
1 "THE GANG" . EXT. RUA. VISTA PRA UM SUBÚRBIO CINZA 1

Fim de tarde(cepúsculo), dia nublado.

No alto de uma colina dois garotos(6) em uma bicicleta

espiam o fim do expediente de uma fábrica,os últimos ônibus

saem do pátio levando os trabalhadores para casa; O garoto

mais alto apoiado com os pés na pedaleira e uma das mãos no

ombro do amigo observa com a ajuda de um binóculos um guarda

puxando o portão de metal e logo depois trancando-o com um

cadeado,algumas luzes se apagam no interior da fábrica o

garoto solta o apetrecho, apoia sua outra mão no amigo:

-vambora!?

viram a bike e saem, descem a ladeira em "zig-zag"...o

garoto em pé abre os braços...ao fundo a fábrica solitária

se afasta.

2 "QG". INT. COMODO APERTADO E SUPERLOTADO DE LUZES E COISAS.2

Os dois garotos entram no "QG", onde se encontram mais três

crianças, duas garotas( twins, 7) que concentradas fuçam

algo em cima de um balcão improvisado iluminado por uma

luminária portátil, e um garoto(8) jogado num puff ao canto

imerso num gameboy, que ao vê-los chegar diz sem tirar os

olhos do jogo:

_ Ôoo demoraram heim, já tava

achando que tinha dado alguma

merda..

despem mochilas e casacos e os penduram em diferentes locais

um dos garotos se dirige ao sofá, o mais alto em pé junto à

porta:

-Naaã, numa boa, é que sexta eles

sempre atrasam a saída por causa da

limpeza..

-hum...alguma observação pro

relatório de hoje ?...pensem bem!!

-ahmmmm não , acho que nada

importante... e por aqui como estão

as coisas?( se dirigindo à uma

cadeira junto ao balcão onde estão

as garotas)

Uma delas levanta um tipo de estilingue contra a luz,dando

puxadelas no elástico:

-revisamos todas armas e

equipamentos..,

A outra, sacudindo um pequeno saco plástico com um pó branco

dentro(sorridente e empolgada):

(MORE)

(CONTINUED)
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e olha só pra essa belezinha aqui

!! testamos com o Bob ee...(solta

uma risada se levanta e pega o

garoto pela mão) melhor você ver

isso..

se afundam no cômodo, num outro canto perto de um monte de

tralhas um enorme cão(língua pra fora) está desmaiado no

meio de alguns cobertores velhos,(os dois riem )a garota

explica:

-junto com aqueles comprimidos que

você vinha pegando na farmácia do

Seu.João, esmaguei

uns"anti-depressivos" "pesaaados"

da mãe do Gab, ele disse que ela

desmaia por umas doze horas quando

toma.....minha poção do sono vai

arrasar hoje!

-Ótimo, deixa eu entregar ela pro

Rafa que o próximo passo é com

ele(pegando o pacote).

Enquanto os dois voltam junto aos outros, o garoto já vai

convocando:

-Reunião na sala galera..,eu sei

que já repassamos isso umas mil

vezes esse mês, mas é hoje nossa

grande noite e NADA pode dar

errado!

Se acomodam no sofá, a outra gêmea da "chutinhos" no garoto

do puff pra que ele chegue pra lá e senta-se com ele, os

cinco já na sala, quem convocou começa:

- todos já tem planejado seu jeito

ninja de sair de casa pra gente se

encontrar aqui as 02:00pm?

(todos)-sim, aham...

Joga o pacote com o pó para o garoto no puff.

-nossa fada do sono!.., Rafa!, seja

um bom menino hoje e prepare o

lanche do seu pai., enche a garrafa

de café até a boca! e manda

bastante bolinhos e não esquece de

trazer uns pros cachorros.., Você

disse que na sexta o turno "de

dentro" costuma tomar o café da

madrugada juntos, então se tivermos

sorte só vamos ter que nos

preocupar mesmo é com a TORRE..,

bem vamos ao repasse do plano...



3.

3 "A QUEST" EXT. RUAS RESIDENCIAIS/RUAS FÁBRICA. MADRUGADA. 3

Uma gang de pequenos batmans em suas bicicletas tomam conta

das ruas (brincam e se divertem), chegando perto da fábrica

eles escondem as bikes em arbustos,seguem andando,

sorrateiros.

(V.O) -O Gab vai na frente, vai apagar os postes da rua com

o laser,enquanto cortamos a grade ele pula o portão pro

pátio e desliga a caixa de luz dai entramos. (a ação ocorre

no tempo em que é narrada)., O Gab cuida dos fiamentos

das câmeras e luzes, o rafa cuida dos cães que ficam no

hangar de entrada atraindo eles pra longe com seu apito de

caça...se tivermos sorte com os bolinhos dos sonhos eu e as

meninas só vamos ter que nos concentrar em chegar até a

torre de vigia, vou subir até lá entrar pela clarabóia no

teto e desmaiar o guarda com o éter que roubamos do

laboratório da escola....eee.. caso de alguma merda elas

estarão me esperando lá embaixo com um "lençol salva vidas"

darei o sinal, saltarei e saímos correndo...

O garoto sobe a torre pelas escadas laterais e ao chegar

no topo percebe que o guarda não esta dentro da guarita como

planejado ,mas sim no para-peito fumando um cigarro, o

guarda o Vê parte em sua direção, o menino reluta e joga

uma bomba de fumaça...

