bem!

TARCISINHO (V.O.)

Não tá, minha filha. Tio sabe que

não tá! E Mara? Mara ligou, a Mara?

(CONTINUA...)
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CLARISSA

Se ligou, eu não vi!

TARCISINHO (V.O.)

Maconheira desgraçada. Não se

importa com ninguém mesmo. Mas

deixa ela comigo. Deixa estar.

CLARISSA

Deixa, tio!! Preciso desligar, tá?

Beijão!

Clarissa desliga o celular.

23 INT. CLUBE - QUADRA DE TÊNIS - DIA.

Jonathan está jogando magistralmente. Os técnicos estão

adorando.

TÉCNICO

Boa, cara!! Muito bem! É assim que

eu quero te ver. Mais um pouco e

você ganha todas!!

JONATHAN

É que eu tô inspirado, técnico!

Marina aparece por ali. Olha para Jonathan.

TÉCNICO

Já entendi! Vai lá, vai.

Jonathan vai até Marina.

24 INT. CLUBE - CANTINA - DIA.

Marina e Jonathan tomam um suco.

JONATHAN

Cê vai ficar vindo até quando?

Quantas vezes eu tenho que te falar

que é perigoso?

MARINA

Não vou ficar aparecendo mais. Só

que agora é que eu preciso falar

com você.

(CONTINUA...)
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JONATHAN

Hum. Fala...

MARINA

O estado de saúde do Fernando tá

começando a melhorar. Ele ainda tá

com alguns traumas. E a sorte é que

a bala passou de raspão. Só que ele

pergunta por você, Jonathan. Não

sei de que forma, mas ele se

afeiçoou muito por você.

JONATHAN

(ri)

É brincandeira, cara...

MARINA

Eu queria que você visitasse o

Fernando.

JONATHAN

Eu??! Visitar o "corno"?! Ah, não.

Não... Cê tá me tirando de doido,

né?

MARINA

Ah, para, Jonathan. Eu sei que cê

trata ele muito bem. E o Fernando,

apesar de tudo, ainda é um ser

humano. Vai lá, cara. Vai fazer bem

pra ele.

JONATHAN

E desde quando cê quer fazer bem

pra ele? Que capítulo é esse da

novela, que eu já me perdi?!

MARINA

Ai, ó. O recado tá dado, tá? Cê faz

o que você quiser. Tchau.

Marina se retira. Jonathan continua tomando o suco.

25 INT. APTO DE ANA - SALA - DIA.

Ruan, Karine e Clarissa estão sentados no sofá.

RUAN

Tem certeza que quer ficar sozinha?

(CONTINUA...)
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CLARISSA

Tenho, sim. Esses últimos dias

foram uma loucura na minha vida. Eu

preciso dar uma relaxada. Sozinha.

Pensar na vida.

KARINE

Você sabe que pode contar com a

gente, né?

CLARISSA

Sei. E vocês foram parceiraços!

Sério! Só que não dá pra eu dividir

a minha dor com você. Aliás, nesse

momento, não dá pra dividir minha

dor com ninguém.

RUAN

Eu sei. Então a gente vai indo. Tá?

Qualquer coisa...

KARINE

Fica bem, amiga.

CLARISSA

Eu vou ficar.

Karine e Ruan se retiram. Em Clarissa.

FUNDE COM:

26 INT. APTO DE ANA - QUARTO DE CLARISSA - DIA. (FLASHBACK)

Clarissa está deitada na cama, triste. A porta está

entreaberta. Felipe bate e entra.

FELIPE

Ei? Posso entrar?

CLARISSA

Uhum...

Felipe se senta ao lado dela na cama.

FELIPE

Por que é que cê tá tristinha?

CLARISSA

Eu sinto falta de carinho, Felipe.

Muita falta, sabia?

(CONTINUA...)
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FELIPE

Eu não te dou carinho?

CLARISSA

Dá! Mas só você. O meu pai finge

que eu nem existo dentro dessa

casa. E a minha mãe também. Eu não

tenho com quem compartilhar nada.

Não tive uma mãe pra me mandar

tomar cuidado na primeira vez.

