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SINOPSE:

A peça conta sobre uma jovem estudante e aprendiz de feiticeira, Natália, que ao 
treinar um novo feitiço acaba acidentalmente trazendo o escritor Nick, de 1930, para o 
ano de 2020. De uma forma leve e divertida, a peça traz reflexões importantes sobre 
alguns aspectos importantes da vida, como o amor e a pandemia.

Prólogo (gravado)

Cenas iniciais de ambos os personagens 

Cena 1 (gravada) 

Nick: Eu preciso escrever sobre o futuro em que esses jovens vão se conhecer. Mas 
como será o futuro? 

Em seu quarto Natália ainda estuda 

Natália:  Ok, chega de treinar meus poderes por hoje, preciso estudar para minha 
prova de biologia amanhã. Ai só mais um pouquinho vai, uma lida nesse livro de 
feitiços não vai matar ninguém né? Eita... olha aqui, viajar no tempo. Não, Natália foco, 
biologia. Ah vou fazer vai 

Natália faz o feitiço, mas nada acontece e ela volta a estudar. 

Cena 2 



Natália houve alguém bater na porta do seu quarto. Nick abre a porta. 

Nick: Com licença, senhorita 

Natália: Quem é você? Senhorita? Que? 

Nick: Ah, perdoe meus modos. Me chamo Nick Carraway. 

Natália: Ah, eu sou Natália. Bem-vindo ao meu quarto, mas como você veio parar aqui?

Nick: Eu não faço ideia, estava escrevendo meu livro, comecei a ficar tonto e apareci 
aqui, de frente de sua porta 

Natália: Nossa Nick, você fala estranho 

Nick: Estranho? Perdoe-me senhorita, mas acredito que estranho seja estes seus 
aposentos, cada coisa que tem aqui parece que são do.... Sei que pode soar estranho 
senhorita Natália, mas... em que ano estamos? 

Natália: Ué, 2020. 

Nick: Santo Deus! 2020?? De certo deve ser um ano formidável! Imagine as inovações
tecnológicas! As inovações na saúde! 

Natália: É.… na verdade não né, com toda essa coisa de coronavírus e tal 

Nick:  Corona o que? Perdão, creio que compreendi errado

Natália: Ah, então esse ano nós estamos em uma pandemia de um vírus, o 
coronavírus. Inclusive, toma aqui essa máscara para você se proteger 

(Natália dá a máscara para Nick)

Nick: Preciso colocá-la agora, senhorita? Devo me proteger de você? 

Natália: Não precisa porque a gente tá dentro da minha casa, mas só fica a um metro 
de distância de mim tá? 

Nick: De certo, senhorita. 

(Nick para e pensa)

Então é pior do que eu pensava... 2020 é o ano do apocalipse!! Oh céus, estou 
condenado! 

Natália: Não, calma tem coisa legal também! Olha isso aqui! 

(Natália passa um celular para Nick, e sem querer começa uma música de amor; ela 
fica sem graça)

Nick: Santo Deus o que é isso?? 

Natália: É um celular



Cena 3 

(Nick mexe um pouco no célular). 

Nick: Senhorita Natália, tudo isto aqui no futuro é muito encantador e de certo, 
assustador, mas receio que tenha que voltar para o meu ano. 

Natália: Mas Nick, você acabou de chagar como assim quer ir embora? 

Nick: A questão é que estou escrevendo um livro, senhorita Natália, preciso voltar para
termina-lo. 

Natália: uuu que legal, é sobre o que? 

Nick: Uma história de amor entre dois jovens que viajam no tempo 

Natália: De amor? Tipo A Culpa é das estrelas um negócio assim? 

Nick: Perdão creio que não sei do que a senhorita está...

Natália: Mas esses jovens, eles vão participar de alguma competição tipo que nem no 
Jogos Vorazes? 

Nick: Calma... que? É apenas um romance entre dois jovens que tem uma viagem 
temporal no meio 

Natália: Aaah, entendi então está mais pra uma fanfic 

Nick: Pe-perdão? De qualquer modo, eu realmente preciso retornar para 1930 e 
terminar minha obra 

Natália: Ah, mas faz aqui mesmo, pega esse celular que eu te dei e abre o Notas aí vai
dar para escrever rapidinho

(Nick tenta ligar o celular, mas não consegue) 

Nick: Óbvio que ia dar errado! Você nunca sabe do que fala e para ser bem sincero eu 
só estou aqui por culpa sua! 

Natália: Que?? Escuta aqui, você que chegou aqui todo curioso falando de futuro e 
querendo saber como que tudo acontece por aqui

Nick: Oh céus! Me poupe, a senhorita está delirando 

Natália: Olha Nick me poupe você, vou falar o que eu devia ter falado desde o 
momento que você entrou aqui: Me deixa estudar 

(Nick sai do quarto de Natália, depois volta ofegante) 

(Nick tenta mexer no celular)

(Monólogo Natália se sentindo culpada) 



(Nick continua tentando mexer no celular, enquanto Natália estuda. De repente, Nick 
começa a tossir)

Natália: Nick, você tá bem? 

Nick (tossindo): acredito que não se-senhorita 

Natália: Ai, será que é corona? Você devia ter pego a máscara... 

Nick (ainda tosse): acredito que não, talvez seja porque eu sou de 1930 meu corpo não
pode estar 90 anos para frente 

Natália: Calma aí, eu tenho estudado um poder de cura, vou tentar te ajudar 

Nick: Está bem, mas rápido, agora estou sentindo uma péssima dor de cabeça 

Natália: Tá, ok, deixa eu só pegar aqui meu livro para ler

Nick: Ah isso vai dar super certo... 

Natália: Ok, vou começar... A... Eita, pera, página errada eu ia te transformar num sapo

Nick: Oh céus, estou condenado 

Natália: Ok, página certa, agora vai dar certo!

(Natália consegue curar Nick)

Nick: Senhorita Natália, pensando bem, resolvi que vou ficar!

Natália: Sério???? Que demaissss!!!!

(Natália fica pensativa)

Mas o que te fez mudar de ideia?

(Antes dele falar a motivação, os atores entram em cena para conversar com o 
público). 


