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Finalmente está no ar a primeira edição de "Labirinto Love".
Recebemos centenas e centenas de cartas de sims encalhados, que
precisavam desesperadamente de um cobertor de orelhas... Não foi
fácil, mas você vai conhecer agora os 4 selecionados.

 sala principal, com a TV e a cozinha
sala chinesa, onde fica o quarto dos rapazes
 sala de vaca, local para festas
sala zebrada, onde acontecem as provas de criatividade
saloon, com touro mecânico, barzinho e mesa de bilhar
 2 banheiros
 spa completo
 quarto do amor

w
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Esta é a casa do Labirinto Love.
Ela possui 9 cômodos:

O objetivo é chegar ao quarto do amor e ser escolhido pela
encalhada para brincar na cama vibratória.
Para isso, os concorrentes passarão por provas e irão acumulando
pontos. No final de cada dia será divulgado o total que cada um
atingiu.
Conforme os competidores forem acumulando pontos, eles poderão
usufruir de determinados cômodos da casa, até chegar no último
cômodo.
Na final, o pretendente escolhido deverá fazer um roteiro, tentado
seduzir a encalhada, pois ele só vencerá o jogo se for convidado
para brincar na cama de coração.
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Narrador: Vamos começar agora nosso primeiro episódio do
Labirinto Love. Maura Alexandra foi a encalhada sorteada. Ela já
está na casa do Labirinto Love e vai falar agora conosco. E aí,
Maura, animada?
Maura: Nossa, muito! Não vejo a hora de conhecer os rapazes...
Narrador: Maura, me diga uma coisa: faz tempo que você está
encalhada?
Maura: Olha, mais ou menos... Meu último namorado foi o João
Novato. Quando eu soube que ele me traía com a Bete, terminei
tudo. Depois eu fiquei sabendo que eles se casaram...
Narrador: Ah, então agora você procura um homem fiel?
Maura: De preferência, né? (risos)
Narrador: Maura, mais uma coisa antes dos meninos entrarem:
quais são os seus interesses?
Maura: Bom, eu me interesso por Anos 60, Música, Estilo,
Hollywood e Tecnologia. Mas também estou aberta a outros tipos de
assuntos.
Narrador: Legal, Maura! Bom, vamos conhecer agora o seu
primeiro pretendente? Pepe Trilegal, pode entrar...

Maura: Oi, Pepe, tudo bem?
Pepe: Tudo, Maura, e você?
Maura: Nossa, super bem! (riso encabulado). Então, Pepe, por que
você se inscreveu para participar do Labirinto Love?
Pepe: Ah, Maura, eu te achei gatinha e também acho que a gente
tem muita coisa em comum.

Maura: Legal, Pepe. Quais os seus interesses?
Pepe: Anos 60, Estilo, Hollywood, Tecnologia e Romance.
Maura: Ah, então você é romântico?!?!
Pepe: É... Também...

st
v

.n
et

Narrador: Bom, agora vamos conhecer o seu próximo concorrente.
Para dar aquele toque latino no romance, vamos chamar... Henrico
Suave...
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Henrico: Oi, Maura, tudo bem? Eu sou o Henrico Suave.
Maura: Puxa, Henrico, que bronzeado! E você é forte também...
Você malha muito?
Henrico: É, eu gosto de malhar. E você, Maura?
Maura: Ah, eu tenho um pouco de preguiça...
Henrico: Mas pode deixar que eu espanto a sua preguiça e te
ponho prá malhar! (risos)
Maura: Ah, tomara que sim, pois vida sedentária é fogo! Mas,
Henrico, quais são os seus interesses?
Henrico: Olha, Maura, eu converso sobre muitas coisas, mas meus
assuntos preferidos são: O Tempo, Música, O Campo, Exercícios e
Estilo.

w

Narrador: Maura, vamos conhecer o terceiro e último pretendente?
Entra, Gordo Punk!