Também não tive um pai que

enquadrasse um namoradinho meu pra

que ele não fizesse nada comigo,

senão ele "iria se ver com meu

pai". Nada. Falta de cuidado, sabe?

Eu nunca tive a possibilidade de

ver os meus pais tristes demais ou

felizes demais por algo que eu

tenha feito. Talvez seja isso que

mais doa em mim: a indiferença!

FELIPE

Posso te falar uma coisa? (pausa

breve) O seu lugar no mundo não vai

depender dessas coisas. Ainda que

você tivesse todo esse amor que

você diz não ter, de nada mudaria a

tua história. Nós somos quem somos,

minha irmã. A tua personalidade

pode até ser influenciada por isso.

A forma que cê vai lidar com as

coisas. Mas isso, qualquer

psicólogo muda em um ano de

atendimento. Então não é

permanente, não faz parte de você.

Agora, o seu caráter, a sua forma

de enxergar o mundo, o lugar que é

seu. Isso ninguém vai mudar.

Ninguém vai conseguir tirar de

você.

CLARISSA

Qual que é o meu lugar no mundo?

FELIPE

Você vai precisar viver pra saber.

Só não esquece de uma coisa, tá? Eu

te amo. E eu me importo com você!

Clarissa se levanta e abraça Felipe.

CORTA PARA:
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27 INT. CASA DE ENAURA - SALA - DIA.

Enaura está faxinando a sala, quando--

TOCA A CAMPAINHA!

Ela para. Leva um susto, inicialmente. Abre a porta.

Revela-se Yolanda, que já entra em um rompante.

ENAURA

Que isso, dona Yolanda? Que que

aconteceu agora?

YOLANDA

Aconteceu que eu só saio daqui

quando você me contar a história

toda.

ENAURA

Que história toda??

YOLANDA

Onde é que tá a Ana? Onde tão a Ana

e o Fábio?

Closes alternados.

28 INT. APTO DE HILDA - SALA - DIA.

Hilda está tomando uma garrafa de leite e vendo TV. Sua

campainha TOCA. Vai até a porta. Ao abrir, se depara com

Max.

HILDA

Quem é vivo sempre aparece, não é?

29 INT. CASA DE ENAURA - SALA - DIA.

Cont. da cena 27 - Yolanda encarando Enaura, que está

nervosa.

ENAURA

Eu não sei do que a senhora tá

falando. A Ana/...

YOLANDA

.../A Ana não tá morta e a senhora

sabe muito onde ela tá! Quando eu

vim aqui, naquele dia, eu vi que

(MAIS...)

(CONTINUA...)
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YOLANDA (...cont.)
uma peça de roupa do Fábio tava

aqui.

INSERT: Cena 10, focando na calça jeans de Fábio ao lado do

sofá.

YOLANDA (...cont.)

Eu sabia que tinha alguma coisa. Eu

conheço a Ana há anos, Enaura.

Anos. E eu sabia que ela não

abaixaria a bola. Ela não ia perder

essa criança! Ela foi capaz de

fazer uma inseminação sem o

consentimento da pessoa. Daí a

forjar a própria morte era um

pulo!!! Eu não sou idiota!

ENAURA

Eu não posso te contar! Ela me

pediu segredo!

YOLANDA

Eu não vou fazer nada que

prejudique ela. Eu só quero saber a

verdade. Cê tem noção que a

Clarissa, filha dela, tá sozinha?

Sem ninguém no mundo. Com o pai

acamado, a mãe e os irmãos mortos.

É muita... muita falta de empatia

da sua parte!

ENAURA

Ela me disse que tava sofrendo

ameaças. Disse que eu precisa

ajudar ela. Ela tava nervosa,

aflita. Eu não ia deixar de ajudar

uma pessoa que me ajudou a vida

toda.

YOLANDA

E aí você decidiu cometer um crime?

Um crime junto com essa pessoa?

Porque você forjou um testemunho,

Enaura. Você mentiu na frente do

delegado.

ENAURA

Eu sei disso! Eu sei e eu não sei

mais o que fazer. Mas eu tô com a

minha consciência tranquila, dona

Yolanda. Tranquila porque eu ajudei

uma pessoa! O doutor Fernando

ameaçou matar a dona Ana.

