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• INT                           COZINHA                                DIA 

 

 

FYAH foi até a casa de RAQUEL. Ela estava na cozinha preparando uma pizza e 

bebendo vinho. Ela iria jantar com o seu namorado, JONAS, estudante de medicina e 

primo de GABI. O Irmão de RAQUEL, DAVID, pegou R$ 1.000,00 em drogas com o 

FYAH e disse que iria revender. Mas ele sumiu. Ninguém tinha notícia dele. Já fazia 

duas semanas. FYAH não iria ficar no prejuízo. 

 

RAQUEL 

Oi Fyah, tudo bem? 

FYAH 

De boa! E você?  

RAQUEL 

Ah... Tudo tranquilo!  

FYAH 

Hum... Que cheirinho bom! Tá preparando o quê? 

RAQUEL 

Eu tô preparando uma pizza, tomando um vinhozinho, ouvindo um reggae... Tá afim? 

FYAH 

Ah... Eu aceito sim! Valeu! 

FYAH aceitou o vinho e ficou olhando para RAQUEL. Ela estava usando uma saia, de 

um tecido fino. Não muito curta. E uma camisetinha colada no corpo. Ela não usava 



sutiã. Dava para ver o suor no seu corpo e o contorno dos seus seios através da blusa. 

FYAH ficou observando RAQUEL e ficou excitado. Ele já sabia exatamente o que fazer.  

FYAH 

Cadê o seu irmão? 

RAQUEL 

Eu não sei Fyah, ele sumiu e ninguém tem notícias. 

FYAH 

Você sabe que ele ficou me devendo né? 

RAQUEL 

Eu ouvi falar Fyah. Desculpa... Eu nem sei o que falar, mas eu também não tenho essa 

grana. Senão eu pagava. 

FYAH 

Pois é Raquel, só que eu não posso ficar no prejuízo. Eu vou ter que receber. Por bem, 

ou por mal. 

RAQUEL 

Não faz nada com o meu irmão não Fyah, por favor! Ele é só uma criança. Não tem 

nada na cabeça. 

FYAH 

O seu irmão tá muito longe Raquel. Você tá aqui na minha frente! Eu vou acertar com 

você mesmo! 

RAQUEL 

Como assim? 

Os olhos da RAQUEL eram olhos de medo! Ela sabia que alguma coisa ia acontecer! 

FYAH Sacou uma arma e se aproximou dela. Passou a arma pelo seu rosto. Pelo seu 

colo. Pelos seus seios. FYAH chegou bem pertinho do ouvido de RAQUEL e sussurrou. 

FYAH 

Tira a calcinha! 

RAQUEL começou a chorar! Implorou, tremia de medo! Pedia que FYAH não fizesse 

aquilo! E ele sussurrou novamente! Desta vez, passando a mão entre as pernas de 

RAQUEL. Ela tirou. Tremendo e chorando de medo. Ele puxou as mangas da camiseta 

de RAQUEL. Beijou sua boca, apalpou os seus seios, os chupou, depois virou RAQUEL e 

a jogou contra a mesa. Ele ficou por trás dela. E ele abriu as pernas dela, baixou as suas 



calças e a penetrou por trás enquanto apalpava os seus seios e puxava os seus cabelos. 

RAQUEL chorava, gemia, tremia e pedia para ele parar.  

FYAH 

Isso aqui é pro seu irmão aprender que ninguém passa o Fyah pra trás! Ninguém! 

RAQUEL 

Não faz isso por favor! Para! Para! 

[A câmera foca no rosto de Raquel, e vai perdendo o foco gradativamente, até a tela 

ficar escura.] 

...    

 


