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Narrador: Anteriormente, em Lost 
[Cenas em sequência]: Ilana: O que descansa na sombra da estátua? 
Miles: Em que lado você está? 
Bram: No lado que vai vencer. 
Jacob: Eles estão vindo. 
Locke: Eu vou matar Jacob. [Mostra Locke chutando Jacob] 
[Mostra Julliet batendo na bomba e o corpo de Locke na caixa de ferro.] 
[Ben e Locke Falso na estátua, após matar Jacob.] 
Benjamin: Bem, e agora? 
Falso Locke: E agora o que? 
Benjamin: O que faremos, John? 
Falso Locke[dá um risinho sarcástico]: Eu não sou o John. 
Benjamin[assustado]: O que? 
Falso Locke: Eu não sou quem você pensa. 
Benjamin: Então, quem é você? 
Falso Locke: Você me chamava de Jacob. 
Benjamin: Mas nós não... Eu não estou enten-- 
[Locke acerta Ben e começa a espancá-lo] 
Falso Locke: E agora, eu mando aqui. 

Letreiro Lost aparece. Comercial. 

[Num navio antigo, homens discutiam – Flashback de data indefinida] 
Homem #1: Eu lhe disse, aquele homem é louco. 
Homem #2: Estamos perdidos? 
M.H: Graças ao capitão. 
Homem #2: Droga. Só temos comida para um mês. 
M.H: Chega, eu vou falar com o capitão. 
[O M.H. bate numa porta. Outro homem abre. É o Richard.] 
M.H: Richard, os homens estão começando a ficar contra você. 
Richard: Espere que eu vou resolver isto. [Pega uma espingarda] 
Todos os tripulantes estão numa sala. Richard e M.H entram. 
Richard: Muito bem, alguém tem alguma coisa contra minha liderança? 
[Ninguém se manifesta. O M.H. puxa os outros dois(homens #1 e #2) ] 
Richard: Vocês não são homens para me dizer? 
Homem #2: Espere, capitão. [Outro homem entra na sala e interrompe] 
Joseph: Achamos, Ricardus. 
Richard: Certo. [Richard atira nos dois homens, e dá a arma ao M.H e diz para 
ele] Então, senhor Magnus Hanso, finalmente vamos para essa ilha da lenda. 



[Mostra Julliet acordando no meio do mato, nua e ferida. Ela tenta levantar, 
mas não consegue. Corta para Sawyer, Miles, Jack, Hurley, Kate e Jin no 
buraco onde ficava a estação cisne. Sawyer está ajoelhado chorando.] 
Miles[Confuso]: O que diabos aconteceu? 
Hurley: Eu acho que nós não conseguimos, dude. [olha em volta] 
Kate: Eu sinto muito, Sawyer. 
Sawyer: Você sente muito? Você nem gostava dela e-- 
Hurley: Onde está o Sayid, Jack? 
Jack: Eu não sei. 
[Corta para Sayid, desmaiado no mar] 

[Em frente ao pé da estátua] 
Ilana: Apontem para a estátua, e atirem em qualquer movimento. 
Richard: Eu não entendo. Quem é você? Quem é aquele Locke? 
Bram: Amigo, nós viemos em nome de Jacob, e aquele homem que parece seu 
amigo é o irmão dele. 
Richard: Irmão? 
Bram: Exato. Seu amigo com cara de peixe acreditava que ele era Jacob. 
Richard: Mas Benjamin dizia que podia ver Jacob... 
Ilana: Ele mentiu. Te enganou. Estou decepcionada com você, Ricardus. 
Richard: Como você sabe meu nome? 

[Corta para Richard com três homens e uma mulher numa canoa – Flashback 
de data indefinida] 
Magnus Hanso: Você tem certeza que tem outras pessoas perto da ilha, 
Joseph? 
Joseph: Claro, quem pegou a canoa então? 
Richard: Calem a boca! Se Jacob disse que precisamos proteger a ilha, nós 
fazemos. [E eles todos voltam a remar. Corta para a cena de The Little Prince 
com Sawyer e os outros no barco e estranhos dando tiros. Sawyer e Cia. 
desaparecem e a cena volta ao barco de Richard] 
Magnus: O que aconteceu? 
Joseph: Mais uma peça de Jacob? 
Richard: Por favor, senhor Widmore. Pare de reclamar. Gerald, em quanto 
tempo voltaremos para a ilha? 
Gerald: Uns 45 minutos, capitão. 
Richard: Certo, falaremos com Jacob lá. 

[Sayid acorda na praia e uma mulher aparece, Claire] 
Claire: Sayid, você está bem? 
Sayid: Claire! Cadê todo mundo? 
Claire: Eu não sei. [Lhe dá uma garrafa d’água] 
Sayid: O que aconteceu? 
Claire: Todos fomos enganados. 
Sayid: Por quem? 