(CONTINUA...)
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YOLANDA

Como assim??

ENAURA

Ela me disse que ele queria que ela

estivesse morta. Que queria se

vingar. Eu vi como o doutor

Fernando tratava o Felipe, a

Clarissa e até mesmo ela. E eu não

ia deixar que ele acabasse com a

vida dela. De novo.

YOLANDA

Onde é que a Ana tá?

ENAURA

Eu vou te contar!

Closes alternados.

30 INT. APTO DE HILDA - SALA - DIA.

Cont. da cena 28 - Max e Hilda frente a frente.

HILDA

O que é que você quer?

MAX

A gente não pode continuar nesse

clima. Sem nem conversar, nem nada.

A gente tem uma história juntos,

Hilda/

HILDA

História?? Que história? A única

história que eu conheço é a de um

homem babaca que não honra as

próprias calças e não assume as

próprias responsabilidades!

MAX

Eu errei, tá legal? Eu errei! Mas o

que é que eu vou precisar fazer pra

você me perdoar? Pra entender o meu

lado, caramba!!

HILDA

Entender o seu lado, Max? (ri,

debochada) Só pode ser uma piada?

Alguma piada de PÉSSIMO GOSTO!

(CONTINUA...)
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MAX

Eu pensei. E a gente pode criar

essa criança juntos. Não tem motivo

pra--

HILDA

--Não tem motivo pra criar criança

junto porque ela não existe mais!

MAX

Como assim??

HILDA

Eu perdi o bebê, Max. Então, quanto

a isso você pode ficar tranquilo. O

próprio destino já se encarregou de

fazer a sua parte!

MAX

Eu sinto muito!

HILDA

Não. Não sente. Não sente muito. Na

verdade, você não sente nada. Quem

sente muito aqui sou eu. Por ter me

deixado levar por um moleque feito

você. Como que um menino

descontrolado iria assumir um B.O

desse tamanho, né?

MAX

Você fala de mim, mas você também é

uma descontrolada! Uma dependente

química!

HILDA

--Não!!!! Eu não sou só isso! Aí é

que tá. É assim que você me define.

Mas eu sou uma mulher forte,

guerreira, que salvou inúmeras

vidas enquanto trabalhava num

hospital precário, sem equipamento

médico, medicamento. Eu dei a vida

pra milhares de mulheres. Eu

devolvi elas pro mundo. Eu sou uma

médica! A tua definição é que não

cabe numa linha. Cê tá longe de ser

um herói. E a nossa conversa

termina aqui! Sai da minha casa!

Max encara Hilda pela última vez e se retira. Ela fecha a

porta. Forte. Orgulhosa de si.
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31 INT. HOSPITAL - QUARTO - DIA.

Fernando está assistindo TV, quando Jonathan entra, sem

graça. Os olhos de Fernando brilham e ele logo se apruma e

desliga a TV.

FERNANDO

Você?

JONATHAN

Conversei com a dona Marina. Ela

disse que o senhor tava podendo

receber visita.

FERNANDO

Eu não vou negar que é uma surpresa

você aqui.

JONATHAN

Boa ou ruim?

FERNANDO

Ótima. Mas me conta... Como é que

tão as coisas?

JONATHAN

Tão seguindo. Desde que aconteceu

isso aí com o senhor a gente tem se

virado como pode.

FERNANDO

O Mauro não tá pagando vocês?

JONATHAN

Não, não. Tá sim. É que tá difícil

pra todo mundo, né, doutor.

FERNANDO

Imagino. As pessoas me pregam como

um homem insensível, cruel. Mas eu

não sou tudo isso, não. Quando eu

tiver melhor, eu prometo que eu

arrumo uma forma de retribuir a

fidelidade de vocês.

JONATHAN

Que isso, doutor. A gente ama o que

faz.

FERNANDO

Cê é um cara bacana!

(CONTINUA...)
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JONATHAN

O senhor acha?

FERNANDO

Tenho certeza.

Em Jonathan sem graça.

