EPISÓDIO II – O Bastão da Glória.
Trecho do segundo episódio do livro “Wasteland Scumfucks – Terra do
Demônio” da editora Veneta.
GG é um ser humano levemente barrigudo, tatuado, com sangue no lugar
de cabelo. Ele carrega um bastão também ensanguentado e veste apenas
botas, luvas e uma sunga preta.
Z é um robô vermelho, com mãos de gancho e sem pernas. Ele anda
através de uma roda, uma espécie de monociclo elétrico.
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1- Quadro esticadinho.
GG desce em direção dos escombros subterrâneos através dos braços de Z,
que faz uma espécie de escada com seus braços robóticos.
Z
Era só o que me faltava...
2- GG e Z olhando escombros.
3- GG pega uma lata de comida nos escombros.
4- GG sorrindo para a lata de comida.
GG
Tá cheio de comida enlatada aqui embaixo!
5- GG joga a lata de comida pra trás.
GG
Eu odeio essa merda!
6- Z segurando o braço da mãe da família semi morta nos escombros, que
mal consegue se mexer ou falar.
Z
Ei vadia, você tem algo de bom pra gente?
7- GG
GG
Shh! A Sérgio tá logo ali em cima!
8- Z com um dos braços do pai da família, com a arma na mão.
Z
Ei, eu acho que tinha mais gente aqui…
9- GG NO FUNDO
GG

Sério? Quantas pessoas?

PAG 11
1- Z dando os ombros.
Z
Sei lá, eu não to afim de revirar escombros hoje...
1- Z mostrando o braço com a arma para GG.
Z
Você quer a arma?
2- GG com a mão no queixo.
3- GG pega a arma.
4- GG analisa a arma.
5- Quadro maior.
GG atira na mulher.
6- Z e GG ficam olhando a cabeça da mulher despedaçada.
7- Os dois falam juntos
Nah!

GG e Z

8- GG joga a arma para trás.
9- no meio dos escombros, vemos um balão com gemido.
10- GG e Z olham para trás.
11- Os dois encarando o gemido nos escombros.
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1- Plano subjetivo do moleque nos escombros de Z abrindo os escombros.
2- Z e GG se entreolham, surpresos.
3- Moleque chorando, se cobrindo, com medo.
4- GG
Vixe…
5- Z

GG

Z
Era uma família inteira…
6- GG fica sensibilizado.
7- GG e Z riem muito.
8- Moleque fica irritado.
9- Moleque pega uma pedra no chão.
10- Moleque ataca Z com o pedaço de pedra, mas Z desvia.
Wow!

Z

11- GG agarra a camiseta do moleque
12- GG levanta o moleque pela camiseta.
GG
Calma, moleque!
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1- Z se limpando, procurando algum dano em seu corpo.
Z
Porque esse filha da puta me atacou?
2- GG, com segurando o menino, que está se rebatendo.
GG
Acho que foi porque nós assassinamos a família dele.
3- Z bravo.
Z
O que eu tenho a ver com isso? Você que bateu com o taco e
fez essa porra toda!
4- GG pensando sobre a questão.
GG
Você que deu ideia de vasculhar esse porão de merda!
5- Z dá os ombros.
Z
Sim, mas você não precisava assassinar a família do
moleque…. / sei lá também! Eu não to nem aí!
6- GG bravo.
GG

Eu assassinei a família dele sem querer!
7- Z bravo.
Z
Você acabou de dar um tiro na cabeça da mãe dele! Foi sem
querer?!
8- GG pensando
9- GG bravo.
GG
Foi! Porque ela já tava meio morta!
10- Z vira os olhos de canto.
Z
Típico GG…
11- GG
GG
Que merda! O que a gente vai fazer com esse moleque agora?
12- Z
Z
Humm… Já sei!
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1- Z E GG com a mão no ombro do garoto.
CAPTION
Nós vamos adotar o menino.
2- Z, GG, E O MENINO
CAPTION
Nós seremos sua nova família...
3- O MENINO COMENDO UMA COXA DE FRANGO, COM ÓDIO NO OLHAR
CAPTION
No início vai ser difícil, porque nós deixamos marcas nele.
4- O menino bravo, com uma faca em sua mão. Noite.
CAPTION
E ele vai tentar se virar contra nós.
5- Mão de Z tirando a faca do moleque
CAPTION

