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FLASHFORWARD 
 
Cena 1: 
[A câmera foca o olho de Jack se abrindo. Aos poucos o foco vai se abrindo e podemos 
ver Jack sentado em uma poltrona do avião. Depois é focada a aeromoça Cindy vindo 
pelo corredor em direção de Jack. Quando ela está ao lado de Jack,pega um copo com 
água e entrega .) 
Cindy:Aqui está,Senhor. 
Jack:Obrigado.[Ele passa a mão na cabeça como se não estivesse se sentindo bem.] 
Cindy:Você está bem,Senhor?Precisa de alguma coisa? 
Jack:Não. Eu estou bem. Você sabe quanto tempo ainda devemos ficar no ar? 
Cindy:Em cerca de duas horas devemos chegar. 
Jack:OK. 
[Podemos ver um pequeno tremor acontecendo. Cindy logo se dirige a outro 
compartimento. A turbulência se intensifica e as máscaras de oxigênio caem. Foco em 
Jack colocando a máscara e depois de alguns instantes a turbulência para. Todos 
respiram aliviados. Temos uma tomada do avião da Oceanic visto de fora. Logo depois 
vemos o avião pousando no aeroporto de Los Angeles.] 
 
                                                                 LOST 
Cena 2: 
[A câmera mostra Jack lendo um jornal em sua casa. Ele bebe um pouco de café quando 
a campainha toca. Jack vai até a porta e vemos Sarah segurando um bebê no colo. Jack 
está surpreso9 com a visita.] 
Jack:Sarah! 
Sarah:Jack,eu não tenho muito tempo para falar. Meu marido está me perseguindo e eu 
preciso que você fique com o meu filho. 
Jack:Você está louca? 
Sarah:Jack,eu preciso me esconder. Ele está tentando me matar. E se ele me achar ele 
vai conseguir. 
Jack:É melhor você ir à polícia,Sarah. 
Sarah:Eu não tenho tempo. Eu preciso que você esconda meu filho. 
Jack:Mas o que você fez para isso estar acontecendo? 
Sarah:Ele é louco,e ele não aceita o fim do nosso casamento. Promete que você fica com 
o meu filho?[Ela passa o bebê para Jack.]O nome dele é Klaus. 
Jack:[Segura o bebê desjeitosamente.]Eu não estou te entendendo Sarah. 
Sarah:Ele está tentando me mat... 
[Ouvimos o barulho de um tiro e de trás vemos um carro arrancando. Sarah cai morta no 
chão. Foco no rosto assustado de Jack.] 
 
TEMPO REAL 
 
Cena 3: 
[Jack,Ben e Richard estão dentro do templo ao lado de Jacob que bóia na água.] 
Jack:Se eu mudar as coisas nós vamos estar felizes...fora desta maldita ilha. 
Richard:É isso que você acha?Que a ilha só traz infelicidade? 
[Fica um silêncio por algum tempo. Vemos Ben de cabeça baixa e depois Jack encarando 
Richard.] 
Jack:Eu acho que a ilha só traz problemas. 



Richard:Você não ama Kate,Jack?Se vocês não estivessem nesta ilha ela estaria presa 
nesta exato momento. 
Jack:Só que assim eu nunca a conheceria,e eu não sofreria tanto por uma pessoa. 
Richard:Então a infelicidade de várias pessoas valem a sua suposta felicidade Jack...Eu 
tenho mais coisas para te mostrar,caro amigo. 
 
FLASHFORWARD 
 
Cena 4: 
[Jack está numa praça,andando com Klaus no colo. Ele passa  pela frente de uma banca 
e vê no jornal uma notícia. O jornal é focado com a notícia do suicídio do milionário Hugo 
Reys.] 
Jack:[Murmurando para si mesmo]Como uma pessoa tão rica pode fazer isso? 
[Corta para:] 
Cena 5: 
Jack em um Banco. Ele está na fila e conversa com uma mulher chamada Elvira que está 
na sua frente.] 
Jack:Você sempre paga suas contas aqui? 
Elvira:Sim... 
Jack:Eu sou Jack. 
Elvira:Meu nome é Elvira. Estou aqui na verdade passeando. Sou do Brasil. 
Jack:Brasil!Legal. 
Elvira:Eu estou sozinha aqui. 
Jack:Você quer que eu te apresente alguns lugares? 
[Neste momento um carro quebra a parede do lugar e invade o local. O carro só para 
quando bate em outra parede de dentro do Banco. Jack vai correndo ao carro.] 
Jack:Sou médico!Sou médico! 
[Jack já está do lado do carro e a câmera revela Desmond no banco do motorista. 
Desmond está ferido na cabeça e o sangue escorre. Antes de morrer ele tenta falar coisas 
com muita dificuldade.] 
Desmond:Foi Charles Widmore que... tentou me... matar. Ele não... queria...que eu 
ficasse com... a Penny...[Desmond morre. Jack olha parra Elvira,que está assustada.] 
 
