.... EM FEVEREIRO, uma história onde cada um exerce o seu
protagonismo, em busca tanto de sua liberdade interna quanto externa...

Senhores da LIBERDADE narra o cotidiano de 6 protagonistas com
suas histórias próprias, porém interligados pelos caminhos tortuosos do
destino e, sobretudo, pelas escolhas feitas no passado, sejam estas
equivocadas ou não.

NICHOLAS, em 2019, é um sujeito de 42 anos que guarda, em seu
íntimo, muitas frustrações e histórias mal resolvidas. No passado, vivia
perigosamente, tendo, inclusive, se envolvido com tráfico de drogas.
Atualmente, vive em Nova Iorque, exercendo uma pacata rotina de professor
de inglês e dividindo um apartamento com o seu amigo Burbello, jovem
intercambista. Contudo, o seu passado criminoso no Brasil, mais precisamente
em Curitiba, não o abandonou, seja pelas lembranças que perturbam o seu
interior, seja pelo desfecho trágico que ele se obrigou a compactuar para se
livrar do mundo das drogas. Em 1997, Nicholas morava em Curitiba e estava
enriquecendo com o tráfico transnacional de entorpecentes. Com apenas 20
anos, já comandava a Vila Torres, tendo grande influência na comunidade. Na
época, namorava Carenina, a qual, de início, desconhecia as atividades ilícitas
dele. Porém, no instante em que ficou sabendo da verdade, Nicholas, para
poupá-la do perigo de manter relacionamento com um meliante, a abandonou,
sem imaginar que, na época, esta engravidou dele. Paralelo a esse
acontecimento, Nicholas se surpreendeu ao saber que Jonathan, poderoso
traficante da Vila Parolin, planejava entrar em confronto direto com ele,
disposto a tomar a Vila Torres e monopolizar a mercancia de tóxicos. Em
razão disso, Nicholas, o qual já tinha um filho de 5 anos chamado Hugo, fruto
de uma aventura com uma dançarina de boate que sumiu no mundo, entregou

o filho para a sua irmã caçula, Rafaela, cuidar. E, assim, desvencilhado de
qualquer ligação afetiva, vez que abandonara o amor de sua vida, seu filho
pequeno e a irmã mais jovem, Nicholas se concentrou em manter o seu status
quo diante da Vila Torres e, por conta disso, se livrar da ameaça de Jonathan.
Ambos entraram em confronto direto justamente na Vila onde Nicholas
imperava, ao mesmo tempo em que a Polícia Federal, juntamente com a militar,
tentava desmantelar o esquema de crime organizado e prender em flagrante
os dois traficantes mais poderosos da região na época. Desse modo, no meio
do confronto entre os dois bandidos, a tropa de elite da polícia militar
conseguiu cercá-los, capturando-os posteriormente. No entanto, por uma
questão

de

segurança,

Nicholas

e

Jonathan

foram

conduzidos

coercitivamente em viaturas distintas. No caminho à repartição da Polícia
Federal, o veículo no qual Nicholas estava se acidentou e, assim, ele conseguiu
fugir antes que o carro explodisse. Tempos depois, já dado como morto,
Nicholas decidiu recomeçar a vida em Nova Iorque, se definindo como Niko,
enquanto Jonathan, após ser condenado no Brasil e cumprindo pena em regime
fechado, mesmo assim conseguiu comandar o seu esquema de tráfico de
dentro da penitenciária de segurança máxima e, inclusive, dominando a Vila
Torres, vez que Nicholas saiu de cena. Em 2019, Nicholas, como já dito
anteriormente, leva uma vida pacata, tendo Burbello como amigo e confidente.
O que atormenta Nicholas é nunca mais ter tido a oportunidade de ter contato
com sua irmã, Rafaela, e saber como seu filho, Hugo, agora com 26 anos,
estava. Preferiu se fingir de morto, também, para evitar que Jonathan, em
represália, pudesse fazer algo contra os seus familiares que tanto amava.
Entretanto, uma notícia o deixou confiante a ir em busca de retomar a sua
vida no Brasil e recuperar o contato com sua família: o anúncio da morte de
Jonathan. Neste instante, nada o impedia mais de regressar ao Brasil e
reencontrar Hugo, Rafaela e, ademais, o outro filho fruto de seu

relacionamento com Carenina. Pois, após abandonar esta, descobriu que ela
havia engravidado dele e batizado o filho de João.
Portanto, Nicholas agora se sente na expectativa de reconstruir a sua
vida abandonada no Brasil. Porém, como Rafaela e Hugo reagirão ao
descobrirem que ele se fingiu de morto durante 22 anos? Conseguirá Nicholas
conquistar o amor de seu outro filho, João, agora com 20 anos e criado por
um outro pai? E Carenina, será que ainda resguarda um sentimento pelo
homem que a abandonara? E Nicholas, será que realmente amadureceu e
deixou de lado a vida criminosa?
Essa foi a apresentação de um dos protagonistas de Senhores da
LIBERDADE. Nas próximas chamadas, a apresentação dos outros 5
protagonistas: Rafaela, Hugo, Gustavo, Helena e João.