Mas estaremos prontos para isso!
6. - GG e Z com mãos na cintura bravos
CAPTION
Vamos ensinar para ele que você nunca se vira contra sua
própria família.
7- Menino entendendo as lições.
CAPTION
E que nós somos a única família que vai amar ele de
verdade.
8- Menino abraçando Z
CAPTION
Quando ele perceber isso...
9- Menino com a cara pintada e uma lança. GG vendo ele treinar.
CAPTION
Nós vamos começar seu treinamento...
10- Menino adolescente
CAPTION
Ele vai crescer forte...
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1- Splash page.
Moleque adulto, fortão, barbudão e cheio de caveiras no pescoço.
CAPTION
E vai ser o cara mais fodão de toda a terra do demônio.
CAPTION
Nosso filho, nosso sangue. Um guerreiro. Uma lenda viva.
Nosso THORAX!
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1- GG
GG
É cara! Vamos fazer isso! Vai ser muito foda!
2- GG e Z dão um hi 5.
3- GG
GG

Mas eu acho que não podemos chamar ele de Thorax… Ele é
grandinho já, já deve ter um nome…
4- Z
Será?

Z

5- GG ainda com o moleque pendurado.
GG
Ei moleque! Você tem nome?
6- Moleque chorando.
S-sim…

MOLEQUE

7- Z observando.
8- Z bravo
Z
Fala logo, eu não tenho o dia todo!
9- MOLEQUE
Moleque
Valen… Valente...
10- Z casca o bico
11- GG
GG
Ei! Não zoa nosso filho!
12- Z
Z
Tá bom, desculpa. A gente pode mudar seu nome para Thorax?
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1- Menino chorando
MOLEQUE
E-eu não sei…
2- Z
Z
Vamos mudar, então!
3- GG

GG
Ei, não força a barra! Ele ta assustado!
4- Z
Z
Para de ficar do lado dele! Ele vai crescer mimado assim.
5- GG
GG
Não fala como eu devo criar meu único filho!
7- Z
Z
Típico GG!
8- GG
GG
Você sempre fala isso! O que é típico meu?

9- Z

Z
Ai meu Deus…
10- GG
GG
Sério, isso nem faz sentido! Como pode ser típico? A gente
nunca teve um filho antes!
11- Z
Z
Bom, vamos limpar ele e levar pra cima que a Sérgio está
esperando.
12- GG com a mão na cabeça
GG
Puts! Sérgio! você ainda tá com fome?
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1-

Sergio de baixo pra cima
Sim.

Sérgio

2- GG
GG

Porra, será que tem comida aqui?
3- Z
Z
Pega essa merda enlatada aí, foda-se cara…
4- GG
GG
A Sérgio não curte essas paradas enlatadas, é maior merda.
5- Z
Z
Bom, então ache algo que ela coma, porque eu não aguento
mais ficar nesse buraco escroto.
6. maior - GG
GG
Que merda...
7- GG vasculhando comida
GG
Eu mataria alguém por uma dragon ball agora...
8- Z abraçado com o moleque
Z
Seu viciado do caralho…
9- GG
GG
Não dá pra achar nada aqui, tem muito pedaço de cadáver em
todo canto! Puta que o pariu!
10- Cara do moleque triste.
11- GG
GG
E se...
12- GG e Z olhando maliciosamente para o moleque.
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1- Quadro maior. Sérgio, GG e Z numa fogueira. Sérgio está comendo os
restos do moleque.
2- Close em Sérgio comendo o braço do moleque

3- Z e GG
Aiai.

Z

GG
Que foi?
4- Z
Z
Não sei. O Thorax está bom, Sérgio?
5- Sérgio come um pouco
6- Sérgio para de comer.

Sim.
7- Z fica puto

Sérgio

Z
Eu não sei como vocês falam na ilha mágica dos elfos
góticos, mas de onde eu venho, as pessoas falam “obrigado”, ta?