TEMPO REAL 
 
Cena 6: 
[Jack,Ben e Richard continuam dentro do templo.] 
Richard:Tudo seria muito diferente para todos,Jack. Nada seria igual. Todos seriam 
infelizes. 
Jack:Como você pode saber isso? 
Ben:Acredite,Jack. Richard Alpert pode saber de tudo. 
[Corta para a região externa do Templo. A câmera mostra Ilana,Bram e dois sobreviventes 
do vôo 316-Dennis e Ron-  na frente do Templo,o observando,encantados.] 
Ilana:Enfim chegamos ao Templo. 
Dennis:Mas o que há nesse Templo? 
Bram:Podemos dizer que é uma espécie de refúgio. 
Dennis:E como vocês sabem disso?Vocês já estiveram aqui? 
Ilana:Não,nós nunca estivemos aqui antes. Mas uma pessoa muito especial contou sobre 
ele para a gente. A pessoa que ainda podemos salvar. 
Ron:E quem é essa pessoa? 
[Ilana e os outros vêem a porta do Templo se abrindo. Depois a câmera mostra que quem 
abriu a porta foi Cindy,que agora está de frente para eles,na entrada do Templo.] 



Cindy:Bem vindos! 
Bram:Então conseguimos chegar antes do Inimigo! 
Ron:Inimigo?Nós temos um Inimigo? 
Ilana:Toda grande História tem um Grande Vilão,Ron. 
Dennis:E quem é esse nosso Inimigo? 
Cindy:Vamos!Entrem logo. Antes que algo ruim aconteça. 
Ron:Algo ruim? 
[Ouvimos o barulho de um tiro,que acerta a perna de Cindy. Cindy grita e em meio ao grito 
outro tiro acerta Dennis no meio do peito,que cai morto. Outro tiro acerta novamente 
Cindy na barriga,que também morre. Ilana e Ron correm em direção à entrada do 
templo,mas Bram fica parado,saca  o revólver e começa a atirar em direção ao mato.] 
Ilana:[Enquanto corre]Vamos,Bram! 
[Ilana e Ron já estão na entrada do templo. Os tiros param.] 
Bram:Eu acho que matei o desgraçado. 
[Um novo tiro acerta a testa de Bram que também cai morto.] 
Ilana:Bram! 
Ron:Vamos fechar a porta! 
[Enquanto está fechando a entrada,Ron é atingido por outro tiro no pescoço e morre. 
Desesperada,Ilana consegue fechar a entrada. Ela respira ofegantemente e depois de 
alguns instantes vai correndo pelo Templo. Então corta para:] 
 
Cena 7: 
                                   Século XIX (No Black Rock) 
[Desmond está ao lado de Magnus Hanso,que está confuso.] 
Desmond:Eu preciso chegar na Ilha. 
Magnus:Ilha?Que Ilha?Estamos no mar a tempos e não avistamos ilha alguma. 
Desmond:Mas vocês vão chegar lá. É uma Ilha especial. 
Magnus:E como você sabe disso? 
Desmond:Eu já vi a sua embarcação naquela Ilha. 
Magnus:Mas eu nunca estive em ilha alguma.[Magnus tosse em um lenço.] 
Desmond:Mas vai estar...bem no centro dela. 
Magnus:Como isso é possível? 
Desmond:É o que veremos.[Pausa]Você parece adoecido! 
Magnus:Todos neste navio estão,exceto Ricardus,ele parece imune a doença.[Magnus 
percebe que Desmond está segurando algo.]O que está segurando? 
Desmond:[Mostrando a foto de seu filho Charlie.]É o meu filho. Charlie. Eu o amo mais do 
que tudo que eu tenho. 
Magnus:[Pegando a foto.]Posso guardar isto em um lugar especial?[Desmond faz um 
gesto com a cabeça permitindo. Magnus pega um amuleto de ouro e coloca a foto dentro.] 
Pronto. Vai ficar mais seguro aí. 
Desmond:[Olhando um caderno sobre a mesa.]Aquilo é um diário? 
Magnus:É. Eu gosto de chamá-lo de Diário do Black Rock. 
[A tela fica negra por alguns instantes então corta para:] 
 