Gordo: Oi, Maurinha, fala aí, beleza? Olha, já vou te adiantando

que eu não sou meloso como esses dois aí. Eu sou meio tipo "chegar
chegando", e enquanto eles te deram a mãozinha eu já vou te dar
uns beijinhos, porque eu não sou de perder tempo. Ah, outra coisa:
eu curto Viagens, Esportes, Exercícios, Alimentação e Romance.
Tenho esse look assim e tal, mas sei o que uma mulher quer. Então,
não me analise só pela aparência, falou? E aí, tem mais alguma
coisa prá perguntar? Ah, só uma coisa: mãe, um beijo, falou?
Maura: (morrendo de rir) Nossa, Gordo, você é muito engraçado...
Gordo: É, eu sou meio palhaço "véio", tá ligada?
Maura: (não consegue falar, de tanto rir)
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Narrador: Bom, Maura, você já foi apresentada aos seus 3
pretendentes. Não se preocupe, pois você vai ter muito tempo para
conhecê-los melhor. Antes de chamar a nossa primeira
competição... (nesse momento o narrador é interrompido pelos
pretendentes)
Gordo: Pô meu, nem bem "chegamo" aqui e já "vamo" ter que
"fazê" prova, meu?
Pepe: A gente nem conversou com a Maura direito...
Henrico: Isso não é justo...
(Maura cai na risada novamente)
Narrador: (rindo) Calma, gente, calma, deixa eu falar!
Gordo: Tá bom, "véio", fala aí, né, meu!
Narrador: Essa primeira prova é muito importante! Quem vencer
vai ganhar 15 minutos com a Maura no tapete de urso branco...
Gordo: Falou, meu só... "Vamo" nessa!
(riso geral)
Narrador: Mas calma, Gordo, eu nem expliquei ainda a prova!
Gordo: Ô, meu tô ligado!
Narrador: Espere aí, deixa eu terminar a explicação, ok?
Gordo: Ô, "véio", só se for agora!
Narrador: (rindo) Olha, a Maura quer um homem que saiba pilotar
um fogão...
Gordo: Afe! Tô fora!
Narrador: Gordo, fica quieto se não ninguém entende a prova! Vou
mandar a produção cortar o seu microfone!
Gordo: Nem, "véio"! Como eu vou ficar sem microfone??? Tá bom,
manda aí...
Narrador: Bom, vamos lá... Cada um de vocês deve se dirigir à
sacada, onde está a mesa de fazer compotas de maçã. Aquele que
terminar primeiro, ganhará um bônus, que será o direito de fazer
uma sauna no spa do labirinto.
Gordo: Nossa, "véio", fui!
Narrador: Gordo, Gordo...
Gordo: Olha, foi mau, meu...
Narrador: Quem terminar por último, lavará a louça do jantar...
Gordo: Ih, tô fora!
Pepe: Cara, como você é chato! Pára de falar!
Gordo: Ih, "qualé"? Que "estressis", véio!
Narrador: Calma, gente, vamos nos acalmar... (Maura não pára de
rir). Continuando: quando vocês terminarem, vão encontrar um por
vez com a Maura, aqui na entrada da casa, na fonte de cupido, e
vão entregar a compota à ela. Depois a Maura vai escolher qual
ficou melhor e o ganhador ficará, depois do jantar, 15 minutos com
ela, no tapete de urso branco, caprichando na cantada...
Gordo: Massa, véio, massa!

Narrador: Prontos, meninos? Vamos lá, podem começar!

Pepe Trilegal
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Henrico Suave

Gordo Punk
Quatro horas depois...
Narrador: Bom, agora que vocês terminaram as compotas, podem
encontrar com a Maura na fonte cupido. Henrico, como você foi o
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primeiro a terminar, será o primeiro a entregar a compota. Pepe,
você foi o último a terminar, então irá lavar a louça. Tire no par ou
ímpar com o Gordo, para ver qual dos dois será o segundo a
entregar a compota.
Pepe: Par!
Gordo: Ímpar, né, meu, fazer o quê?
Narrador: deu 8, par. Pepe, você entrega a compota depois do
Henrico, e Gordo, você vai depois do Pepe.
Gordo: Falou, meu, já saquei.
(risos no estúdio)
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Henrico: Olha, Maura, não foi fácil, eu não sou muito habilidoso na
cozinha, mas fiz com muito carinho para você, espero que você
goste!
Maura: Ai, que fofo! Você foi bem sincero, acho isso muito legal.
(prova a compota). Ficou muito boa, Henrico!

Pepe: Maura, também não sou um expert, mas acho que ficou boa.
Bom, pelo menos quando eu provei estava boa, né? (Maura ri)
Maura: Vamos ver, Pepe... (prova a compota). Tá aprovado, Pepe!
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Gordo: Bom, Maurinha, é o seguinte: nem sei que coisa saiu, mas
não vou ficar falando blá blá blá como esses carinhas não, porque se
você provar da minha compota vai ver que tá um lixo! (riso geral no
estúdio) Mas eu te prometo que os 15 minutos no tapete vão valer a
pena, morou?
Maura (prova da compota, chorando de rir): Nossa, e não é que a
compota ficou boa?
Gordo: Ah, fala sério, né?
Maura: Mas ficou mesmo... (rindo)
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Narrador: Bom, Maura, a conversa está muito boa, mas você
precisa escolher a compota.
Maura: Olha, eu gostei de todas e os meninos foram bem sinceros.
Mas eu vou escolher a do Gordo Punk, porque o jeito dele tempera
mais a compota.
Gordo: Yes!
Narrador: Muito bem, Maura, você escolheu o Gordo, então depois
do jantar vocês terão 15 minutos no tapete de urso branco. Olha, só
tem uma coisa que eu esqueci de dizer: no início, quando nós
falamos sobre os interesses de cada um, nós somamos os assuntos
em comum e a pontuação ficou a seguinte: Pepe com 3 pontos,
Henrico com 2 e Gordo com 0.
Gordo: Orra, meu! Que é isso, "véio"???
(risos no estúdio)
Narrador: Bom, gente, chega de papo. Vamos para o jantar.
Depois Henrico vai para o spa, Pepe lavará a louça e Gordo ficará 15
minutos com a Maura, combinado?
Gordo: Só!
Henrico: Legal, estava precisando mesmo...
Pepe: É, fazer o quê, né?
Narrador: Mas amanhã é outro dia, né Pepe? Quem sabe amanhã
você se dará bem?

