
EPISÓDIO 3: ENCONTRO MARCADO 
Escrito por: Grazyy 

 
Anteriormente em Lost 

 
[No meio da noite Claire encontra Christian segurando Aaron em seus braços e 

o segue pela floresta]. 
 

[Locke entra na cabana de Jacob e conversa com Christian quando percebe 
que Claire está lá. Ela fala que está bem para ele]. 

 
[ Richard diz a seu grupo que eles vão até o templo e que o corpo de Locke 

deve ser colocado no container da Ajira para ser levado com eles]. 
 

[Jack acorda no meio de pedras com os outros a seu redor. Ele diz ter 
encontrado com Locke e os outros o obrigam a seguir com eles]. 

 
Introdução 

 
[Os  pés de um homem com sapatos brancos e de uma mulher descalça 

andam pelas folhas secas na floresta enquanto uma música de fundo toca. 
Após alguns segundos a câmera abre e podemos ver Claire e Christian lado a 

lado]. 
 

CHRISTIAN: Finalmente começou. Você está preparada, filha? 
 

CLAIRE: Claro. Eu fiquei aqui por causa disso e não vou desistir agora. [Em 
seguida suspirando e fazendo cara de nostalgia] 

 
CHRISTIAN: O que foi? 

 
CLAIRE: Estou com saudades de Aaron. Com quantos anos será que ele está? 

Será que está bem? 
 

CHRISTIAN: É claro que sim. Eu garanto. Deixá-lo ir foi a melhor escolha. 
 

CLAIRE: Eu já nem lembro quanto tempo faz desde que eu o perdi. 
 

CHRISTIAN: Após tudo o que aconteceu conosco, Por que você ainda se 
preocupa com questões tão pequenas quanto o tempo? 

 
Em outra parte da ilha: 

 
[A câmera foca o corpo morto de Locke dentro da container da Ajira. E depois 

sobe até o rosto surpreso de Jack]. 
 

JACK: Vocês estão querendo me dizer que... 
 

BEN: Sim Jack, esse é o Locke de verdade. E ele está morto. 
 



JACK: Isso é impossível! Simplesmente é loucura. [Olhando para o lado. Com 
aquele sorriso irônico de quem não acredita no que vê]. 

 
RICHARD: Então você acha que nesse tempo em que você estava 

desacordado nós o vestimos e o colocamos dentro da caixa do seu avião? 
 

JACK: Eu preciso pensar... Isso é muito... 
 

[Nessa hora um tiro vindo da selva passa perto dos três e Jack abaixa a 
cabeça assustado tendo um reflexo defensivo]. 

 
[Mais um tiro é disparado e os outros começam a revidar com seus rifles e 

pistolas, atirando a esmo, mirando na floresta. Uma silhueta aparece correndo]. 
 

JACK: Parem! Esperem! É a Kate! [Nervoso. Percebendo que a mulher 
correndo na selva era sua amada sardenta]. 

 
[Richard faz sinal para que todos abaixem as armas e Jack vai em direção à 

ex-fugitiva. Ela sai da mata fechada e também caminha a seu encontro]. 
 

KATE: O que vocês está fazendo com eles? Eles são perigosos Jack! 
[Sussurrando] 

 
JACK: Por que você está falando isso? Se for por que você viu o Locke... 

[Apontando para o container da Ajira como se querendo explicar para Kate que 
o corpo de John estava lá]. 

 
KATE: Não Jack. Não foi Locke que me disse que eles são perigosos. Foi a 

Claire. 
 

LOST 
 

Tempo Real 
 

[Jack e Kate continuam parados um pouco longe do grupo dos outros 
sussurrando palavras]. 

 
JACK: Claire? Você a encontrou? 

 
KATE: Sim. Ela está nos esperando a alguns quilometros daqui... 

 
JACK: Abaixe essa arma que eu resolvo isso [falando bem baixo e passando 

confiança a Kate, que abaixa a arma]. 
 

[Jack se vira e caminha em direção aos outros, eles apontam as armas e ele 
levanta as mãos]. 

 
JACK: Kate encontrou uma amiga nossa, a Claire. Ela está ferida no meio da 

mata e precisa de ajuda médica. Eu preciso ir até lá com ela. 
 