32 EXT. CURITIBA - DIA/NOITE.

TAKES AÉREOS PELA CIDADE DE CURITIBA/

33 INT. SÍTIO - CASA - COZINHA - NOITE.

Local simples. Quase tudo feito a barro. Ana está cozinhando

com roupas bem simples, enquanto CANTAROLA BAIXO.

VOZ FEMININA# (V.O.)

Ana???

ANA

Oi...

VOZ FEMININA# (V.O.)

Tem como vir aqui, por favor??!

Ana desliga o fogão. Adentra--

34 INT. SÍTIO - CASA - QUARTO - NOITE.

--Ana ENTRA. Também é um lugar bem simples. MIRIAN, 45,

magra, alta, debilitada, com um semblante abatido, está

fazendo crochê e assistindo uma TV de tubo antiga.

ANA

Tá sentindo alguma coisa?

MIRIAN

Não, não. Olha só o que tá passando

na televisão...

Na TV, um GC enorme estampa a tela com o dizer: "Polícia

Civil de Curitiba irá ouvir Fernando Gonçalves no caso Ana

Diaz".

Ana olha para Mirian, assustada, sentida.

(CONTINUA...)
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MIRIAN (CONT’D)

Cê acha que o bonitão vai rodar?

ANA

Eu não queria que isso

acontecesse...

MIRIAN

Cadê seu senso de justiça, minha

amiga?

Ana não responde. Abaixa a cabeça.

ANA

Eu vou terminar o jantar.

MIRIAN

Vai lá, meu bem! E obrigada, tá?

Por tudo?

ANA

Eu é que tenho muito que te

agradecer.

Ana sorri e se retira.

35 INT. HOSPITAL - QUARTO - NOITE.

O Delegado está sentada a frente de Fernando, com um

escrivão.

DELEGADO

Eu quero que o senhor saiba que não

é acusado nesse inquérito. Nós só

precisamos ouvir, de fato, o que

aconteceu...

FERNANDO

Eu conto. Sem problema nenhum...

DELEGADO

Então pode começar... O que o

senhor estava fazendo no carro, no

momento em que tudo aconteceu?

Realmente foi um assalto--

FERNANDO

--Não. Não foi um assalto! Foi uma

tentativa de assassinato, Delegado.

A Ana tava com o revólver. Com o

revólver que era meu. Tava

(MAIS...)

(CONTINUA...)
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FERNANDO (...cont.)
registrado em meu nome, mas ficou

na casa, onde eu morava. (pausa)

Acontece que nós estávamos buscando

um acordo quanto ao nosso filho, o

Fábio. Ela não aceitava a

possibilidade de que eu ficasse com

a criança.

DELEGADO

E aí então??

FERNANDO

Então nós tentamos. A minha irmã,

na verdade, tentou. A gente foi pra

um restaurante. Jantamos, bebemos.

Bebemos muito até. E depois ela me

convenceu a irmos embora no carro

dela. Me disse que tinha bebido

menos que eu e era mais

recomendado. (pausa) Foi quando ela

tirou o revólver e apontou pra mim.

Apontou e atirou. E depois eu não

vi mais nada.

DELEGADO

Hoje pela tarde nós recebemos mais

um depoimento, doutor Fernando. De

uma mulher... Enaura. Conhece?

FERNANDO

Sim, claro. Foi a babá dos meus

filhos. Mas o que a Enaura tem a

ver com isso?

DELEGADO

A Enaura afirmou que horas antes do

senhor e da doutora Ana se

encontrarem, a doutora esteve na

casa dela. Esteve lá e afirmou que

tava sendo perseguida pelo senhor.

Fernando ri. O Delegado permanece sério.

FERNANDO

Isso só pode ser uma brincadeira de

péssimo gosto, né, Delegado?

DELEGADO

Eu não costumo brincar em serviço,

mas.../ Sendo mais direto, o senhor

não teria nenhum interesse na morte

da doutora Ana. Ou teria?!!

(CONTINUA...)
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FERNANDO

E o senhor acha que eu colocaria a

minha vida em risco por uma

vingança?

DELEGADO

Não sei. O que que o senhor acha?

Closes alternados.

36 INT. APTO DE ANA - SALA - NOITE.

Clarisssa está assistindo filme, com uma coberta e mexendo

no celular.