Narrador:
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"O jantar seguiu animado. Os participantes conversaram sobre
assuntos variados e logo fizeram amizade. Conforme combinado,
depois do jantar, Pepe lavou a louça, ou melhor, colocou a louça na
lavadora e Henrico foi o primeiro participante a avançar um cômodo
na casa do Labirinto Love, fazendo uma sauna no spa."

"Gordo Punk soube aproveitar bem os seus 15 minutos com Maura
Alexandra..."
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Gordo: Maurinha, eu te prometi, você pagou para ver e não vai se
arrepender... Você é gatinha, muito fofinha, e já que estamos aqui
no tapete, não vamos perder tempo com blá blá blá e vamos ao que
interessa: você já beijou um cara que tivesse piercing na língua?
Maura: (rindo) Não!
Gordo: E aí, quer experimentar?
Maura: Quero!
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Narrador: Bom, depois deste primeiro dia de competição, o placar
ficou assim:
* Gordo Punk em primeiro com 58 pontos
* Pepe Trilegal em segundo com 37 pontos
* E Henrico Suave em terceiro com 29 pontos

w

w

Amanhã as provas continuam. Fiquem com a gente!
Dia 2

w

Narrador: Bom dia, pessoal! Este é o segundo dia na casa do
Labirinto Love e nós vamos chamar o dia de hoje como o "Dia da
Criatividade". Isso porque todas as provas envolverão esse tema.
Cada uma terá um bônus diferente e depois será feito um saldo de
pontos, para saber quem foi o vencedor do dia. Vamos lá?
Prova n. 1: Pintura

Narrador: Vence quem terminar de pintar o quadro primeiro.
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"Os três começaram juntos, e Pepe foi o primeiro a ganhar pontos
de criatividade.
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Eles terminaram quase que juntos, mas Pepe venceu por uma
pequena diferença".
Narrador: Ponto para Pepe Trilegal.
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Prova n. 2: Declaração
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Narrador: Os participantes devem se dirigir ao quarto zebrado.
Façam um poema improvisado e declamem para Maura Alexandra.
Ela irá escolher o melhor entre os três.
Gordo: Orra, meu, que paulera! Eu tô com fome...
(risos no estúdio)

Pepe: "Ser ou não ser, eis a questão! O que será de mim, se Maura
me deixar na mão? Óh, pobre de mim... Chorarei num sofrimento
que não terá mais fim..."
Maura: Boa, Pepe, boa...
Pepe: É, foi o que deu para improvisar, né?
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Gordo: Maurinha, Maurinha... Sou um Gordo Punk, que não sabe
rimar, mas ainda que o rango rance, a louça irei lavar... Blááááá
Maura: Ai, Gordo, podia ser melhor...
Gordo: Pô, Maurinha!

w

w

Henrico: O sol deu à lua um vestido de cetim e eu vou dar à Maura
um amor sem fim.
Maura: Henrico, parece versinho de escola...
Henrico: É que meu pai falava isso prá minha mãe...
Maura: Ih, piorou!!!!
Narrador: Pepe Trilegal vence na prova da declaração.
Na contagem geral, Pepe venceu as 2 primeiras provas. Com isso
ele terá 15 minutos com Maura na banheira de coração. Henrico e
Gordo Punk deverão disputar o segundo lugar do dia num jogo de
xadrez.
Gordo fala para Henrico: Ih, véio, nessa você dançou. Eu posso
ser punk, mas sou bom no chess!
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Narrador:
"E não deu outra: Gordo Punk venceu Henrico Suave fácil fácil. Por
isso, ele ganha 5 minutos na namoradeira com Maura e hoje quem
irá lavar a louça da janta será Henrico Suave!"
"Enquanto isso na banheira... (os participantes estão sem o
microfone por razões óbvias)
Pepe e Maura estão conversando animadamente. Pepe "lavou"
Maura e eles ficaram namorando. Mas ela não gostou muito quando
Pepe pediu para brincar e lhe roubou um beijo... Como será que
ficou a pontuação depois disso?"
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Narrador: "Conforme o combinado, Henrico lavou a louça do
jantar.
Gordo e Maura ficaram 5 minutos na namoradeira. Quer dizer, na
namoradeira mesmo eles ficaram menos de 1 minuto... Logo eles se
levantaram e Gordo veio com aquela conversa mole e até beijo
rolou! Vamos ligar para Maura lá na casa e conversar com ela sobre
o dia de hoje."

