
1 EXTERNA-RUAS DA CIDADE 1

fade in:

Ano 2136,

vemos um plano aéreo de uma grande cidade , suas

periferias são ruínas, seguimos em direção ao centro onde

poucos e enormes prédios brancos se destacam no meio de

construções obsoletas e cinzentas ,ao se aproximar da área

central a câmera perde altitude e plana sobre as ruas

centrais nas quais pouquíssimas pessoas circulam, todas

trajando uma espécie de uniforme executam funções

singulares,passeamos pelas ruas até toparmos com o prédio

mais alto de todos, a câmera o "escala" até seu penúltimo

andar chegando lá para de fronte a uma enorme parede com um

recorte de vidro, enxergamos através uma gigantesca sala que

tem uma aparência "clean porém glam" futurista,a cor branca

predomina há muitas paredes de vidro dividindo a sala em

cômodos a deixando com um aspecto de aquário, algumas

plantas, centralizado vemos uma enorme bancada empoleirada

de objetos diversos, uma lamina de espelho acompanha toda a

extensão da parede acima da bancada, uma garota está sentada

frente ao mesmo, cercada por criadas que adornam vestes e

acessórios frenéticas ( suas vestes são escarlates e

minunciosamente detalhadas, lembram as roupas da princesa

Léa mas com um ar "steampunk vitoriano")., A câmera retoma

seus movimentos transpassando a vidraça.

2 INTERNA- SALA CASULO 2

A garota(Anastácia,15), com um pincel cuidadosamente tinge

de rubro seus estreitos lábios rosados, a câmera se aproxima

lentamente do reflexo da garota, suas longas madeixas

douradas ondulam sob seus ombros, sua pele é extremamente

branca, seu rosto é delicado e oval, os olhos são de um

verde profundo., Ela termina o movimento, a câmera também.

Chegam duas criadas que começam a pentea-la.

V.O :

- Meu nome é Anastácia, devo ser a única criança num raio de

dois mil quilômetros,completo quinze ciclos hoje, vivi todos

eles bem aqui, nessa sala localizada no penúltimo andar da

colonia 02, essa noite tomarei posse da sala da Rainha que

fica bem no piso acima de mim e provavelmente não sairei tão

cedo de lá, tenho medo... (inicia sucessão de Cenas e

imagens dos anos passados de Anastácia, ela

estudando,brincando,olhando perdida a vista ).... tudo que

sei, tudo que sou eu aprendi aqui com minhas criadas, todas

com no mínimo cem anos de idade com aparência de trinta

graças a nano células injetadas , elas me contavam tudo, me

contavam lendas do mundo antigo, a ciência, o amor, a
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CONTINUED: 2.

história, só eram proibidas de falar dos assuntos das

colonias, do resto me contaram tudo. Me contaram sobre a

peste, que se mostrou sintomática no ano de 2030,

diferentemente das outras pestes que assolaram o mundo essa

não matou uma pessoa sequer, o que ela fez foi impedir de

nascer, até hoje ainda não se sabe a causa da peste há

teorias de todos os lados e nenhuma pode ser comprovada,

dizem ser o ar com poluentes tóxicos, a aguá, um vírus

laboratorial, ninguém sabe ao certo, o que se sabe é que só

afeta as mulheres que abortam naturalmente na terceira

semana de gestação , a última criança nascida fora das

colonias tem hoje cem anos, depois dela todas as linhagens

que apresentam resistência à peste são mantidas cativas no

interior das colonias espalhadas pelo mundo e mesmo a

linhagem resistente ainda é muito frágil e só conseguem dar

vida á apenas uma criança por dinastia,mesmo respirando

oxigênio 100% puro, bebendo aguá filtrada e

refiltrada,levando uma vida sem stress,vivendo para garantir

a perpetuação.

Voltamos á sala, as criadas findaram o penteado e agora

prendem um delicado véu nos cabelos moldados de Anastácia.

V.O:

- E essa é a unica função da Rainha, perpetuar!, a função da

Colônia é selecionar os melhores e mais aptos progenitores,

e isso é tudo que eu sei.

A garota se levanta auxiliada pelas lacaias que

sustentam cuidadosas suas vistosas vestes,uma robusta

máscara de gás é encaixada em seu rosto com um cuidado quase

cirúrgico,presa a máscara seguem em passos curtos até uma

grande porta, param, esperam a porta com seus movimentos

mecânicos vagarosos abrir passagem.

3 INTERNA- CORREDORES 3

caminham pelos corredores do prédio, a garota na frente as

lacaias atrás.

V.O:

- agora vou para câmara da Rainha, me disseram que vou ficar

algumas luas, até que eu sangre, quando isso acontecer a

Colônia já terá providenciado um "campeão".



3.

4 INTERNA-SUBTERRÂNEO DA COLÔNIA 4

Um grupo de velhos caquéticos se masturbam.... mulheres de

branco andam pela sala recolhendo o gozo ralo em pequenos

frascos.

FADE OUT.


