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Sinopse 

LUTA POR PODER 
Década de 1960 em Vancouver. Duke Frederick, um poderoso empresário, assumiu o controle da 
empresa da família e forçou seu irmão, Duke Senior, a deixar a cidade. Ele permite que Rosalind, 
filha de seu irmão, fique por causa da sua estreita amizade com sua filha Célia. A ação começa em 
uma luta livre. Oliver de Boys, empresário de um lutador campeão chamado Charles, discute com 
seu irmão mais novo, Orlando. Orlando está com raiva porque Oliver o maltratou e ficou com a sua 
parte da herança desde que o pai deles morreu. Orlando decide lutar por sua fortuna. Na luta, ele 
conhece Rosalind e eles se apaixonam à primeira vista. 

A GRANDE FUGA 
Duke Frederick ordena que Rosalind deixe Vancouver, já que ele não confia mais nela. Ela e Celia 
decidem fugir para a floresta de Okanagan. Rosalind se disfarça como Ganymede, um jovem, e 
Celia se torna Aliena, sua irmã. Touchstone, um empregado da família, vai com elas. 

Enquanto isso, Adam, um empregado de longa data de Oliver, avisa a Orlando que o patrão planeja 
matá-lo. Eles também fogem para Okanagan. 

Na floresta, Ganymede (Rosalind) e Aliena (Celia) encontram Silvius e Corin, dois fazendeiros 
locais, e planejam comprar uma fazenda. Perto dali, Orlando e Adam se deparam com Duke Senior 
e seus companheiros, que os acolhem. 

O AMOR DESABROCHA NA FLORESTA 
Orlando deixa notas de amor sobre Rosalind por toda a floresta. Ele conhece Ganymede (Rosalind), 
que propõe que Orlando “o” trate como Rosalind, para que possa praticar seus votos - sem 
perceber que Ganymede é na verdade a mulher que ele ama. Em outro lugar, Silvius deseja uma 
outra fazendeira, Phoebe, enquanto Touchstone conhece Audrey e eles se apaixonam. 

Em Vancouver, Duke Frederick está furioso porque Orlando e as garotas desapareceram. Ele exige 
que Oliver traga seu irmão de volta, ou então vai arruiná-lo. 

Porém, quando Oliver aparece na fazenda das jovens, ele anuncia que se reconciliou com seu 
irmão depois que Orlando o salvou de um leão da montanha. Oliver e Aliena (Celia) se apaixonam. 

SOCORRO!  
Orlando se cansa do jogo de Ganymede e acredita que seu amor por Rosalind é inútil. Outros 
relacionamentos também não estão muito bem: Silvius ainda está apaixonado por Febe, mas ela 
está apaixonada por Ganymede. Alegando que “ele” pode fazer uma magia, Ganymede convida 
todos a se reunirem na manhã seguinte, quando tudo será resolvido. Será que "tudo que você 
precisa é amor"? 