Cena 8: 
[Vemos Ilana correndo pelo Templo. Ela parece estar tonta. De repente,a câmera mostra 
Ilana se esbarrando com um dos Outros chamado Devon. Ela se segura aos braços dele 
para não cair.] 
Devon:Você está bem? 
Ilana:O Inimigo...   
Devon:Você está precisando de ajuda. Vou chamar o médico. 
Ilana:O Inimigo está lá fora. Ele quer entrar. 



[Inexplicavelmente o nariz e a boca de Ilana começam a sangrar.] 
Ilana:Eu não quero morrer! 
[Ilana cai no chão e começa a tremer compulsivamente,mas pouco depois ela para. Ela 
está morta,de olhos abertos. Devon se abaixa para verificar e constata.] 
Devon:Deus!Ela está morta! 
 
Cena 9: 
[Jack,Ben e Richard continuam na sala do Templo. Jack está olhando seriamente para 
Richard Alpert.] 
Jack:Eu não acredito em você,Richard. 
Richard:Então você quer acreditar em quem?[Temos um longo silêncio.]Se você estiver 
pousando em Los Angeles,tudo muda.[Mais um longo silêncio. Então corta para:] 
 
FLASHFORWARD 
 
Cena 10: 
[Jack está no hospital,sentado num banco do corredor comendo um chocolate. O celular 
dele toca e Jack atende.] 
Jack:Alô! 
Babá[Voz ao telefone]:Senhor Jack![Voz de desespero]Uma mulher louca entrou aqui ela 
foi pegar o seu filho... 
[Ouvimos o barulho de um tiro vindo do celular e o celular se desliga. Jack joga o 
chocolate no chão e sai correndo. Então corta para:] 
 
Cena 11: 
[O interior da casa de Jack. A câmera foca a porta sendo aberta por ele,que entra 
desconfiado. A casa está em silêncio e ele vai dando passos lentos. Ouvimos um pequeno 
barulho vindo do andar de cima e Jack começa a subir as escadas cuidadosamente para 
não fazer barulho. Podemos ver que a porta do quarto de Klaus está entreaberta e se 
dirige até ela. Ele vai abrindo a porta devagar e então podemos ver uma mulher de costas 
segurando Klaus e com a Babá ao lado.] 
Jack:Quem é você?O que você quer aqui? 
[Quando a mulher se vira vemos que é Kate.] 
Kate:Eu preciso de um refém. 
Jack:[Espantado]Como assim? 
Kate:Eu consegui fugir da prisão,agora eles estão me perseguindo e eu preciso de um 
lugar para ficar. Você vai ter que ser o meu refém. 
Jack:[Tentando se aproximara de Kate]Então larga meu filho,por favor. 
Kate:Qual o nome dele? 
Jack:Klaus 
Kate:Sempre quis ter um filho. Acho que viver naquela cadeia me fez ver isso. Alguém 
que sempre te apoiaria. Não te deixaria largada. 
Jack:Por favor,não faz nada com ele. 
[Jack vai se aproximando até que ele está perto o bastante e tenta golpear Kate. Jack vai 
dar um soco mas Kate consegue desviar e acaba dando um tiro no peito de Jack.] 
 
TEMPO REAL 
 
Cena 12: 
[Jack,Ben e Richard continuam na sala do templo.] 
Richard:Vamos,Jack!Você não pode mas ficar assim. O tempo está se esgotando. 
Jack:Tempo? 