[Corta a cena para o pé da estátua. A fumaça negra começa a sair em grande 
volume] 
Frank: O que está acontecendo? 
Ilana: Corram! [Todos correm, o monstro pega uma mulher que ficou para trás. 
Bram, Ilana, Richard, Frank e Sun se separam e encontram uma porta no meio 
da floresta. Ilana bate na porta 4 vezes] 
Ilana(em grego): O homem está vindo. [A porta abre e Caesar abre, ele está 
com o peito enfaixado.]  
Caesar: Essa é a senha. O que aconteceu? 
Ilana: Nós falhamos. 

[Corta para uma sala com Richard, Joseph, Magnus, Gerald e uma mulher – 
Flashback de data indefinida] 
Richard[nervoso]: Vocês não podem explorar a ilha e suas riquezas. 
Gerald: Mas nós podemos fazer isso sem irritar Jacob. 
M.H: Que tal votarmos e resolvermos fazer isso logo. 
Karen: Mas podemos fazer isso sem o Alvar? 
Magnus Hanso: Meu filho finalmente será abençoado por Jacob, ele não 
poderá estar aqui agora. 
Karen: Mas se Jacob não deixar ele envelhecer também, como nós, ele precisa 
dar a opinião dele.] 
Joseph: Karen, ele ainda não ganhou essa benção. E vamos votar logo. 
Richard: Eu sou contra. 
Joseph: Também sou contra. Senhor DeGroot? 
Gerald: Eu sou à favor. Querida? 
Karen: Por mim, começamos hoje. 
Richard: E você, Magnus? 
Karen: Você sabe no que seu filho votaria. 
M.H: Sei, mas eu sou contra a exploração da ilha. [Uma mulher entra na sala] 
Richard: Selma? 
Selma: Senhor Alpert, os novos escolhidos estão prestes a chegar. 

Comercial. 

[Claire e Sayid entram em outra estação. Está escrito Estação de Ligação e o 
símbolo é o mesmo que estava no tubarão] 
Sayid: Então esse homem se fingiu de Locke? 
Christian: Exato, Sayid. [Christian está na sala. Sayid olha para ele] 
Sayid: Quem é você? 
Claire: Ele é o homem que vai te curar, Sayid. Ele é meu pai. 

[Corta para um hospital, Desmond está na cama e o Dr. Hamill (aquele que 
discutiu com Jack em Trough the Looking Glass) entra na sala, com Penny, 
Eloise e Widmore] 
Dr. Hamill: Desmond, temos visitas para você. 



Desmond: Penny, o que seu pai está fazendo aqui? E ela? 
Dr. Hamill: acho melhor deixá-los sozinhos. [Sai do quarto] 
Penny: Des, escute o que eles lhe dirão. 
Charles Widmore: Desmond, você precisa saber algo sobre a ilha. 
Desmond: Eu não quero saber de nada daquele lugar. Onde está meu filho? 
Penny: Ele está bem, Desmond. Escute o que eles vão te dizer. 
Eloise: Desmond, um grande perigo está por vir, você precisa voltar para a ilha. 
Desmond[gritando]: Já disse que eu não quero nada com aquela ilha. 
Eloise:Ele nos avisou, mas era tarde demais. 
Desmond: Quem avisou? 
Charles: Seu amigo, Frank Lapidus. Jacob morreu. 
Desmond: Jacob? Quem é Jacob? 
Eloise: Agora, Jacob era o Frank. 

[Corta para a sala em que Caesar e os outros estão. Bram pega um líquido e 
numa gaveta. Caesar saca uma arma e atira em Lapidus.] 
Caesar: Desculpe, meu amigo. 
Sun: Oh meu Deus. 
Bram: Tudo bem, seu amigo está seguro. [Coloca o líquido na boca de Frank. 
Bram e Caesar puxam o corpo de Lapidus para uma espécie de geladeira e 
fecham. Ao lado, na outra geladeira, sai um homem igual ao Lapidus.] 
Ilana: Jacob, você está bem? 

[Corta a cena para Claire e Sayid, numa cama] 
Claire: Como foi a operação? 
Sayid: Boa, mas acho que estou delirando. A enfermeira parecia a Libby. 
Claire: Você não está delirando. Aqui é onde o espírito das pessoas que 
morrem na ilha ficam presos. Somente os que tem um familiar na ilha pode 
vagar por ela. Por isso papai vagava por aí. 
Sayid: Por causa de você e do Jack. 
Claire[surpresa]: Jack? Como vo-- 
[Christian interrompe] 
Christian: A alma de Frank chegou. 
Sayid: A alma de Frank? 
Christian: Você ainda não mostrou para ele? 
Claire: Não. 
Christian: Tudo bem, eu mostro. [Shannon entra na sala.] 

Comercial 

[Richard está na ilha da Hydra com Joseph e Karen– Flashback de tempo 
indefinido, por volta do começo do século] 

Richard: Muito bem, meu nome é Ricardus Alpert, ou Richard se preferirem. 
Sei que vocês devem estar se perguntando onde estão, mas fiquem tranqüilos, 
suas famílias estão bem. A senhora DeGroot lhe explicará tudo que está 



acontecendo, se vocês cooperarem. O senhor Widmore lhes chamará e vocês 
serão levados daqui até a outra ilha. 
[Selma entra na sala.] 
Selma[sussurando para Richard]: Nós temos um problema. 
Richard: Muito bem, se me derem licença, eu preciso falar com a doutora 
Selma. 
Joseph: Tudo bem, Richard. Eu assumo daqui. [Richard e Selma saem] Alfred 
Chang? 
Alfred Chang: Aqui. 
Joseph: Lionel Hawking e Vanessa Hawking? 
Lionel: Somos nós. 

