
 

Em Linha da Vida, tudo começa com a nossa protagonista, 

bem-sucedida Lena Maria dando uma entrevista para 

Cláudia, repórter da revista Gloss Life. 

 

CORTA PARA:  

 

CENA 1 - PRAIA DE COPACABANA – MANHÃ – EXT. 

 

Cláudia – Estamos gravando tudo direto, sem corte 

algum, depois a gente edita! Pode continuar de “eu 

nunca mais quis sair daqui”! 

 

Lena Maria – Entendi! Eu nunca mais quis sair daqui! 

Sabe quando você sente que esse é o seu lugar? Pois é, 

foi bem assim! Desde pequena eu sempre amei essa 

praia, o Rio sempre foi para mim um lugar 

maravilhoso...ou era... 

CORTA PARA:  

 

 Conversa vai, conversa vem e logo a entrevista termina 

e as duas vão juntas buscar suas filhas na escola. É lá 

onde Lena Maria conta que sua filha, Clara, é adotada. 

 

CORTA PARA: 

  

CENA 2 - RUA NA FRENTE DA ESCOLA – MANHÃ – EXT. 

 

CLÁUDIA – Sem dúvidas...’pra’ mim ser mãe é desse 

jeito...não me vejo sabe...na adoção que você já recebe 

a criança sem ser sua...’pra’ mim filho tem que sair do 

nosso corpo e ser do homem que a gente ama! 

 

LENA MARIA – A minha filha é adotada. 



CORTA PARA: 

 

 Envergonhada, Cláudia se desculpou e Lena Maria na hora 

explicou toda a sua história. Desde o ponto em que seu 

noivo morreu em um acidente de helicóptero meses antes 

da mocinha da trama dar à luz a um bebê que viria a 

morrer na mesma noite do parto, devido a uma má formação 

congênita. Um dia depois, caminhando pelo hospital, L.M. 

ouviu uma mulher dizendo que daria sua filha a adoção – 

essa mulher era Lívia, atualmente a editora-chefe da 

revista Gloss Life – prontamente, Lena se propôs a 

adotar a criança e lhe atribuiu o nome de Clara, sem 

entrar em contato com a mãe da recém-nascida. O sinal 

da escola tocou e Clara veio até Lena M. e Tina até 

Cláudia. As duas se despediram e foram cada uma para o 

seu carro. No caminho de volta para a casa, Clara chama 

a atenção da mãe – que estava dirigindo – para o seu 

desenho. Lena se vira, olha o desenho distraída e acaba 

batendo contra o carro de Dante, que vinha falando no 

celular durante o impacto. 

 

CORTA PARA: 

 

CENA 3 - RUA – MANHÃ – EXT. 

 

LENA MARIA – Olha só o que você fez! 

 

DANTE – Eu? Quem bateu no meu carro foi você! 

 

LENA MARIA – Hã...você só pode estar brincando! Você 

estava falando pelo celular enquanto dirigia, estava 

distraído, aéreo! 

 

DANTE – E você estava virada, de costas para o volante! 

(RISOS) 

 



LENA MARIA – Escuta, do que é que você está rindo? 

 

DANTE – Eu nunca pensei que iria bater o carro com uma 

moça tão bonita! 

 

LENA MARIA – Agora então eu sou só uma moça bonita com 

quem você bateu de carro? 

 

DANTE – Claro que não, não só isso... 

 

LENA MARIA – Hum...sei...conheço muito bem homens do 

seu tipo... 

 

DANTE – E qual é o meu tipo? 

 

LENA MARIA – Do tipo que só valoriza as aparências! 

 

DANTE – E porquê tudo deveria ser utilitário? Aí que 

você se engana...a gente se vê? 

 

LENA MARIA – Se Deus quiser não...você mora no Leblon?  

 

DANTE – Não. Moro no Jardim Botânico, mas sempre passo 

por aqui. Por quê me perguntou? Ficou interessada? 