Richard:Daqui a poucos instantes um guerra vai começar e você vai precisar assumir sua 
posição. 
Jack:Por que você está falando tudo isso? 
Richard:Mesmo que você quisesse,Jack,você nunca conseguiria mudar o tempo. 
Somente pessoas especiais como Jacob e seu amigo Desmond tem esse poder. Mas 
tudo o que aconteceu é perfeito. 
Jack:Por que só Jacob e Desmond são especiais,tão especiais que podem até mudar o 
tempo? 
Richard:Somente a ilha faz isso. A carga de energia presente na ilha,que é capaz de 
deslocar o tempo,pode passar para as pessoas. Assim elas podem se tornar viajantes do 
tempo. 
Jack:Mas todos nos se expomos àquela energia. 
Richard:Aquela energia que você está dizendo não chega a ser tão forte quanto outros 
pessoas experimentaram. 
Jack:Como o Desmond quando ele girou a chave da escotilha? 
Richard:Exatamente. Desmond pode mudar as coisas. 
[Jack continua olhando seriamente para Richard. Corta para:] 
 
Cena 13: 
                                    Século XIX (No Black Rock) 
[Magnus está sentado de frente para sua mesa e Desmond está ao fundo da sala. 
Magnus continua tossindo e Desmond parece estar pensando.] 
Desmond:Veja isto.[Desmond se aproxima da mesa e entrega o diário que ele tem para 
Magnus.] 
Magnus:O que é isso?Um diário exatamente igual ao meu! 
Desmond:Olhe a primeira página. 
Magnus:[Abre o diário e lê]É minha letra...e é o que eu escrevi. Mas eu não lembro de ter 
feito este. Ele parece muito velho[Tosse]. 
Desmond:Porque este diário está sendo escrito por você neste exato momento. 
Magnus:[Espantado]O que? 
Desmond:E para que tudo dê certo,você,Magnus,tem que escrever neste diário 
[Apontando para o de Magnus naquele tempo.]tudo que está escrito neste[Apontando 
para o de Desmond.] 
[A tela fica negra por alguns instantes. Então revemos a cena de introdução do Episódio 
Aquele que irá nos salvar. Podemos ver Desmond espiando por um pequeno buraco na 
madeira do convés. Depois corta para:] 
 
Cena 14: 
[Floresta da ilha. Um movimento da câmera revela Claire,Kate,Sawyer e Miles andando 
entre as árvores. Agora podemos ver Vincent vindo logo atrás de Miles.] 
Claire:Alguém tem água,por favor? 
Kate:[Passando a garrafa]Eu acho que já estamos chegando ao local onde todos foram. 
Sawyer:E eu vou mudar meu rumo. Sinto muito por vocês me perderem. 
Miles:E pra onde você vai? 
Sawyer:Eu vou tentar encontrar Juliet. Provavelmente ela está na praia. 
[Vincent começa a latir para uma árvore mediana cheia de folhas e alguns fruto. A árvore 
começa a se mexer e Vincent fica mais atônito. Todos estão surpresos e Sawyer se 
aproxima da árvore apontando sua espingarda para seu alto. Então podemos ouvir a voz 
de alguém.] 
Hurley:[Ainda escondido em meio as folhas]Calma,pessoal!Eu só subi porque estava com 
fome e vi essas futas. Eu só não sei como consegui subi aqui. 
Sawyer:[Puxando os galhos que revelam Hurley.]Que diabos!Nessa ilha além de monstros 



temos Baleias-aranhas. 
Hurley:[Vendo Claire.]Claire!Você está viva! 
Claire:Hurley! 
Miles:Gente!Desculpa interromper a emoção mas eu acho melhor agente continuar a 
trilha. 
Sawyer:E eu vou pelo outro lado. Pela praia. Quer vir comigo,pequeno Hurley? 
Hurley:Não. Eu vou junto com eles. Tem uma pessoa me esperando lá. 
Kate:Então vamos. 
Sawyer:Tchau para todos vocês.[Vai seguindo por outro caminho.] 
Hurley:Sawyer!Antes de ir você poderia me ajudar a descer? 
[Então corta para:] 
 
Cena 15: 
                                                  Em 2008 (Nova York) 
[Quarto de Walt. Ele está deitado de barriga para cima na cama. Ele começa a tremer e 
falar,tendo um pesadelo.] 
Walt:Não!Ele não pode mudar nada!Nada pode ser mudado. 
[Sra. Dawson entra no quarto que estava de porta aberta e acende a luz do quarto. Ela se 
aproxima de Walt tentando acordá-lo,mas não consegua.] 
Sra. Dawson:Walt,Filho!Acorde! 
Walt:Ele não pode mudar nada que aconteceu! 
[Walt abre os olhos,então corta para:] 
 