[A cena vai para Richard e Selma, na floresta] 
Richard: Finalmente, querida. O que aconteceu? 
Selma: Você não vai deixar explorarmos a ilha? 
Richard: O que? 
Selma: Você sabe, o projeto Dharma. 
Richard[decepcionado]: Não. 
Selma: Eu não vejo motivo para isso. 
Richard: Jacob disse-- 
Selma[interrompendo]: Eu não ligo para Jacob, eu ligo para nós. 
Richard: Não fale assim de Jacob, eu estou quase conseguindo a  benção de 
Jacob. [pausa] Para você. [Dá um colar parecido com o de Paul em LaFleur 
para Selma]  
Selma: Olhe, Richard. Eu não quero a benção de Jacob. [Guarda o colar no 
bolso] Nós vamos começar o projeto Dharma com ou sem seu consentimento. 
[Selma sai andando] 
Richard: Mas e nós? 
Selma: Pergunte ao Jacob. 

Comercial 

[Richard e Jacob na estátua - Flashback.] 
Richard: Nós iremos deixá-los com o nosso acampamento? 
Jacob: Sim, mas eles não poderão chegar nas áreas especiais da ilha... 
Richard: Como o Black Rock? 
Jacob: Não só o Black Rock, mas o Templo, o poço e a bolsa de magnetismo. 
Richard: E o que faremos com os traidores. 
Jacob: Eles perderão todos os privilégios que lhes dei. E agora só você será o 
abençoado, Richard. 
Richard: Mas e quanto ao Joseph e ao Magnus? 
Jacob: Eu só confio em você nesta ilha, Ricardus. Eles vão entender. 
Richard: Certo. Mas e os novos recrutas? E o resto do nosso povo? 
Jacob: Deixe que eles decidam para onde irão. 



[Corta para onde Caesar e os outros estão, Frank/Jacob está entrando numa 
caverna] 
Caesar: Certo, Jacob. Te vemos em outra vida, meu amigo. 
Frank/Jacob: Nos veremos nessa vida mesmo, meu caro. Eu tentarei achar os 
escolhidos. 
Sun: Que escolhidos 
Frank/Jacob: Você conhece alguns deles. Desmond, Walt, Aaron... 
Richard: Senhor, e o que faremos enquanto isso. 
Jacob: Não deixem Esaú prosperar. [Entra na caverna] 
Sun: Quem é Esaú. 
Richard: O irmão dele. 

[Perto da cerca sônica, Horace está parando, parece esperar alguém – 
Flashback de 1977, dia.] 
Richard: Horace? 
Horace: Finalmente você chegou, trouxe o garoto? 
Richard: Está na Kombi. Então, você me disse pra trazer o garoto para 
negorciarmos sobre a sua estação em nossos limites. 
Horace: Sim. Queremos a bolsa de magnetismo e o poço para nós. 
Richard: Em troca do que? 
Horace: Disto. [Mostra o colar de Paul] Sei que tem valor sentimental para 
você, mas eu negociei com minha mulher e consegui o colar. [Richard pega o 
colar] 
Richard: Esse colar não tem valor para mim. Não mais. Mas valerá muito a 
Jacob. 
Horace: Qual valor terá isso ao Jacob? 
Richard: Não interessa. Se você não sabe mesmo com sua família sendo uma 
das primeiras dessa ilha, eu não devo lhe contar. 
Horace: Certo. Trato feito? 
Richard: Não. Você terá que construir uma cabana para nós também. 
Horace: Só construa a cabana. [vira as costa e saí] 

[Corta para Sayid na Estação de Ligação] 

Sayid: Shannon? 
Shannon: Sim? 
Sayid: Eu queria dizer que eu sinto muito não ter acreditado em você. 
Shannon: Tudo bem. 
Christian: Odeio interromper, mas Sayid tem trabalho para fazer. [Shannon sai] 
Sayid [gritando]: Shannon! Espere! 
Sayid [para Christian]: Quem você pensa que é? Eu não farei nada por você. 
Christian: Você fará sim, salvará seus amigos. 
Sayid: De quem? 

[Corta para o buraco onde era a estação cisne] 



Hurley[Gritando]: E agora, Jack? 
Jack: Eu não sei, Hurley. 
Hurley: É sempre assim, você faz as coisas sem pensar e quando dá errado, 
estamos ferrados. 
Miles: Chega! LaFleur o que faremos? 
Sawyer: Não me chame de LaFleur. Meu nome é James Ford. 
Jin: O que faremos, Sawyer? 
Sawyer: Eu não ligo para o que faremos. 
[Barulho do monstro] 
Kate: Era só o que faltava... 
[A mata começa a se mecher. Um homem sai dela. É o Locke.] 
Jack: John? 
Falso Locke: Olá, pessoal. Faz muito tempo, huh? 

Fim 