Na TELA DO CELULAR, aparece um poster escrito: "Procura-se

modelos em Curitiba, 07/08/2021".

Clarissa fica observando o pôster. Pensantiva. Pausa. Está

indecisa até que--

ENVIA UMA MENSAGEM:

"Olá! Meu nome é Clarissa! Gostaria de participar da

seleção?"

Deixa o celular em cima do sofá, ansiosa. BARULHO DE

MENSAGEM. Pega o celular novamente e lê:

"Vi algumas fotos no seu Instagram. Pode dar uma boa

parceria. Vem aqui a amanhã. No endereço do pôster. Às nove

tá bom pra você?"

Clarissa digita:

"Tá ótimo. Vlw! A gente se vê amanhã"

Deixa o celular ao lado. Ainda está confusa.

37 INT. CARRO DE HILDA - NOITE.

Hilda está dirigindo em uma ESTRADA DESERTA. Toca seu

celular. Hilda atende.

HILDA

Fala, Bode!

(CONTINUA...)
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BODE (V.O.)

E aí, Hilda?? Não dá pra te esperar

a vida toda não! Onde é que cê tá?

HILDA

Calma aí, vai! Eu tava pegando um

dinheiro no banco. Tá no fim,

praticamente.

BODE (V.O.)

Tem o dinheiro mesmo? Você sabe que

eu não vendo fiado.

HILDA

E desde quando eu fiz isso contigo!

Segura aí. Tô chegando!

Hilda desliga o celular. Aumenta o farol. Donato está caído

no chão. Ela freia.

Donato então se levanta. E se aproxima do carro, bêbado.

DONATO

(Voz embargada)

Olha quem tá aí!! Buscando mais

droguinha, filhinha?

HILDA

Não te interessa! Sai da minha

frente!

DONATO

Que insensível você virou hein,

filhinha? Tem nem sete dias que a

tua amiguinha virou a bunda pro

lado de lá e já tá se acabando na

farra, é?

HILDA

Olha aqui, seu verme!!! VOCÊ NÃO

TEM O DIREITO DE--

DONATO

--De queê? (gargalha) DE EXPOR A

SUA PRODRIDÃO?? A SUA HIPOCRISIA,

FILHINHA?? A HIPOCRISIA DA FILHA

PERFEITINHA, QUE FOI CAPAZ DE

COMETER UM CRIME!! O QUE É QUE

SEPARA NÓS DOIS AGORA, HEIN? AHN??

O QUE É?

(CONTINUA...)
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HILDA

SAI DA MINHA FRENTE, SEU VERMEEE!

DONATO

TÁ DIFÍCIL?? TÁ DIFÍCIL, EU SEI!

MAS CÊ VAI SE ACOSTUMAR COM ESSA

VIDA DE CRIMINOSA. CÊ VAI VER! É

COMO UM VÍCIO! (canta) É TIPOO UM

VÍCIO QUE NÃO TEM MAIS CURA, E

AGORA DE QUEM É A CULPAAA??? A

CULPA É SUA POR TER ESSE SORRISO!

HILDA

EU VOU FALAR... PELA ÚLTIMA... VEZ!

VAZA DA MINHA FRENTE!

DONATO

DE BOAS INTENÇÕES O INFERNO TÁ

CHEIO, FILHINHA!! NÃO VAI ACHANDO

QUE VAI TER O PERDÃO DIVINO, NÃO,

QUE JÁ TEM GENTE DEMAIS SE

AJOELHANDO NOS PÉS DO DEMO! TUA

AMIGUINHA?? TUA AMIGUINHA DEVE TÁ

LÁ AGORA! NOS BRAÇOS DO CAPETA!

Donato dá uma gargalhada. Hilda arranca o carro e--

ACELERA!!!

Seus carro passa por cima de Donato. Ela olha pela janela.

Donato está morto, atrás do carro. Hilda está bufando.

38 INT. SÍTIO - QUARTO - NOITE.

Ana está sentada ao lado de Mirian, aprendendo a fazer

crochê.

ANA

Se eu contasse pra Yolanda ela não

iria acreditar. Mas não iria mesmo.

A Hilda então...

