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Para meu amigo Rodrigo que me deu um  
grande incentivo a continuar na luta.  

Obrigada 
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Sinopse  
Marcos, está fazendo 18 anos e seus amigos resolvem 

dar uma grande festa para comemorar, mas quem pensa que 
as comemorações vão ficar por aí está muito enganado.  

Seu melhor amigo, Gabriel, resolve abrir um concurso 
para o melhor presente, mas ninguém sabe que sua ideia é 
que ele mesmo ganhe o concurso, senão para que iria criá-lo? 

Uma história, um concurso, um ganhador, dois pontos 
de vista e dois concorrentes fortes: 

Ele: O melhor amigo, lindo e maravilhoso e merece o 
título e tem o melhor presente de todos. 

Ela: A única que não irá a festa porque o aniversário 
de Marcos é sempre no pior dia do ano. 

Quem vencerá está batalha? Cruzem os dedos e boa 
sorte aos participantes! 
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Trailer 

Ele: 
 
Amanhã é aniversário do Marcos e eu quero dar o 

melhor presente. Por que a pessoa mais linda, gostosa, 
inteligente, simpática, amigo, e todos os adjetivos que eu 
tenho (que se eu falar todos nunca vamos terminar isso aqui), 
resumindo, eu tenho que dar o melhor presente. Sou o melhor 
amigo dele, ou seja, eu sou a pessoa certa para dar o melhor 
presente. 

 
Ela: 
 
Não acredito que já passa das onze da noite e eu estou 

aqui com insônia!! E não… Não é por que amanhã é 
aniversário dele… E não… eu não vou nem ao menos falar 
com ele, muito menos lhe dar um presente… 

 
Uma história, um concurso, um ganhador, dois pontos 

de vista e dois concorrentes e Um vencedor! 
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Cap. 1: Ele 

 

 
Amanhã é aniversário do Marcos e eu quero dar o 

melhor presente. Por que a pessoa mais linda, gostosa, 
inteligente, simpática, amigo, e todos os adjetivos que eu 
tenho (que se eu falar todos nunca vamos terminar isso aqui), 
resumindo, eu tenho que dar o melhor presente. Sou o melhor 
amigo dele, ou seja, eu sou a pessoa certa para dar o melhor 
presente. 

Eu sei que já estou dando a festa de amanhã com 
praticamente toda a nossa sala, mas ainda não é o suficiente. 

Mas o que seria tão bom ao ponto dele ficar me 
agradecendo o resto da vida? Um jogo novo de vídeo game? 
Uma bola de futebol autografada? Sério... Não sei o que dar 
para o Marcos! 

- O que foi Gabriel? – era o Bruno sentado no sofá ao 
lado. 
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- Amanhã é aniversário de Marcos! – eu disse ainda 
tentando arrumar o presente perfeito. 

- Eu sei. Você convidou a escola inteira para a festa 
amanhã. Então acho que a escola inteira sabe que amanhã é 
aniversário dele. Qual o problema? 

- Eu não comprei nada para ele. O que você vai dar para 
ele Bruno? – quem sabe ajude. 

- Um livro daquela série que ele gosta, Chaves! – 
respondeu o Bruno sorrindo. 

Um livro? Mas que porcaria de presente é esse! Ok! É 
sobre o Chaves, mas não deixa de ser um livro. Não tem 
graça! 

- Achei que a festa era seu presente. – me disse o 
Bruno dando de ombros. 

- Era para ser, mas uma festa não é tão legal para um 
pressente. – respondi frustrado. 

- Mas o que você quer dar então? – me perguntou o 
Bruno entediado. 

- Não sei. Se soubesse não estaria aqui pensando. – 
respondi mal humorado já cruzando os braços irritado. 

Ficamos quietos por cinco minutos e logo o Marcos 
apareceu: 

- Vamos? – perguntou o Bruno. 
- Não vamos esperar as meninas? – perguntou o 

Marcos com aquela cara que a gente já sabe o que significa: 
gritos da Carolina. 

- Por que não deixa a Carolina em paz pelo menos 
hoje? A Cynthia disse que ela está uma fera esses dias. – eu 
comentei. 

- Ela deve estar igual você atrás de um presente para o 
Marcos. – comentou o Bruno sussurrando, mas aposto que o 
Marcos escutou. 
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- Mas você vai me dar à festa de presente. – me disse o 
Marcos enquanto se sentava para esperar sua doce e maluca 
mulher dos sonhos. 

- O que você quer de presente Marcos? – perguntei na 
maior cara de pau. 

- Quero férias. – ele brincou fazendo o Bruno rir. 
- Eu estou falando sério. – eu disse irritado. 
Por que sempre que eu falo sério ele não acredita? Ok! 

Exagerei... Ele sabe quanto estou falando sério. Não sei por 
que me zoou dessa vez. 

- O que você quer ganhar Marcos? Eu quero te dar o 
melhor presente de todos os tempos. 

- Se declare para a Cynthia. – ele respondeu rindo, ou 
melhor, gargalhando. 

- Já disse que não gosto dela. – eu disse sem nem 
pensar. 

Não posso perder a reputação de galinha. E se alguém 
escuta o Marcos dizendo que eu estou apaixonado? Não 
quero nem pensar! 

- Mas é claro que você gosta dela. Você admitiu para 
mim algum dia desses. – ele disse novamente dando de 
ombros. 

Minha sorte foi que as meninas apareceram na escada e 
ele finalmente parou de falar da minha quedinha pela amiga 
dele. 

- Bom dia meninos! – disse a minha morena sorrindo 
feliz. 

A maluca do Marcos só revirou os olhos entediada. 
- Bom dia Cynthia, Carolina. – disse o Bruno educado 

como sempre. 
- Bom dia meus amores. – eu disse abraçando as duas 

pelos ombros. 
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- Bom dia. – respondeu a Carolina sem nem ao menos 
sorrir. 

- Bom dia minha lindinha! – disse o Marcos se 
levantando para tentar dar um beijo no rosto da Carolina. É... 
Eu disse tentar, por que ele nunca consegue. 

- Não enche Marcos! – a Carolina disse revoltada antes 
de sair batendo o pé. 

- É impressão minha ou ela está mais estressada do que 
de costume? – perguntei ainda olhando para onde a maluca 
havia ido. 

- É a época do ano. – respondeu a Cynthia sorrindo 
marota. 

Um dos motivos deu gostar dessa morena, tirando o 
corpo maravilhoso dela é esse jeito Gabriel de ser que ela 
tem. Se existisse uma mulher marota essa com toda a certeza 
seria a Cynthia. 

- Época do ano? – perguntou o Marcos ainda com cara 
de bobo 

Ele sempre fica com cara de bobo depois de falar com a 
Carolina. 

Estou chegando à conclusão que ele gosta de levar 
foras. 

- Seu aniversário. A Carolina sempre fica histérica perto 
do seu aniversário. – dessa vez foi o Bruno a responder. 

Eu sou amigo da Carol e tudo, mas o Bruno que 
consegue todas as informações com ela. 

- Mas você ainda não me disse o que quer ganhar... – 
eu comentei para o Marcos novamente enquanto íamos até a 
lanchonete. 

- Esqueça isso Gabriel! – ele me disse antes de sair 
correndo para perto da Carolina que já estava sentada 
comendo. 