(O telefone toca na casa e Maura atende)
Narrador: Oi, Maura, tudo bem?
Maura: Tudo jóia!
Narrador: Esse Gordo punk é uma figura, heim?
Maura: Se é!
Narrador: Maura, me diz uma coisa: como foi o dia de hoje? O
Henrico ficou em desvantagem em relação aos outros? Pepe se
esforçou para recuperar o que perdeu ontem, mas parece que não
se deu bem na banheira de coração... O destaque ainda é o Gordo?
Maura: Ah, ele é sim, sem dúvida. É bem atirado, desinibido, fala
as coisas na lata, sem pensar. Isso o torna divertido. O Pepe não se
deu bem na banheira porque foi com muita sede ao pote. Ele não
tem o mesmo carisma que o Gordo, então às vezes ele força a barra
para conseguir as mesmas "vantagens" do Gordo, mas não é bem
assim... Ele precisa se destacar mais, mostrar todas as suas
qualidades para ganhar pontos. Já o Henrico, tadinho... Mal falei
com ele hoje, exceto no jantar, mas ele ainda está no páreo.

Narrador: Maura, como fica o placar de hoje, então?
Maura: Bom, fica assim:
* Gordo com 65
* Henrico com 37
* E Pepe com 27
Narrador: Tá certo Maura! A gente se vê amanhã com mais um
capítulo do Labirinto Love e vamos ver aí se esse placar se mantém,
né? Grande abraço e até amanhã!
Dia 3
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Narrador: Bom dia pessoal! Para o terceiro dia do Labirinto Love
escolhemos como tema "A Força". Vocês farão 3 provas e aquele
que se sair melhor ganhará 15 minutos a sós com a Maura, durante
uma festa que vocês terão esta noite.
Pepe: Oba, festa!
Henrico: Legal, vamos nos divertir!
Gordo: Let's rock n' roll!
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Prova n. 1: Encontrar o Tesouro
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Narrador: Cada um terá 5 minutos para encontrar um tesouro que
está escondido no aquário. Pepe, você é o primeiro.

"Pepe procurou, procurou... Ficou até de cabeça para baixo, mas
não encontrou o tesouro..."
Pepe: É muito estranho ali, com todos aqueles peixes batendo em
mim!!!
Narrador: Tudo bem Pepe... Vamos ver se o Gordo Punk tem mais
sorte. Pode entrar na câmara,

Gordo.
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Gordo: Ih, sei não...
Narrador: Por quê? O que foi, Gordo?
Gordo: Sei lá, tô meio com fobia desse tanque, meu... Tô achando
que aquele peixe é piranha, cara!
Narrador: Que é isso, Gordo, não tem piranha não! Pode entrar
sossegado!
Gordo: Só uma coisa antes?
Narrador: O quê, Gordo?
Gordo: Mãe, um beijo!
Narrador (rindo): Ah, Gordo, deixa de firula e entra logo no
tanque!
"Gordo entrou no tanque, rodou, rodou, correu do peixe e desistiu
antes dos 5 minutos."
Narrador: Puxa, Gordo, que pena...
Gordo: Orra, meu, vou jogar meu peixinho dourado na privada,
chegando em casa, meu! Ôlouco, que coisa mais doida,

véio!

Narrador: Bom, Henrico, agora é uma questão de honra, né?
Henrico: É achar ou achar, né?
"Henrico entrou no tanque, procurou aqui, procurou ali e faltando 3
segundos para acabar o tempo, achou o tesouro. ponto para Henrico
Suave."
Prova n. 2: Touro Mecânico
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Narrador: Rapazes, quero que vocês se dirijam ao Saloon. Lá vocês
encontrarão um touro mecânico. Aquele que ficar mais tempo sobre
ele, ganhará esta prova.
Gordo: Orra, meu, que coisa mais esdrúxula!
Henrico: Ah, normal, esse é fácil!
Pepe: Nunca montei num desses...
Gordo: Ah, meu, esses dois fuinhas ficam contando vantagem,
meu!
Narrador: Calma, gente, calma! Vamos deixar a discussão de lado
e botar o touro prá saltar!
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"Henrico aguentou os 19 saltos, sem cair"

