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• INT                           QUARTO                                DIA 

 

 

FYAH foi até a casa de CAROL. Ela estava devendo dinheiro a ele. CAROL é uma jovem 

linda, estudante de jornalismo, noiva, com um futuro promissor. Mas CAROL é viciada 

em drogas. E isso pode estragar o seu futuro. Ele usa cocaína todos os dias. Às vezes, 

durante a aula, durante o jantar em família. Essa é a primeira coisa que ela faz todos os 

dias assim que acorda! E quando vai dormir, ela se tranca em seu quarto e fica ouvindo 

música e cheirando cocaína. CAROL já passou várias noites em claro fazendo isso. Foi 

ela quem ofereceu cocaína para GABI pela primeira vez. Hoje em dia, GABI se prostitui 

para manter seu vício e CAROL está indo no mesmo caminho... 

 

CAROL 

Fyah? 

FYAH 

Oi Carol, sou eu sim! Tudo bem? 

CAROL 

Massa! Tudo certinho! E contigo? 

FYAH 

Suave... 

 

CAROL abre a porta de seu quarto e FYAH entra. Os dois se abraçam e FYAH dá um 

leve beijo no rosto de CAROL. Eles entram, CAROL fecha a porta e FYAH fica olhando 

CAROL caminhar em direção a cama. Fica olhando para o seu corpo. Para as suas 

curvas. Ela tinha acordado fazia pouco tempo e usava um baby-doll. Um shortinho 



bem curto, quase que transparente, por onde se podia observar os detalhes da 

calcinha de renda que CAROL usava. Ela usava uma camisetinha curta, que mostrava o 

seu umbigo e também era bem transparente. Ela não estava usando sutiã. E FYAH 

olhava para CAROL, ia contornando todo o seu corpo com os olhos. Os detalhes da 

calcinha, do short, sua barriga, seus seios, que podiam ser facilmente desvendados 

através da blusinha transparente... CAROL era linda, sexy, mas estava perdida! Era 

viciada em cocaína e estava devendo dinheiro ao FYAH. 

 

CAROL 

Entra aí Fyah, fica a vontade! A casa é sua! 

FYAH 

Valeu! 

CAROL 

E aí, o quê que cê manda?! 

FYAH 

Já tem minha grana Carol? 

CAROL 

Não Fyah, eu não tenho. Mas eu vou te pagar, não esquenta não. 

FYAH 

E vai me pagar quando? Eu não posso esperar não Carol. Olha, nós somos amigos, mas 

você não pode confundir as coisas não! Negócio é negócio! 

CAROL 

Sabe o que é Fyah, eu queria te pedir mais uma paradinha daquelas. A minha já 

acabou e eu to afimzona!  E tipo... Eu só posso pagar com grana?! Não tem nada que 

eu possa fazer por você não? Te ajudar, trabalhar pra você, sei lá...  

 

 

Eles estavam sentados na cama, um ao lado do outro e FYAH conversava com CAROL 

ao mesmo tempo em que seus olhos passeavam por todo o corpo dela. FYAH não 

podia perder aquela chance. CAROL já estava dominada pelo vício. Ele sabia que era 

agora ou nunca! 

 



  FYAH 

Olha Carol, você já esta me devendo muito grana... Eu não posso te dar mais nada. Só 

depois que você me pagar! 

CAROL 

Pô Fyah, me adianta aí. Tô precisando cara... Só uma vai... Eu faço qualquer coisa... É 

só você pedir. Qualquer coisa mesmo! 

FYAH 

Faz na Carol! Você não se garante não... 

CAROL 

Duvida?! Pois pede! Qualquer coisa Fyah, qualquer coisa! É só você pedir! 

FYAH 

Tá... Você quer mais uma, né?! Vou te dar 3... E você me dá o que eu quero. 

 

 

FYAH tirou 3 papelotes de cocaína do bolso e pós na Cama, ao lado de CAROL. Ele a 

beijou e ela retribuiu o beijo. FYAH passeou com sua mão pelas pernas de Carol. Por 

sua cintura. Pelo seu pescoço e sua nuca. Eles se beijavam ardentemente. FYAH tocava 

os seios de CAROL por cima de sua blusa. CAROL estava gostando. Seus beijos vinham 

acompanhados de leves gemidos e suspiros. FYAH tirou a blusa de CAROL e chupou os 

seus seios, a deitou na cama, tirou o seu short... 

 

[A câmera contorna o quarto passando pelos dois, foca nos papelotes sobre a cama e a 

tela fica escura gradativamente.] 

 

... 

 