MIRIAN

E você tá indo muito bem, viu...

ANA

Meu pai sempre falava que eu quando

tava interessada numa coisa, não

tinha pra ninguém.

(CONTINUA...)
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MIRIAN

É. Eu tô vendo!

ANA

Como é que cê consegue viver tanto

tempo aqui, hein, Mirian? Isolada,

afastada de tudo.

MIRIAN

Desde que eu tive depressão, isso

aqui virou uma espécie de refúgio.

Quase um universo particular. Às

vezes eu sinto falta da cidade, de

tudo. Mas eu sofri muito também,

sabe?

ANA

É. Eu te entendo. Tem horas que a

gente só quer dar um "reset" em

tudo. Sumir. De vez.

Os passos de alguém se intensificam para próximo do quarto.

Ana e Mirian ficam paralisada, com medo. Largam o crochê. A

TENSÃO CRESCE!

Os passos continuam, até que--

JONATHAN ADENTRA O LOCAL COM DUAS SACOLAS NAS MÃOS!

Ana e Mirian respiram aliviadas.

JONATHAN

Pensaram que era quem?

MIRIAN

Que susto, garoto! Vê se dá próxima

vez dá um grito, pelo menos. Cê

sabe que a gente fica assustada.

JONATHAN

Não é pra assustar, não. Ó, trouxe

um lanchinho aí pra vocês!

ANA

Obrigada. Vou guardar pra amanhã. A

gente já jantou.

JONATHAN

E o molecote? Tá onde?

ANA

Já dormiu...

(CONTINUA...)
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JONATHAN

Você tá bem, Ana?

ANA

Tô! Obrigada, viu? Cê salvou a

minha vida e a vida do meu filho.

Eu nunca vou esquecer disso!

JONATHAN

Independente de tudo... O Fábio é

meu irmão! E você é mãe dele. Podem

contar comigo pra tudo!

No sorriso afetuoso de Jonathan.

FUNDE COM:

39 INT. SÍTIO - QUARTO - NOITE. (FLASHBACK)

Chove muito do lado de fora. MIRIAN, bem mais jovem, está

deitada no centro da cama, segurando na cabeceira. Uma

parteira está ali auxiliando. Mirian grita muito.

PARTEIRA

Força, minha filha!! Força! Você

consegue!! Vai!!

MIRIAN

Eu não consigo! Não tô aguentando

mais!

PARTEIRA

Vai! Você aguenta!

A PORTA DA SALA É ABERTA E FAZ UM ENORME BARULHO!

PASSOS vão em direção ao quarto, velozes.

Revela-se FERNANDO, mais jovem, todo molhado, nervoso.

FERNANDO

Já nasceu?

MIRIAN

AAAAAAAAAAAAAA!

Neste momento, do GRITO de Mirian, nasce o bebê nas mãos da

Parteira. Fernando se emociona muito. Mirian também. A

parteira entrega o bebê nas mãos de Mirian. Fernando se

aproxima dela.

(CONTINUA...)
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MIRIAN (CONT’D)

Meu filho! Meu filho nasceu,

Fernando! É o nosso filho!

FERNANDO

Ele é lindo!

PARTEIRA

Lindo e forte esse danado!

FERNANDO

A gente tem que ver um nome--

MIRIAN

--Jonathan! Ele vai se chamar

Jonathan!

FERNANDO

(Repete)

Jonathan! Gostei!

Em Fernando emocionado.

VOLTA À CENA:

40 INT. SÍTIO - QUARTO - NOITE.

Jonathan se aproxima de Mirian, que dá um beijo na testa

dele.

MIRIAN

Você é gigante, meu filho!

JONATHAN

Você que é, minha mãe. Obrigado!

Enquanto ocorre o momento singelo, lentamente, como uma

"espiã", Marina aparece perto da porta. Vê Jonathan ao lado

de Mirian e Ana ao lado, maravilhada com o momento mãe e

filho.

Ao ver Ana, fica PASMA! Entra apruptamente no ambiente.

Todos fecham a cara. Ana se levanta, assustada.

MARINA

Você tá viva?

Em Ana.

********************** FIM DO CAPÍTULO *******************