 

LENA MARIA – Claro. Preciso saber disso sobre você para 

não usar mais essa rua, não é mesmo? 

 

CORTA PARA: 

 

No começo os dois se estranharam, mas a atração foi 

mútua e recíproca. A cada dia, eles foram ficando mais 



próximos. Dante era noivo de Lívia, mas o ciúme 

doentio da antagonista acabou enterrando a relação. 

 

CORTA PARA: 

 

CENA 4 - APARTAMENTO DE LENA MARIA – EM FRENTE A PORTA 

– MANHÃ – INT. 

 

(LENA MARIA SE APROXIMA ATÉ A PORTA E OLHA PELO OLHO 

MÁGICO E VÊ DANTE. NERVOSA, ELA ABRE A PORTA. DANTE, 

COM AS MÃOS ATRÁS DAS COSTAS, TIRA UM BUQUÊ DE ROSAS 

DE TRÁS E OFERECE À LENA MARIA.) 

 

LENA MARIA – Você? 

 

DANTE – É. Era o mínimo depois da Lívia ter sido 

desagradável ontem. Desculpa qualquer coisa, não vai 

mais acontecer! 

 

LENA MARIA (PEGA O BUQUÊ)- Obrigada! Eu realmente não 

esperava por essa visita. Acho que isso explica eu estar 

de roupão! (RISOS) Eu devo estar horrível! (RISOS) 

 

DANTE – (RISOS) Que isso! Você tá linda, como sempre! 

 

LENA MARIA – Ah! Imagina! Você já me viu “sempre” para 

ter certeza? 

 

DANTE – Sempre não, mas já te vi em um acidente de 

carro, saindo de um banheiro de pizzaria e com roupão e 

toalha na cabeça. Acho que é um bom medidor para 

“sempre”, não acha? (RISOS) 

 

CORTA PARA: 



 

Mas o futuro casal teria que driblar as armações de 

Lívia para poderem viver o amor em seu pleno sentido. 

Enquanto Dante levava flores para Lena, Lívia ficava 

na espreita, do lado de fora do prédio escondida em 

seu carro. Assim que o novo casal se despediu, ela 

seguiu o carro do seu ex-noivo, o que passou dos 

limites e se transformou em uma perseguição à quatro 

rodas, que acabou resultando em um sério acidente à 

quilômetros de distância do apartamento de L.M. 

 Nossa protagonista só vem a descobrir que seu amado 

está hospitalizado na Gloss Life, quando vai até a 

revista para ver como vai a edição da sua entrevista. 

 

CORTA PARA: 

 

CENA 5 – GLOSS LIFE – REDAÇÃO - MANHÃ – INT. 

LENA MARIA (DESNORTEADA) – Desculpa, mas...posso te 

fazer uma pergunta? 

 

LUCIANE (TRISTE) – Pode. 

 

LENA MARIA – Quem sofreu esse acidente...foi o mesmo 

Dante que já namorou a Lívia? 

 

LUCIANA – Sim. 

 

CORTA PARA: 

 

 

(LENA MARIA FICA AINDA MAIS CHOCADA E ESCORRE UMA 

LÁGRIMA) 

 

 



LENA MARIA (CHORANDO/ABRAÇADA COM CONSUÊLO) – Como ele 

está? 

 

CONSUÊLO (CHORANDO/ABRAÇADA COM LENA MARIA) – Caso 

grave, mas estável. Está com um coágulo no cérebro. Ele 

deve estar sendo operado agora. 

 

LENA MARIA (CHORANDO/ABRAÇADA COM CONSUÊLO) – Tenho 

certeza de que tudo vai ficar bem! 

 

CONSUÊLO (CHORANDO/ABRAÇADA COM LENA MARIA) – Deus te 

ouça! 

 

CORTA PARA: 

 

Foi na sala de espera do hospital que Lena Maria e 

Consuêlo, mãe de Dante que chegou ao Brasil há alguns 

dias para retomar sua parte legítima da Gloss Life. 

