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Story-line: um escritor de sucesso, autor de diversos
trabalhos premiados, Robert é um homem de poucos
amigos – ou nenhum amigo – vive em seu apartamento
escrevendo. Mas uma visita inesperada de seu primo,
Edward faz com que seu modo de viver mude
completamente.

Sinopse (Primeira versão)
Um escritor de sucesso vive em seu apartamento em São Conrado,
zona sul do Rio de Janeiro. Um escritor vencedor de muitos prêmios, entre
eles pelo seu livro de autoajuda “Relaxe e se divertirás”. Edward, o primo
incorreto de Robert chega para uma visita e acaba ficando no apartamento
de Robert. E com a sua chegada, o modo de vida que Robert levava, será
afetado e alterado, para a infelicidade do mesmo.
Edward é um professor/escritor, só que diferente de Robert, ele não
escreveu sucesso algum, e por isso é alvo da arrogância de Robert. Devido
ao seu fracasso como escritor, Edward se dedicou a vida acadêmica e agora
é professor substituto da universidade. Quando Edward descobre que Susan,
a mais gata do condomínio mora em frente, ele logo tenta se dar bem com a
“bonitona”. E com o passar do tempo, ele pode se relacionar com a mesma.
Para a infelicidade de Robert, o namoro de Edward e Susan começa a
afetar sua vida e ele se ver obrigado e dar um basta na relação dos dois
criando regras dentro de um contrato de relacionamento para um bom
convívio entre eles.
E para completar, os amigos de Edward, começam a frequentar o
apartamento de Robert, o mesmo não e agrada nada disso. Jason, o moreno
que não consegue “pegar” ninguém. E o Richard, o mais chato de todos, que
apesar de não pegar ninguém é inconveniente demais com as garotas, pois,
suas cantadas são insolentes.
Para a surpresa de todos, Richard e Jason conhecem Robert, devido a
algumas palestras que ele já deu na universidade em que eles trabalham.
Susan é garçonete, mas seu sonho é se formar na faculdade de
Educação Física, já que ela é atuante em esportes, corre, nada, leciona aulas
para um grupo de adolescentes na academia do prédio. Apesar de que os
adolescentes não estão interessados no conteúdo das aulas e sim no conteúdo
da professora.

