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Sinopse:
O famoso escritor contemporâneo, Luccas Papp se encontra com grandes dificuldades

para escrever seu novo trabalho... desespero e solidão o afligem. Diante desta  situação,
Luccas busca inspiração em sua mente, que o levará a uma pequena jornada, com
personagens inusitados, mesclando o passado, presente e futuro, tornando o real um sonho...
e o sonho real.

Enredo:
Todas as cenas são inspiração da cabeça do personagem do Luccas (todas as pessoas

são do mundo da ficção).

Objetivo:
Desejo de transformar o mundo.

- Conecta todos de volta quando os personagens entendem o que os uniram e assim cada um
volta pro seu mundo.
______________________________________________________________________________

CENA 1: Começa cenas individuais

CENA 2: Henrique em construção com algo
Henrique cantando a música do Rei Leão, falando que está quase conseguindo, porém logo fala
que algo deu errado.

HENRIQUE: - ... algo de errado não está certo  (luz começa a piscar).

CENA  3: Cena na ponte
1º Aang está na ponte esperando seu amigo e fica revoltado por ele não chegar.
2º Luccas chega à ponte falando sozinha sobre a sua vida em voz alta, seus sentimentos de
angústia.
3º Aang começa a falar com Luccas e ele se assusta por não ter visto Aang. Assim começa um
diálogo entre os dois sobre suas vidas.
4º Logo Emílio chega, questionando ambos por  estarem na ponte conversando e conta que veio
do futuro, falando sobre a importância da vida.



Aang: - Nossa! Não acredito que ele não veio ainda. Ele sabe que estava na minha meditação e
ele me tirou daquele momento, para eu ficar aqui a toa.

- LUCCAS: Nossa, estou tão angustiado, tudo que eu queria era fama, agora que tenho me
sinto tão incompleto, tenho uma ótima família, mas não me sinto bem.

- Aang: Garoto, se quiser se matar procure outra ponte, porque essa já está ocupada.
- LUCCAS: Quem disse que vou pular da ponte? Só estou aqui pensando na vida
- Aang: Pensando na vida? Não tinha lugar melhor não? Mas afinal, qual é seu nome?
- LUCCAS: Eu sou o Luccas Papp, e quem é você?
- Aang: Meu nome é Aang! Vocês aqui não entenderiam, mas vim de um lugar na qual

vocês costumam chamar de "outra dimensão".
- LUCCAS: Só posso estar ficando doido mesmo
- EMILIO: ei ei vocês! Sei que isso pode parecer um pouco estranho, mas em que anos nós

estamos?
- Aang: Era só o que me faltava.
- LUCCAS: - Oras, estamos em 2020
- EMILIO: Oh céus, 2020!? receio ter chego um pouco tarde...mas hein, em 2020 é normal

as pessoas ficarem conversando em cima de uma ponte?
......

CENA 4: Barulho de estrondo
CONECTA TODOS OS PERSONAGENS NA ILHA (personagens caindo)

QUINTA CENA: Henrique assustado, e todos personagens tentando entender o que está
acontecendo

1º Chegam questionando onde estão, discutem com ele por seu erro e dizem que querem voltar
de onde vieram.

- Henrique: Meu deus… quem são vocês? o que estão fazendo aqui? Na verdade, como
vocês vieram parar no meu quarto???

- Pessoas : eu quem pergunto… onde estamos… como viemos parar aqui?
- Henrique: Me chamo Henrique e vocês estão numa vila, no norte da Noruega, chamada

Berk… olha não sei como vocês vieram parar aqui… eu estava arrumando uma das
minhas invenções e foi quando ... hummmmm ... será (?)

- Luccas: Será o que menino?? Fala logo…

2º Henrique conta o que fez errado…
- Henrique: Estava eu aqui… criando uma das minhas invenções, como é de costume em

uma sexta feira, e a ancia da vila me deu um de seus produtos alquímicos para essa minha
bugiganga… e acho que talvez ocorreu alguma reação química… e nao sei direito… a luz
começou a piscar e o barulho e vocês aqui agora!!!

- LUCCAS: - Não é possível.. O que deu errado?

- HENRIQUE: Não sei… aparentemente era pra certo, fiz os cálculos por uma semana.

SEXTA CENA: Explicação do Henrique e do Emílio
Henrique e Emílio conversam sobre a ilha e sobre o futuro (energia)



- EMILIO: - ei espera! o que!? você fez isso!? Você nesse monte de trequinho barato, nessa
ilhazinha fez isso? isso é incrível! sabia que no futuro as pessoas matariam por algo
assim?... Você não pode deixar isso cair em mãos de pessoas que já estão no poder,
precisar usar isso para os que estão em baixo! No futuro nos arrependemos por vender
nossa força de trabalho por tão pouco, e só causou destruição e guerra! Estou
impressionado que você nesse monte de bugiganga e violão conseguiu fazer algo

- HENRIQUE: -  Do futuro?? você é o futuro ou todos vocês são ??

- EMILIO: - apenas eu meu bem kkkk eu vim do futuro para esse tempo… mas estávamos
- HENRIQUE: hummm então é isso

SÉTIMA CENA: Luccas relacionando com o Henrique e com o Aang por algo em comum
Luccas descobrindo que todos os personagens são ficção e todos começam a falar sobre sua
tentativa de salvar o mundo

- LUCCAS: - Peraí, e esse violão aí? Ele é meu
- HENRIQUE: -  Não meu caro… ele é meu… sempre esteve aqui.
- LUCCAS: - Não, não pode ser, ele é meu
- HENRIQUE: -  Não! meu pai deu ele pra mim quando eu era pequeninho…
- LUCCAS: - Não, meu pai deu pra mim
- Henrique: ele até me ensinou essa música aqui (toca violão) sempre tocamos quando

íamos pescar

- Luccas: Meu deus!! mas não é possível, eu inventei essa música

- Aang: - Pessoal, canoa furada não anda pra frente.
- LUCCAS: (repete a frase), esta frase aí é minha, eu quem escrevi ela a muitos anos atrás,

só deixei no papel, não apresentei.. O que está acontecendo?

OITAVA CENA: Questionamento sobre a máquina do tempo
- LUCCAS: - Por que construiu isso?
- HENRIQUE: -  eu só queria melhorar a vida das pessoas da minha vila… sabe somos um

grupo bem sedimentar… rústico então… com essa minha intenção iria facilitar a vida
- EMILIO: - Há, acho que já sei o que está acontecendo aqui! Bom, eu estou aqui para

salvar o futuro… Aang?
- Aang: - Eu já salvei meu mundo, vim para esse lugar achando que deveria salvar ele

também. Porque afinal, aqui precisa muito disso.
- EMILIO: E você Luccas? Já salvou alguma coisa?
- LUCCAS: E eu? Eu vivo da arte para transformar a vida das pessoas, mas.
- EMILIO? Será mesmo? Veja, eu estou salvando o futuro, Anng o seu mundo, Henrique a

sua ilhazinha, mas e você, está salvando quem?

NONA CENA: Todos os personagens vão desaparecendo e Luccas retorna para a cena
inicial, volta a escrever.

- LUCCAS: Nossa, foi tudo coisa da minha cabeça, então é isso, é essa a história que eu
precisava escrever.

● Luccas começa a tocar violão com as mesmas notas que o Henrique tocou.