 Lívia sofre apenas alguns arranhões e recebeu alta 

alguns dias depois, enquanto Dante acabou 

desenvolvendo um coágulo na região do cérebro, mas 

após alguns dias em coma, acordou finalmente e sem 

nenhuma sequela. 

CORTA PARA: 

 

CENA 6 – HOSPITAL – QUARTO DE DANTE – TARDE - INT. 

 

DANTE (SURPRESO) – Você não sabe o quanto isso me 

deixa feliz! Eu penso que você está em todos os 

lugares...como um anjo! 

 

LENA MARIA – Eu também não consigo tirar você da 

cabeça! Nunca senti algo tão intenso por nenhum 

outro homem! 



 

DANTE – Eu também nunca senti nada tão intenso! 

 

(LENA MARIA SE APROXIMA DE DANTE, (PARA SE 

BEIJAREM. NESSE MOMENTO, ANTES DELES CONSEGUIREM 

SE BEIJAR, CONSUÊLO ABRE A PORTA. ELES PARAM NA 

HORA.) 

CORTA PARA: 

 

Mesmo interrompido por Consuêlo, emocionada com a 

recuperação do filho, o primeiro beijo do casal DALENA 

ocorreria instantes mais tarde.  

 Mesmo tendo sido a causadora do acidente, Lívia 

tentou visitar Dante no hospital, mas acabou sendo 

barrada pelos seguranças a pedido de Consuêlo, que não 

queria ver a moça nem pintada de ouro. 

 

CORTA PARA: 

 

CENA 7 – HOSPITAL – RECEPÇÃO – TARDE - INT. 

 

LÍVIA – Boa tarde, eu gostaria de fazer uma visita ao 

paciente Dante Prudente Amato. 

 

SECRETÁRIA 1 – Ah, sim...você é? 

 

LÍVIA – Lívia Ferraz. 

 

SECRETÁRIA 1 – Lamento, mas você não tem autorização 

para isso. 

 



LÍVIA (AUMENTANDO O TOM DE VOZ) - O quê? Mas como assim 

autorização? Que critério é esse que vocês estão usando, 

hein?! 

 

SECRETÁRIA 1 – Senhora, peço que se acalma, isto aqui é 

um hospital. 

 

LÍVIA (GRITANDO) – Um hospital de quinta! Hospitalzinho 

mequetrefe! A gente entra e dá de cara com um povo feio, 

nojento, imundo! Lugarzinho com gosto de morte! 

 

SECRETÁRIA 1 – Ou a senhora se acalma ou eu serei 

obrigada a chamar os seguranças! 

 

LÍVIA (GRITANDO) - Chama o Papa se você quiser, sua 

idiota! Eu quero mais é que todos vocês se explodam! 

(A SECRETÁRIA, SEM LÍVIA PERCEBER, ACIONA UM BOTÃO 

ESCONDITO DEBAIXO DA BANCADA) 

 

(LÍVIA OLHA PARA O CORREDOR E NOTA QUE O SEGURANÇA NÃO 

ESTÁ LÁ. ELA CORRE E TENTA IR ATÉ LÁ.) 

 

SONOPLASTIA – “LOSING MY RELIGION”: R.E.M. 

 

 (NISSO, DOIS SEGURANÇAS VÊM CORRENDO EM DIREÇÃO DE 

DENTRO CORREDOR E A AGARRAM LÍVIA, QUE SE DEBATE E 

GRITA). 

 

LÍVIA (GRITANDO E SE DEBATENDO) – Me soltem seus 

imbecis! Idiotas! Bando de idiotas! Eu vou processar 

essa antessala do inferno, escutaram?! Me larguem! ME 

LAR-GUEM! 

 

(OS DOIS SEGURANÇAS CONTINUAM SEGURANDO-A) 



 

 

LÍVIA (GRITANDO E SE DEBATENDO) – Malditos! Vocês vão 

me pagar! Macunaímas!  