"Pepe caiu no quarto salto"
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"Gordo nem conseguiu subir no touro mecânico"
Gordo: Orra, meu, sou contra essas coisas de peão, porque
machuca "os boizinho", falou?
"Mais um ponto para Henrico Suave".
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Prova n. 3: Simulador de Vôo

"Henrico flutuou por 4 segundos e 20"

"Pepe marcou 5 segundos e 9"
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"Gordo nem conseguiu planar"
Gordo: Ah, meu, sai fora, vai!
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Narrador: Pepe ganhou esta prova, mas no total geral Henrico foi o
vencedor, ficando com 2 pontos, Pepe ficou em segundo com 1
ponto e Gordo não completou nenhuma prova, ficando com 0.
Gordo: Ah, véio, mó idéia de jerico, vai!
(todos estão rindo e tirando sarro do Gordo Punk)
Narrador: Tudo bem, Gordo, fique tranquilo... Todos se esforçaram
muito, então merecem uma recompensa. Podem ir para o spa! A
Maura está lá e vocês vão ficar um tempinho na banheira de hidro,
relaxando, afinal à noite vocês terão uma festa anos 70, na sala "de
vaca".
(todos aplaudem e assoviam)
Narrador: E, Henrico, não se esqueça: você tem direito a 15
minutos a sós com a Maura nesta festa. Aproveite para recuperar o
tempo perdido.
"Todos se divertiram bastante no spa. Conversaram muito, trocaram
idéias, mas o assunto central era a festa. Todos estavam anciosos".
Festa Anos 70
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Narrador:
"A festa foi uma animação só!
Todos dançaram ao som dos grandes rits dos anos 70. O figurino
estava fantástico e a "sala de vaca" parecia pequena para os 4
animados participantes do Labirinto Love.
Maura se revelou, dançando na gaiola de neon.
Gordo Punk deu uma de DJ e animou a turma.
Pepe mostrou que, apesar das aparências enganarem, ele sabe
dançar sim!
E Henrico deu uma colher de chá daquele requebrado especial, que
só os latinos têm.
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Já era de madrugada, mas antes que a festa acabasse, Henrico teve
seus 15 minutos com Maura."

Henrico: Maura, sei que estou em desvantagem...
Maura: Imagine, henrico, ainda estamos no dia 3...
Henrico: Eu sei... Mas eu tinha planejado tudo meio diferente, tinha
planejado passar mais tempo com você e não ter que me preocupar
com outras coisas, tipo aquele versinho bobo que eu fiz...
Maura (dando risada): É, aquele versinho queimou o seu filme...
Henrico: Tá vendo, é disso que eu falo... Eu tava nervoso...
Maura: Eu sei, não se preocupe pois eu levo tudo isso em
consideração.
Henrico: Que bom, pois eu não gostaria de deixar escapar uma

mulher tão maravilhosa quanto você! (e beijou as mãos de Maura)
Narrador:
"É, a noite prometeu!!!! Henrico mandou bem no xaveco e ganhou
até um coração rosa de Maura. Vamos ver como ficou o placar,
depois do terceiro dia do Labirinto Love:
* Henrico Suave 95 pontos e 1 coração rosa
* Gordo Punk 54 pontos
* Pepe Trilegal 29 pontos
Esse jogo está esquentando! Amanhã será o quarto dia e logo Maura
terá que tomar sua decisão. Quem será que ela escolherá? Você
arrisca algum palpite? Não perca amanhã mais um capítulo do
Labririnto Love!
Dia 4
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Narrador: Bom dia, pessoal! A competição está entrando na sua
reta final. E é por isso que o dia de hoje é o mais importante de
todos. Até ontem vocês faziam provas, que valiam pontos, e o
vencedor ganhava minutos com a nossa encalhada, Maura
Alexandra. Vocês mostraram seus lados criativos, mostraram suas
forças e também a dedicação e o empenho em ganhar esta
competição. Mas hoje vai ser diferente. Hoje é a parte da conquista
mesmo. Então, cada um de vocês terá direito a passar 3 horas do
dia com a Maura, no cômodo que quiser, exceto o quarto do amor,
lógico...
(neste momento os três competidores ecoam um grande "aaaaaaah"
de desapontamento)
Narrador (rindo): Mas vocês não são bobos, né? Bom, vocês
escolhem o cômodo e o programa para conquistar Maura. Três
horas. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, certo?
Pepe, você está em último lugar, então esta é a sua chance de se
recuperar. Embora Henrico esteja na frente e com um coração rosa,
o jogo ainda não está decidido, pois Maura ficou impressionada com
o jeito do Gordo Punk. Nenhum de vocês tem ainda um coração
vermelho. Isso é bom, pois mostra que todos têm chance, e que
ainda tem muita água prá rolar aqui no Labirinto Love. Bom, Gordo,
você é primeiro. Vai ficar com a Maura das 11:30 às 14:30 hrs. Qual
sala você escolhe?
Gordo: Ah, véio, não pode mesmo ser no quarto do amor?
Narrador (rindo): Claro que não, Gordo!
Gordo: Então "vamo" na sala "das zebra", vai, meu...
Gordo Punk
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Gordo: Maurinha, gatinha... Quero passar essas 3 horas beijando
você...
"Gordo e Maura trocaram beijos românticos debaixo do lustre de
estalactites"
Maura: Ai, Gordo, vamos dar um tempinho e conversar um pouco...
Gordo: Orra, Maurinha, tá bom. Olha, faz uns 3 meses que estou
tendo aula de guitarra e compuz uma música para você.
Maura, seu olhos são labirintos, Maura; que atrai os meus
instintos...
Maura: Ai, Gordo, você canta mal, heim!
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Narrador: Henrico, agora é a sua vez. Você vai ter das 14:30 até
às 17:30 hrs para impressionar a Maura. Qual sala você escolhe?
Henrico: Ao ar livre, na fogueira.