Cena 16: 
[Jack,Ben e Richard estão andando lado a lado pelo templo.] 
Richard:Nós temos que nos preparar. Em breve ele pode fazer um ataque. 
Jack:E o que agente pode fazer pra impedir essa pessoa? 
Richard:Você vai ter que saber,Jack. 
[A câmera mostra Devon,que vem correndo em direção a Richard.] 
Devon:Richard!Uma mulher disse que o Inimigo a atacou. 
Richard:[Preocupado]E onde está ela? 
Devon:Ela está morta. 
Richard:Agora teremos que tomar muito cuidado. 
[Corta para:] 
 
Cena 17: 
[A câmera foca os pés de Sawyer andando pela areia da praia. Ele está andando 
rapidamente,então a câmera vai se afastando e vemos ele de longe. Sawyer consegue 
ver Frank ao longe. Frank começa a acenar para Sawyer com um ar preocupado. Sawyer 
vai correndo em direção de Frank.] 
Frank:Juliet está com problema... 
[Sawyer passa por Frank como se não tivesse o visto. Enfim ele vê Juliet deitada em uma 
espécie de maca improvisada.] 
Sawyer:[Ainda um pouco longe de Juliet.]Juliet! 
[Sawyer vai correndo em direção à ela e quando chega perto Sawyer se abaixa e abraça 
Juliet.] 
Sawyer:[Emocionado]Juliet!Você está bem! 
Juliet:[Fala como se estivesse em outro lugar.]Não,Julian!Você derrubou o pote de 
biscoitos outra vez! 
[A câmera foca a cara de espanto de Sawyer. Então a tela fica negra por alguns instantes. 
Corta para:] 
 



Cena 18: 
[Kate,Claire,Hurley e Miles chegam na entrada do templo. Os corpos de Cindy,Bram, 
Dennis e Ron não estão ali.] 
Kate:Chegamos! 
Claire:Afinal,o que é isso? 
Hurley:É uma espécie de refúgio,onde eles estão se escondendo. 
Miles:Como você sabe disso? 
Hurley:Jacob me contou. 
[Kate se aproxima da entrada do Templo. Ela começa a bater na porta.] 
Kate:[Gritando]Alguém pode abrir para nós? 
[A entrada do Templo vai se abrindo lentamente até a câmera mostrar que quem está 
abrindo é Jack,Richard e Ben. Kate e Jack se entreolham.] 
Jack:Kate! 
Kate:Jack! 
[Começamos a ouvir tiros.] 
Richard:Entrem!Rápido! 
[Kate entra rapidamente e Claire,Hurley e Miles conseguem entrar no Templo. Ben,com 
esforço,consegue fechar a entrada. A câmera foca o rosto de Richard,que está estranho. 
Jack olha para Claire o vemos emocionado. Jack abraça Claire e ela parece não entender 
a reação de Jack.] 
Claire:Olá,Jack! 
Jack:Enfim eu te encontrei,Claire. 
Claire:Jack![Estranhando Jack]O que está havendo? 
Jack:[Olhando nos olhos dela]Claire...Você é minha irmã. 
Claire:[Parece confusa]Eu...sou sua irmã? 
[Jack faz um gesto com a cabeça afirmando que sim. A câmera foca o rosto de Kate,que 
olha para Richard. Kate está com uma cara de assustada. Ela aponta para a barriga de 
Richard. Agora vemos Richard,que passa a mão na barriga e depois a olha. Ele vê 
sangue em suas mãos e depois cai no chão. Todos olham para Richard caído. Ben se 
abaixa ao seu lado.] 
Ben:Richard,o que aconteceu? 
Richard:[Fazendo muito esforço para falar]Uma bala...me atingiu. Jack!Você...tem que 
comandar...é o novo líder...[Richard morre de olhos abertos.] 
[Ben se levanta e olha firmemente para Jack.] 
Ben:Você ouviu,Jack... 
[Um último foco no rosto de Jack e então corta para:] 
 
Cena 19: 
                                                 Século XIX  
[A câmera mostra a praia com o mar ao fundo. Depois vemos alguém dando pequenos 
passos na areia. A câmera vai subindo e revela Desmond já na ilha. Ele para.] 
Desmond:[Falando sozinho]Eu preciso mudar o meu destino e de todos. 
[A câmera começa a dar uma volta ao redor de Desmond então conseguimos ver Jacob 
parado em sua frente. Jacob parecia esperar Desmond.] 
Jacob:Olá,Desmond!Há quanto tempo! 
                                                             LOST 
 
 
 
 