 

CORTA PARA: 

 

 A trama passa por uma passagem de tempo de alguns 

dias e Consuêlo inicia a organização de uma grande 

festa na Gloss Life Lounge para comemorar a 

recuperação de Dante e finalmente o seu grande retorno 

a empresa. A festa promete ser o evento mais badalado 

do ano da hight society carioca e vira alvo da cobiça 

de muitos personagens, em especial, de Carminha, uma 

mulher que sonha com a fama e seria capaz de tudo para 

que as luzes da sua ribalta se acendessem e Tina, a 

ambiciosa filha de Cláudia que não se conforma com a 

situação financeira da sua mãe e vive fingindo viver 

em um mundo que não pertence. No fim das contas, as 

duas acabam conseguindo entrar na festa, que conta com 

a participação especial principal de Ivan Lins, que 

faz um pocket show no local. 

 

CORTA PARA: 

 

CENA 8 – GLOSS LIFE LOUNGE - NOITE - INT. 

 

(MUDAM AS LUZES. HOLOFOTES AZULADOS E BRANCOS ILUMINAM 

TODO A GLOSS LIFE LOUNGE) 

 

SONOPLATIA -  “VITORIOSA”: IVAN LINS 

 

IVAN LINS (CANTANDO) – “Quero sua risada mais gostosa 

Esse seu jeito de achar 

Que a vida pode ser maravilhosa... 



 

CORTA PARA: 

 

 Mas Consuêlo Prudente não contava que Lívia invadiria 

a Gloss Life Lounge e daria um vexame tão grande. 

 

CORTA PARA: 

 

CENA 9 – GLOSS LIFE LOUNGE – NOITE – INT. 

LÍVIA ESTÁ DE COSTAS PARA O PÚBLICO. EFEITO DE FUMAÇA 

NO PALCO, MUITOS FLASHES DOS FOTÓGRAFOS E ILUMINAÇÃO 

BAIXA. LÍVIA COMEÇA A CANTAR E A DANÇAR: 

 

 SONOPLASTIA: “KÁTIA FLÁVIA, A GODIVA DO IRAJÁ”  - 
FAUSTO FAWCETT 

 

LÍVIA (CANTANDO) - Kátia Flávia, é uma louraça Belzebu 

provocante, uma louraça Lucifer gostosona, uma louraça 

Satanás gostosona e provocante (...) 

 

(SE VIRA E FICA DE FRENTE PARA A PLATÉIA) 

 

LÍVIA – (CANTANDO) Que só usa calcinhas comestíveis e 

calcinhas bélicas, dessas com armamentos bordados, 

calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de 

rendinha, calcinha de morango, calcinha geladinha, 

calcinha de rendinha (...) 

 

(MUITOS FLASHES E ALVOROÇO NA PLATÉIA. CARMINHA FICA 

IMPRESSIONADA COM O DESTAQUE DOS FOTÓGRAFOS E VAI 

CAMINHANDO, SOBE NO PALCO E COMEÇA A CANTAR JUNTAMENTE 

COM LÍVA) 

 



LÍVIA, CARMINHA (CANTANDO) - Ex-miss Febem, encarnação 

do mundo cão, casada com um figurão contravenção, ficou 

famosa por andar num cavalo branco, pelas noites 

suburbanas, ficou famosa por andar num cavalo brancop 

elas noites suburbanas, toda nua! Toda nua! Toda nua! 

Toda nua! 

 

LÍVIA, CARMINHA (CANTANDO) - Matou o figurão, foi pra 

Copacabana, roubou uma joaninha, pelo rádio da polícia 

ela manda o seu recado, pelo rádio da polícia ela manda 

o seu recado, Get out! Get out! Get out! Get out! 

 

(LÍVIA ABAIXA A ALCINHA DE UM LADO DO VESTIDO) 

 

LÍVIA, CARMINHA (CANTANDO) - Pelo rádio, pelo rádio, 

pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio da polícia ela 

manda o seu recado alô polícia, eu tô usando um 

Exocet, calcinha! Um Exocet, calcinha! Alô polícia, eu 

tô usando um Exocet, calcinha! Um Exocet, calcinha! 

