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NOVO NA CIDADE
Década de 1870 no oeste americano. Lucêncio, um jovem de Pisa, chega à Cidade de Pádua
para estudar na universidade. Ele perde o interesse em seus estudos quando vê Bianca, a filha
de Baptista Minola, uma das mulheres mais ricas da Cidade de Pádua. Petruchio também chega
à cidade e pretende “casar-se com uma noiva rica em Pádua”.
AS REGRAS DO NOIVADO
Lucêncio não é o único homem interessado na doce e bela Bianca. Grêmio e Hortêncio
também estão na lista dos pretendentes. Só tem um detalhe: ninguém namora com Bianca até
que Catarina (Kate), a filha mais velha de Baptista, se case! Para a tristeza dos pretendentes,
Kate é conhecida como a “megera” da cidade. Ela tem uma má fama pelo seu jeito rude e seu
talento para destruir as coisas, e ninguém quer se casar com ela. Sabendo que Bianca precisa
de um professor, Lucêncio e seu criado Trânio trocam de lugar; Trânio se passa por Lucêncio
enquanto Lucêncio se disfarça de professor para entrar na casa da família Minola e cortejar
Bianca.
O JOGO
Petruchio fica sabendo que Kate tem um dote enorme e decide se casar com ela. Ele fica
perplexo com sua reputação ameaçadora. Quando se conhecem pela primeira vez, eles
competem de igual para igual numa batalha de perspicácia e acabam empatados. Petruchio diz
para todo o mundo que Kate e ele estão apaixonados e marcam o casamento para o domingo.
Petruchio chega atrasado ao casamento e se comporta de uma maneira grosseira. Depois da
cerimônia, ele leva Kate para sua propriedade no deserto, onde ela encontra uma gangue de
forasteiros e muita sujeira! Kate e Petruchio continuam brigando até que começam a entrar
num acordo e, no final, acabam juntando suas forças e viram uma dupla de apostadores. Eles
então conhecem o pai de Lucêncio, que veio ver como estão indo os estudos do filho na Cidade
de Pádua.
A MÃO VENCEDORA
Enquanto isso, Lucêncio, ainda disfarçado, conquista o coração de Bianca e os dois fogem. O
casamento é descoberto e suas respectivas famílias são forçadas a chegar a um acordo.
Petruchio e Kate voltam para casa para celebrar com os recém-casados, e todo mundo se choca
ao ver Kate transformada em uma esposa obediente. Porém, com alguns truques na manga,
Kate está determinada a agitar a Cidade de Pádua.