As Gêmeas seguram um grande lençol esticado, olhando pra

cima veem uma grande nuvem de fumaça, se entreolham...da

fumaça surge repentina uma grande massa negra que com um

tremendo baque arranca o lençol das pequenas mãos das

irmãs(era um corpo muito maior do que elas esperavam, que

caiu de bem mais alto do que imaginavam) olhavam atônitas

para o corpo no lençol ,uma mancha vermelha surge

vaa..ga..ro..sa..mente.

dizem juntas olhando para cima:

- Ele ta sangrando...

lá no alto a fumaça se dissipa, eis que surge uma cabecinha:

-eita!!

(jumpcut) Os 5 em volta do corpo,cada um com uma expressão

diferente no rosto, quele que o derrubou começa a andar

nervoso:

GAROTO 1

-Ferrou!,ferrou!,ferrou!ferrou!

ferrooou!...só tem um jeito de sair

dessa, vou ter que pedir ajuda pra

quem jamais queria...!

(CONTINUED)
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GAB

-pra quem?

GAROTO 1

-pro Diabo!... me esperem

aqui,olhem se todos os outros

guardas estão dormindo, depois se

escondam ..eeeee..tentem esconder

ele também...

apanha sua mochila se vira e sai.

RAFA

-péra cara, onde cê vai !?

GAROTO 1

-pra casa..

Na bike desce a ladeira da colina à milhão.

4 INT. QUARTO DE UM ADOLESCENTE. SEMI ILUMINADO 4

(sussurros)-Christian! Christian..!

acorda! preciso de ajuda...é

sério!!

agachado próximo a cabeceira o garoto cutuca o rosto do

irmão que acorda acendendo o abajur:

-Mas que porra é essa !?!

o garoto assustado tampa a boca do irmão:

-shiiiiiiuuuu !! por favor! só vem

comigo, te explico no caminho...

5 EXT. RUAS. CARRO.MADRUGADA 5

no carro os dois sentados sem cinto lado a lado, escutam

Nevermind no toca-fita, Christian fuma um cigarro:

-Você tem merda na cabeça

moleque!!, só pode ter sido o tombo

do berço!te deixou retardado!(da um

tapinha de leve na cabeça do irmão)

chegam na fábrica estourando os portões com o carro,descem

Christian abre o porta malas:

-Cadê o presunto e o resto da

sua...."gang"!? e já que estamos

aqui vamos dar uma olhadinha lá

dentro.

(CONTINUED)
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O menino sorri,encontram o resto do pessoal dizem que vao

entrar,as crianças querem entrar no depósito,Christian segue

na direção dos escritórios; Com a ajuda de uma das gêmeas

conseguem destrancar o cadeado do depósito,entram e se

decepcionam, chocados e tristes:

-é só isso !? nao acredito que

arriscamos tudo por esse monte de

caixas sem graça !!?

Era uma fábrica de doces e chocolates, esperavam algo

fantástico, mas a sala era um amontoado de caixas pardas,uma

das crianças diz :

-bem,já que estamos aqui vamos

abrir as caixas e nos esbaldar com

oque tem dentro !! e vamos torcer

pra nao acharmos Oompa-Loompas!.

(riem)

correm e começam a derrubar e rasgar o quanto podem, e no

ápice da folia uma voz diz junto á porta :

-hey pirralhos vamos nessa !

Era o Christian,ele carregava uns sacos pesados e já ia se

dirigindo ao carro novamente quando seu irmão o chama:

- A gente tinha planejado passar um

pouco mais de tempo..,por favooor?

-Ah é !? tinham planejado?... e

matar um homem? tinham planejado

também!?? anda! vambora!!!

todos param imediatamente oque estavam fazendo,por um

momento tinham esquecido oque ocorrera,ficam um tempo

catatônicos...Christiam grita pra acelerarem,e eles começam

a recolher doces e chocolates em suas sacolas e mochilas.

no carro as Gêmeas ajeitam a "bagagem" no banco detrás

enquanto os garotos ajudavam colocar no porta-malas o corpo

enrolado no lençol...trancam o porta malas entram o carro e

saem.

CHRISSTIAN:

-vamos desovar no lago da

solidão,fica na cidade vizinha e

temos que chegar antes do

amanhecer, então digamos que eu vou

precisar correr um

pouquinho...(acelerando)

as crianças se entreolham assustadas,.. logo chegam.

(CONTINUED)
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era uma estrada de terra,no meio do nada,algumas poucas

árvores se agrupavam em manchas espalhadas no campo

noturno,ao longe o lago se aproxima,escuro,denso....

estacionam o carro perto da margem saem todos, Christian

pega um pé de cabra de baixo do banco e entrega nas mãos de

um deles e diz:

-Se aparecer alguém,acerta com

isso! não podemos ter nenhuma

testemunha língua solta.,E que

sirva de aviso a vocês (diz

sarcástico)

vão todos para traseira do carro ,vigiam os arredores

desconfiados, fazem um semicírculo e abrem o porta-malas

lentamente... Christian junto com seu irmão e o Gab retiram

o corpo pesado,os outros ao redor observam apreensivos e com

uma certa expressão de horror no rosto...o silêncio é tao

grande que eles podem ouvir os próprios corações

disparados... tal silêncio é rasgado violentamente por um

grunhido e um espasmo do corpo,que escorrega e cai no chão;

o Rafa que estava com o pé de cabra tomado pelo terror do

susto desfere vários golpes na cabeça do lençol..todos

pasmos ficam imobilizados por alguns segundos...até caírem

numa crise de riso..levantam o corpo novamente o carregam

até a beira do lago, o atiram e esperam por um momento ele

se afastar...voltam ao carro todos permanecem em silêncio,

quando chegam na rodovia novamente o garoto que está no

banco da frente abre a mochila cheia de guloseimas e diz:

-Alguém ae aceita chocolate !?

o carro desaparece ao longo da pista,o dia está querendo

amanhecer...

FIM