 

(LÍVIA JOGA A SUA PERNA PARA CARMINHA, QUE A SEGURA 

JUNTA AO SEU CORPO) 

 

CORTA PARA: 

 

No dia seguinte após o vexame, Consuêlo foi 

pessoalmente até o apart. de Lívia, onde teve o prazer 

de demitir a ex-editora-chefe da Gloss Life após uma 

acalorada discussão. Após a demissão, a mãe de Dante 

já entrou em contato com um detetive particular no 

anseio de ter todo o passado de Lívia, oficialmente 

sua nova rival, em suas mãos. 

 Paralelo a isso, Carminha vibra com o destaque dado 

pelas revistas de fofoca que cobriram a festa a sua 

performance em cima do palco. 

 Buscando revanche contra a sua rival, Lívia arma um 

plano: ela invade a redação da Gloss Life com as 



chaves que lhe restaram da época em que desfilara 

pelas dependências do prédio como a editora-chefe.  

Enquanto Lívia invade a Gloss Life, Dante pede Lena 

Maria em casamento durante um passeio romântico. 

 

CORTA PARA: 

CENA 10 – RUA – PRÓXIMO À PRAIA - NOITE – EXT. 

SONOPLASTIA: “LA MUJER QUE BOTA FUEGO” – MANUEL 

MEDRANO ft. NATALIA JIMÉNEZ 

 

DANTE – Também, mas não é só isso...olha lá, o nosso 

restaurante vai brilhar! 

 

(LENA MARIA SE VIRA, O NAVIO ACENDE SUAS LUZES) 

 

LENA MARIA – (SURPRESA) Eu nem acredito! Você fez tudo 

isso? 

 

DANTE – Eu te disse que seria uma noite especial, não 

disse? 

 

LENA MARIA – Isso já é mais que especial, é um sonho! 

 

DANTE – Sonho? (SE APROXIMA) 

 

LENA MARIA – É. Um sonho! 

 

DANTE – Então deixa eu te beijar, pra ver se você 

acorda! 

 

(OS DOIS SE BEIJAM. A CÂMERA VAI DESFOCANDO ELES E 

FOCANDO NO NAVIO ILUMINADO AO FUNDO) 



 

CORTA PARA: 

 

CENA 11 – REVISTA GLOSS LIFE – SALA DE CONSUÊLO - 

NOITE – INT. 

A SALA ESTÁ ESCURA E VAZIA. A PORTA É ABERTA COM 

CUIDADO, LÍVIA ENTRA SORRATIERAMENTE, ACENDE A LUZ DA 

SALA E SE DIRIGE ATÉ A BANCADA DE CONSUÊLO. A CÂMERA 

CLOSA EM LÍVIA SE SENTANDO NA SUA CADEIRA E TOMANDO UM 

RETRATO DA EX-CHEFE EM MÃOS. 

 

LÍVIA – Consuêlo...Consuêlo...você se achou esperta 

demais, poderosa demais, intimidadora demais...gente 

que pensa em ser demais é fácil demais de quebrar! 

(COMEÇA A PROCURAR ALGO NAS GAVETAS. EM UMA DELAS, ACHA 

2 PASTAS GROSSAS. A CÂMERA NÃO FOCA NO QUE ESTÁ ESCRITO 

NAS CAPAS DAS PASTAS. LÍVIA PEGA SUA MOCHILA E ESCONDE 

AS DUAS PASTAS DENTRO DELA. COLOCA A MOCHILA, FECHA AS 

GAVETAS DA BANCADA E DEIXA A SALA, APAGANDO A LUZ E 

FECHANDO A PORTA COM CUIDADO) 

CORTA PARA: 

E para garantir que não houvessem provas, a ex-

editora-chefe da Gloss Life apagou os registros das 

câmeras de segurança daquela noite. Mas longe dali, o 

casal DALENA era só felicidade. 