w

w

w

Henrico Suave

Narrador:
"Henrico acendeu a fogueira e começou a assar marshmellows.
Contou algumas histórias e Maura riu muito. Depois, pegou o violão
e cantou para ela:"
Henrico: Quero ser, um amigo que está sempre em teu caminho...
Maura: Nossa, Henrico, não sabia que você era fã do Menudo!
Henrico: Um primo meu fez parte do conjunto durante uma época
aí...

"O encontro terminou com um beijo romântico"
Narrador: Bom, Pepe, agora é a hora da verdade para você. Se não
jogar direito agora, só um milagre te salvará amanhã. Você fica das
17:30 até 20:30 hrs com a Maura. Qual sala você escolhe?
Pepe: Aqui na principal mesmo, no tapete de urso branco.
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Pepe Trilegal
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Narrador:
"Pepe e Maura ficaram sentados no tapete, conversando. Pepe
tentou beijá-a, mas ela não quis. Disposto a voltar para o páreo,
Pepe começou a contar piadas, dançar e fazer cócegas em Maura.
Parece que surtiu efeito..."
Maura: Pepe, agora você entrou no jogo!
Pepe: É eu sou meio lerdinho mesmo, mas antes tarde do que
nunca, né?
"Deram um beijo romântico e Pepe ganhou até um coração rosa!"
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Narrador: Pepe, você conseguiu se recuperar! O placar agora está
assim:
* Henrico Suave 98 pontos
* Gordo Punk 92 pontos
* Pepe Trilegal 88 pontos

Narrador: Todos com coração rosa!
(todos aplaudem e assoviam)
Narrador: Maura, vai ser difícil tomar uma decisão, heim?
Maura: Demais! Espero que amanhã eu já consiga ter escolhido. É
uma pena, pois eu gosto dos três. Eles são muito legais...
(os três aplaudem, gritam e pulam)
Narrador: Mas você tem que escolher um, né?
Maura: Pois é. Mas pelo menos 2 amigos eu já ganhei, com
certeza!
Narrador: Tá certo, Maura! Bom, então, prá comemorar essa
alegria toda, que tal um "Karaokê Night"?
Gordo Punk: Ô, véio, só se for agora!
Narrador: Então podem ir todos lá prá fora, no palquinho, e cantar
até o amanhecer!

Karaokê Night
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"Gordo Punk foi o primeiro a subir no palco e arrebentar os
tímpanos do pessoal, com o seu hard rock.
Mas parece que a sua performance no palco agradou mais do que o
timbre da sua voz..."
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"Henrico foi o próximo a encarnar uma bela canção romântica.
Mas a sua voz não tinha nada de bela e Henrico também foi
reprovado, mas a performance de Menudo agradou Maura."

"Pepe cantou músicas de Big Band e arrancou alguns aplausos da
platéia, principalmente de Henrico Suave, que fez uma grande
amizade com Pepe".
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"Agora, quem se deu bem mesmo foi Maura Alexandra, que
arrebentou a boca do balão, cantando sucessos Mix de Any Livic. O
pessoal gostou, mas segundo Henrico Suave "eles só queriam puxar
o saco, para ganhar pontos na competição". Será?"
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Narrador: Pessoal, já está amanhecendo, vamos dormir, né? Se
não o dia não irá render!
(todos vaiam)
Narrador: Bom, vocês não sabiam, mas esse karaokê reservou
uma surpresa para quem cantasse melhor. Como a Maura teve
maior aceitação do público, ela vai ganhar uma massagem no spa...
(os meninos abrem um sonoro "aaaaah" de desapontamento,
enquanto Maura pula de alegria)
Narrador: Bom, pessoal, por hoje é só. Não percam amanhã mais
um emocionante capítulo de Labirinto Love.