 

CORTA PARA: 

 

CENA 12 – NAVIO - NOITE – INT. 

 

DANTE SE APROXIMA DE LENA M. (QUE FICA DE PÉ), SE 

AJOELHA, TIRIA DO BOLSO UMA PEQUENA CAIXINHA DE JOIA E 

A ABRE EM DIREÇÃO A LENA MARIA. 

 

DANTE – Lena Maria Breda, aceita fazer de nós o casal 

mais feliz do mundo? 



 

SONOPLASTIA: “LA MUJER QUE BOTA FUEGO” – MANUEL 

MEDRANO ft. NATALIA JIMÉNEZ  

 

LENA MARIA – Mas é claro que eu aceito! (PUXA DANTE PARA 

PERTO E LHE TASCA UM BEIJO) 

 

CORTA PARA: 

 

 O plano de Lívia carecia de uma cúmplice, alguém que 

pudesse entregar as bonecas (os trabalhos de dois 

meses da Gloss Life) para a principal concorrente da 

revista, a Tomorrow. E para esse cargo, Lívia escolheu 

Carminha, que seduzida pela proposta e em troca de 

contar com o empurrão da aliada para deslanchar a 

carreira ela acabou aceitando. 

 Mas se engana muito quem pensa que só Lívia e 

Consuêlo organizavam diversas armações para se darem 

bem, Tina também as fazia. A jovem usava Sophia, sua 

melhor amiga como principal alvo para dar base as suas 

criações. Por ser rica, a amizade das duas era muito 

proveitosa para Tina, que conseguia se manter perto do 

mundo com que tanto sonhava. Porém é quando Ricardo, 

irmão de Sophia, volta ao Brasil que ela vê a sua 

chance de ouro para conseguir finalmente ascender 

socialmente. 

 

CORTA PARA: 

 

CENA 13 – BAR – MESANINO – NOITE - INT. 

TINA E RICARDO ESTÃO SENTADOS À MESA CONVERSANDO. 

 

TINA – Mas me fala, como foi a viagem? 

 

RICARDO – Foi ótima! Lugares maravilhosos, bem cuidados, 

dias fantásticos e noites melhores ainda! (RISOS) 



 

TINA – (RISOS) Ah, eu sou muito jeca nisso, só fui até 

a Disney uma vez! 

 

CORTA PARA: 

 

A ideia de roubar as bonecas funciona e a Gloss Life 

que já não andava bem das pernas, finalmente entrou em 

crise, gerando uma série de demissões, inclusive a de 

Cláudia, para o deleite de Lívia. Mas o que Lívia não 

esperava é que Consuêlo estaria finalmente recebendo o 

dossiê que continha cada passo dado pela vilã, 

descobertos com o meticuloso trabalho do Detetive 

Aderbal. 

 

CORTA PARA: 

 

CENA 14 – APART. DE CONSUÊLO – ESCRITÓRIO – NOITE - 

INT. 

CONSUÊLO COMEÇA A LER O DOSSIÊ DE LÍVIA. NÃO ACHA NADA 

MUITO INTERESSANTE. ATÉ QUE CHEGA EM DETERMINANDO 

TRECHO QUE ELA NÃO IMAGINAVA ENCONTRAR. 

“Após a morte do noivo, deu a filha que estava esperando 

para adoção, sendo Clara, a criança, adotada por Lena 

Maria Breda em sigilo absoluto após perder sua filha 

devido a uma má formação congênita. ” 

 

CONSUÊLO – (CHOCADA) Meu Deus! Mas então a filha da Lena 

é na verdade da Lívia! As duas nem imaginam quem a outra 

é realmente! (SE LEVANTA) E a Lena? Coitada! Se a Lívia 

souber disso pode tentar tomar a guarda da menina de 

volta! Menina que Lena usou para preencher o vazio da 

filha morta! 