Dia 5
Narrador: Pessoal, vocês cantaram ontem, heim?
(todos dando risada)
Narrador: Eram mais de 6 horas da manhã e vocês ainda tavam lá,
estourando os tímpanos alheios!!! Bom, hoje nem dá prá fazer
muita coisa, né, porque vocês acordaram na hora do almoço!!!
Pepe: Ah, mas foi legal ontem. A gente se divertiu bastante.
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Henrico: Mas no fim a Maura é que se deu bem, né?
Narrador: Aliás, falando nela... Maura, pode ir lá para o spa que a
massagista já está te esperando, viu?
(os 3 pretendentes começam a vaiar)
Maura: Ah, gente, pára, vai!
Narrador: Bom, gente, enquanto a Maura vai lá para o spa, eu
quero fazer só uma brincadeirinha com vocês...
Gordo: Eita, rapaz, eu não brinco com homem, não!
(todos riem)
Narrador: Gordo... Prá você não tem tempo feio, né? Mas vamos
deixar essa "prosa"de lado e vamos para a piscina. Quero ver qual
de vocês três vence uma corrida.

w
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w
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"Foi uma disputa acirrada, mas Gordo Punk venceu a competição.
Henrico Suave ficou em segundo e Pepe Trilegal em terceiro.
Com isso, Gordo Punk terá 10 minutos a mais com Maura na festa
de gala hoje, que encerra o Labirinto Love.
Henrico e Pepe terão 5 minutos com Maura.
Meninos, caprichem na despedida, pois ainda dá tempo de reverter
o jogo".

Enquanto isso no spa...
Massagista: Maura, tenho um recado da produção do Labirinto
Love para você: antes de começar a festa de gala, que encerra a
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competição, você deverá pegar um envelope que está na caixa de
correio. Depois que os pretendentes fizerem a despedida, você
deverá escrever a pontuação final, colocar o papel no envelope, e
postar a carta na caixa de correio. Quero lembrá-la que na carta
deverá constar a sua decisão final, que não poderá ser modificada
amanhã, certo?
Maura: Combinado!

Festa de Gala
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Narrador:
"Conforme instruído, antes de se vestir para a festa, Maura pegou o
envelope na caixa de correio."
Maura, você já tomou sua decisão?
Maura: Digamos que 85%. Ainda tem algumas coisas que espero
poder decidir durante a festa de gala.
Narrador: Maura, esta noite os espectadores não saberão a
pontuação. Apenas nós daqui da produção teremos o resultado, que
você irá escrever e postar depois da festa, ok?
Maura: Tudo bem, eu já entendi certinho.

Narrador:
"Durante a festa, Gordo Punk foi o primeiro a utilizar os seus 10
minutos de despedida:"
Gordo: Maurinha, é o seguinte: a gente se divertiu bastante esses
dias, zoeira à parte, eu adorei te conhecer e acho que a gente tem
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tudo a ver. Olha, meu, eu gostei muito de você, te achei gatinha
mesmo, e gostaria que a gente se conhecesse melhor lá fora.
(Gordo dá um beijo romântico em Maura e ganha 1 coração
vermelho)
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Narrador:
"Henrico Suave escolheu a fonte de cupido para se despedir de
Maura:"
Henrico: Maura, desde que entrei na casa e te vi, o cupido
realmente flechou meu coração. Esses dias foram mais do que
especiais, foram mágicos! Por isso quis te trazer aqui, nesta fonte,
pois acho que ela representa, neste momento, o que estou sentindo
no meu coração. Estou encantado por você e espero ter
correspondido às suas expectativas. Mas saiba que você superou às
minhas!
(Henrico abraça Maura e em seguida lhe dá um beijo romântico.
Também ganha um coração vermelho)

Narrador:
"Pepe Trilegal prefere levar Maura ao jardim, e lhe prepara uma
grande despedida:"
Pepe: Maura, eu sei que não tenho chance, pois dei umas pisadas
de bola, mas é errando que se aprende. Tenho a humildade de
reconhecer meus erros e de tentar consertá-los para te conquistar.
Você é linda e me chamou a atenção desde o primeiro dia. Torço
muito para que você me escolha, mas se isto não acontecer, quero

.n
et

que você jamais saia da minha vida. Como namorado ou como
amigos, não quero perder contato, pois você é muito especial para
mim.
(Pepe abraça Maura e lhe dá um beijo romântico. E não é que Pepe
também ganha um coração vermelho?)
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Narrador:
"Maura agora está com a difícil tarefa de escolher qual dos três
pretendentes será o escolhido.
Os três estão com corações vermelhos. A diferença de pontuação
entre eles deve ser mínima!"
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Narrador: Será que o placar mudou? Quem será que Maura vai
escolher? E o escolhido será convidado para brincar na cama
vibratória? Não perca amanhã a emocionante final do Labirinto
Love!
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Final