CORTA PARA: 

 

 



 Chocada com o conteúdo do dossiê, Consuêlo resolveu 

manter o documento sob sigilo máximo, para evitar de 

prejudicar o casamento entre seu filho, Dante, e Lena 

Maria, mas o rapaz acabaria descobrindo todo o plano 

por meio de uma queda de energia no apart. durante o 

jantar de noivado do casal oferecido por Consuêlo. 

 

CORTA PARA: 

 

CENA 15 – APART. DE CONSUÊLO – ESCRITÓRIO – NOITE – 

INT. 

 

CONSUÊLO ABRE A PORTA E FLAGRA DANTE CHOCADO LENDO O 

DOSSIÊ, ELA FICA DESNORTEADA E FECHA A PORTA 

RÁPIDAMENTE E VAI ATÉ ELE DEPRESSA. 

 

CONSUÊLO – O que você está fazendo revirando as minhas 

coisas? Não sabe que não é educado e além de tudo é 

invasivo? 

 

DANTE – Você não é a pessoa mais adequada para julgar o 

que é invasivo ou não nesse momento!  

 

CONSUÊLO – Se acalme, você está confuso, não está usando 

a razão! 

 

DANTE – Eu não consigo nem acreditar nisso...e você, 

como pode esconder de todo mundo o que sabia? 

 

CONSUÊLO – Eu descobri isso recentemente. Não faz nem 

uma semana. Qual é a sua ideia? Sair contando para todos 

a verdade sobre essa criança? Que tal marcarmos uma 

coletiva de imprensa, montarmos uma pinhata, encher com 

doces e colocar um bilhete com essa revelação para que 

quando ela estoure todos descubram? 

 



DANTE – Não é hora para ironias! Você tem noção do 

estrago que a Lívia pode fazer em Lena caso ela descubra? 

 

CONSUÊLO – Você parece não conhecer Lena Maria...hum, 

com aquele senso de honestidade, não duvido que se ela 

descobrir, ela mesmo irá até Lívia para contar tudo! 

 

DANTE – Ela tem direito de saber a verdade e eu vou 

contar para ela sim, você querendo ou não! É o justo! 

 

(CONSUÊLO SE APROXIMA MAIS AINDA DE DANTE E O PUXA 

PELA GOLA DA CAMISA) 

 

CONSUÊLO – Escuta aqui, se você quiser criar um inferno 

com a Lívia, procure de outra forma! Uma revelação como 

essas conseguiria até cancelar o casamento de vocês! Já 

pensou se ela vai na justiça pedir a guarda da Clara de 

volta? Você quer dar um motivo para Lívia poder atacar 

você? E pior ainda, todo mundo sabe que a Gloss Life 

não está em nenhum momento, não deixe a Lívia ter uma 

ligação pela filha com a revista! Eu não vou deixar você 

jogar a sua vida pela janela! (SOLTA DANTE) 

 

DANTE – Como você pode ser tão fria com um problema 

desses à sua frente? 

 

CONSUÊLO – Não estou sendo fria, estou sendo prudente. 

Isso é tudo muito delicado, não pode ser resolvido 

assim, na base do grito. Agora vamos voltar para aquela 

sala como se nada tivesse acontecido, entendeu? Nada de 

dar bandeira! 

 

CORTA PARA: 

 

 Intimidado pela mãe, Dante acabou aceitando manter 

tudo em sigilo e seguir adiante. Alguns dias depois, 



finalmente chegou a dia do tão esperado casamento da 

trama, mas ninguém contava que Lívia fosse invadir a 

cerimônia vestida de noiva e com um revólver, pronta 

para acabar com seus algozes.  

 

CENA 16 – IGREJA – NOITE – INT. 

 

CONSUÊLO – Só pode cair quem um dia esteve de pé, o que 

não é o seu caso, uma cobra criada que vive se rastejando 

por farelos e qualquer tipo de empatia e compaixão! Você 

não precisa cair para ser nada, você nunca deixou de 

ser nada! 