Narrador: Bom dia, pessoal! Hoje é a grande final do Labirinto
Love! A Maura já escolheu o vencedor ontem, e escreveu os nomes
em um envelope. Estou aqui com ele, vou abrí-lo e a final irá
começar. Vocês estão prontos?
Gordo: Meu coração já "tá" flechado, meu, não tem nada a ver esse
envelopinho aí...
Pepe: O que tiver que ser será...
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Henrico: Nem dormi direito à noite...
Narrador: Maura, você mudou de idéia?
Maura: Não. Tenho certeza absoluta da escolha.
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Narrador: Ok, Maura, então, vamos conhecer o primeiro
excluído.(lendo o envelope) Bom, Maura, aquele que ficar em
terceiro lugar, nós iremos considerar que é com quem você deseja
ter uma grande amizade. Então, Maura, mostre para nós quem é
este homem, dando um beijo suave nele...
Maura: Pepe, adorei te conhecer, você é um cara muito legal, que
soube dar a volta por cima. Nós temos muitos interesses em comum
e acho que isso é fundamental para uma amizade. Por isso, sinto
muito, mas você é o primeiro eliminado...
Pepe: Tudo bem, Maura, eu já esperava por isso. Gostei muito de
ter te conhecido e participado do programa!
Gordo: Ih, o Henrico tá com ciuminho, meu!!!
Narrador: Pepe, você não vai sair de mãos abanando! Além de
receber várias cartas de fãs, você vai ganhar um final de semana na
Ilha do Lazer.
Pepe: Legal, gente, obrigado!

Narrador: Bom, Maura, agora falta o segundo colocado... Ele
representará um homem que você deseja conhecer melhor. Isso
significa que, se depois, mais tarde, não der certo o seu namoro
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com o primeiro colocado, ele será aquele que tem mais chance com
você. Revele-o para nós, com um beijo informal.
Maura: Bom, esse homem é o Gordo Punk, pois ele é divertido e
carismático. Eu fiquei muito em dúvida entre ele e o Henrico, e o
fator determinante foi o assunto, pois nós não tínhamos muito em
comum.
Gordo: Orra, Maurinha!!! Mas, tudo bem, a gente sai um dia prá
dar "uns rolê" de moto, falou? Deixa eu ir antes que o grandão aí
me acerte, né meu?
Narrador: Pera aí, Gordo, onde você vai?
(todos dão risada no estúdio)
Narrador: Você também não vai sair de mãos abanando!
Gordo: Sério, meu?
Narrador: Sério! (imitando Gordo). Você também tem algumas
cartas de fãs...
Gordo: Oba!
Narrador: ... e também terá direito a um final de semana em um
dos Hotéis da Estação Ilha do Lazer.
Gordo: Só, meu, vai ser massa! Fui!
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Narrador: Bom, nem preciso mais falar nada, já sabemos que o
Henrico foi o escolhido e Maura irá selar este romance, com um
beijo apaixonado... E, enquanto os dois se beijam, vou falar para
vocês o placar final do Labirinto Love, que a Maura escreveu ontem
no envelope:
* Henrico Suave 97 pontos
* Gordo Punk 93 pontos
* E Pepe Trilegal com 89 pontos
Todos com corações vermelhos.
E agora é o seguinte: a competição ainda não acabou. O Henrico foi
o escolhido, mas para ele ser o vencedor do Labirinto Love, ele
precisará impressionar realmente a Maura, em um encontro no
quarto do amor, para que ela o convide para brincar na cama
vibratória...
Vamos ver se Henrico sairá totalmente vitorioso desta competição!!!
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Narrador:
"Maura Alexandra e Henrico Suave estavam elegantemente
trajados. Encontraram-se no quarto do amor, e Henrico prometeu
uma noite de arromba!
Começaram fazendo um brinde com champagne no tapete de urso
branco. Ficaram um bom tempo lá, à beira da lareira, conversando e
trocando muitos beijos".

w

"Depois foi servido um delicioso jantar. O menu foi escolhido por
Henrico, que preferiu pratos afrodizíacos.
Na sobremesa comeram morango com mais champagne e chantily."
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"Ao terminarem a refeição, Henrico e Maura dançaram, hora
animadamente, hora agarradinhos, ao som de músicas românticas.
A noite já estava dando sinais de que estava para acabar..."
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"Então, Maura foi para a cama vibratória, convidadando Henrico
para brincar nela".

w

"Bom, a partir daí você já imagina o que aconteceu, não é mesmo?
Henrico Suave foi o grande vencedor da primeira Edição do Labirinto
Love.
Espero que vocês tenham gostado e que mais e mais SIMs se
inscrevam para participar deste romântico game.
Até a próxima!"