 

LÍVIA – Nada é o que você vai ser agora!  

 

(TIRA UM REVÓLVER DA BOLSA E APONTA PARA CONSUÊLO) 

 

CONSUÊLO – O que você pensa que está fazendo?! Isso aqui 

já está passando dos limites! Abaixe essa arminha de 

contrabando, não torne as coisas piores do que elas já 

são! 

(CONVIDADOS CHOCADOS, VÃO SAINDO DEPRESSA DA IGREJA, 

CLIMA DE TEMSÃO, MUITA CORRERIA.) 

 

LÍVIA – Quem decide isso sou eu! Já tive meu noivo 

tirado de mim uma vez e isso não se repetirá! 

 

LENA MARIA (ATRÁS DE DANTE) – (TOM: DESESPERO) Por 

favor, Lívia! Tenha o mínimo de bom senso e saia já 

antes que a polícia chegue! 



 

LÍVIA – (RISOS) Antes da polícia chegar eu vou...agora, 

a questão é, será que vocês ainda estarão aqui quando 

ela chegar? 

 

MARCELO – Não seja tola! 

 

CONSUÊLO – Você está completamente insana! Precisa se 

colocar no seu devido lugar! 

 

LÍVIA – Mas eu nunca disse que não precisava me pôr no 

meu lugar, entretanto, esta noite eu estou me dedicando 

a colocar vocês em seus lugares...um a um! 

 

DANTE – Você está blefando! 

 

LÍVIA – E por que eu estaria? Consuêlo destruiu a minha 

carreira, eu estou começando a contrair dívidas, você 

destruiu a minha vida amorosa...eu não tenho nada a 

perder! 

 

LENA MARIA – (TOM: DESESPERO) Você vai ser presa se der 

qualquer passo à frente! Não percebeu isso ainda? 

 

 LÍVIA – Você! É você...a primeira... 

LENA MARIA – (TOM: DESESPERO) – A primeira? 



 

LÍVIA – Isso...a primeira a fazer a viagem! 

CORTA PARA: 

 

 É o ditado, cão que ladra não morde, e assim se fez. 

Lívia acabou não atirando em ninguém após Lena Maria 

revelar todo o seu passado e Consuêlo confirmar que 

Clara é a filha biológica que Lívia abandonou ao 

nascer e foi adotada por Lena Maria após ela perder 

seu bebê. Transtornada, a vilã deixou a igreja 

submersa em alucinações, até ser atropelada no meio da 

rua.  

CORTA PARA: 

 

CENA 17 – RUA – EM FRENTE A IGREJA – NOITE – EXT.  

TRANSTORNADA, LÍVIA VAI CAMINHANDO E ATRAVESSANDO A 

RUA SEM PRESTAR ATENÇÃO NO QUE ESTÁ AO SEU REDOR. 

CONSUÊLO VAI SEGUINDO-A. 

 

LÍVIA – (CAMBALEANDO E ZONZA) A minha filha...minha 

filha...só minha! A mamãe tá indo te buscar...estou indo 

pronta para você! Tenho certeza de que depois disso 

Consuêlo vai me recontratar, ela não vai guardar rancor 

nenhum, imagina! (RISOS) A mamãe tá chegando! 

 

(VAI ADENTRANDO CADA VEZ MAIS ENTRE AS LUZES DE FARÓIS 

DE CARROS)  

 

 

LÍVIA – (CAMBALEANDO E ZONZA) Nós vamos ser felizes 

juntas, filinha! Só eu e você...o seu pai vai voltar 

logo logo, posso até ouvir ele falar comigo agora mesmo, 

escuta só ele! “Lívia! Lívia!”... 

 

(UM DOS CARROS ATROPELA LÍVIA DA VIDA FORTEMENTE) 



 

CORTA PARA: 

 

 O final dessa história você não pode 

perder! É a partir de segunda, 20H00! 

 

 

 

 

 