RICHARD: Nós não temos tempo a perder Jack. Temos que seguir para o 
templo agora mesmo. Já descansamos o suficiente e devemos partir. 

 
JACK: Então deixe eu ir com Kate. Deixe-nos ir e lutem a luta de vocês. 

 
[Richard olha para Ben que faz cara de quem não vê problemas na ida dos 

dois. Alpert pensa mais um pouco, reluta, mas cede e, com cara de 
desapontado ordena que um dos de seu grupo os siga]. 

 
RICHARD: Melvin. Vá com eles até essa garota e depois siga até o templo com 

todos. 
 

[Melvin, armado com um rifle faz um sim com a cabeça e segue Jack até Kate]. 
 

Flashback 
 

[Claire acorda no meio da noite e vê que Aaaron não está a seu lado. Quando 
percebe, ele está nos braços de Christian, seu pai. Ela o segue e deixa seu 

filho para trás]. 
 

CLAIRE: Pai? É você? [O seguindo confusa]. 
 

[Christian continua andando sem falar nada. Ela o segue até um ponto. Quando 
ele não responde, resolve voltar]. 

 
CHRISTIAN: Aonde você vai? 

 
CLAIRE: Vou ver meu filho. 

 
[Seu pai a segura pelo braço e a impede de voltar]. 

 
CLAIRE: Me largue, deixe-me ver meu filho! [Nervosa, tentando se 

desvencilhar]. 
 

CHRISTIAN: Calma... vai ficar tudo bem... 
 

[A câmera foca os olhos azuis do pai de Jack e Claire os encara por alguns 
segundos. Parecendo, em seguida, entrar em estado de hipnose, de 

relaxamento e passividade]. 
 

[Christian torna a andar e ela o segue sem pestanejar]. 
 

CLAIRE: Aonde estamos indo? 
 

CHRISTIAN: Para um lugar em que você vai ficar conhecendo seu destino.  
 

[Após algum tempo os dois chegam à cabana de Jacob]. 
 

CLAIRE: O que estamos fazendo aqui? [Com voz de dopada]. 
 



CHRISTIAN: Você se lembra desse homem? [Pegando um desenho com o 
rosto de Jacob feito em um papiro velho]. 

 
CLAIRE: Ele se parece um homem que falou comigo uma vez. Ele disse que 

tudo iria ficar bem após o acidente de carro com minha mãe. 
 

CHRISTIAN: Então você se lembra... Seu nome é Jacob, e foi ele quem causou 
o acidente de sua mãe. Ela está prestes a morrer. Ele está aqui na ilha e você 

pode nos ajudar a nos vingarmos dele].  
 

CLAIRE: NOS ajudar? 
 

CHRITIAN: Isso. Ajudar a mim e a um amigo que você ainda não está 
preparada para conhecer. [Nesse momento a cadeira de balanço se meche 

para frente e para trás]. 
 

CLAIRE: Como ele está aqui na ilha? [Voltando ao assunto Jacob]. 
 

CHRISTIAN: O acidente de sua mãe... O fato de você estar aqui... O fato de 
você ter de se separar de seu filho... Tudo tem a ver com ele. Mas isso não é 

importante agora. Descanse e depois eu te explico tudo. 
 

Tempo Real 
 

[Richard e Ben seguem na frente do grupo de outros indo em direção ao 
templo. Sun sai do meio de todos e apressa o passo para alcançá-los]. 

 
SUN: Vocês podem, por favor dizer o que está acontecendo? Eu estava até 

agora andando com um homem que eu pensava ser John Locke, encontro ele 
morto num caixão e vocês não me explicam nada? 

 
RICHARD: Sun, nós não temos tempo para isso agora. Espere e você 

entenderá tudo. 
 

SUN: Pare com isso! Eu não sou nenhuma criança! Meu marido está morto. Se 
eu for seguir vocês quero saber exatamente o que está acontecendo! [Nervosa 

e impositiva]. 
 

[Richard olha para Ben que faz cara de quem não sabe o que fazer. O ex-líder 
dos outros diminui o passo e deixa a coreana e Alpert falarem a sós]. 

 
RICHARD: Tudo bem... Jacob e esse ser que estamos enfrentando nasceram 
do ventre da ilha. Não são humanos normais. Há alguns procedimentos que 
podem fazê-lo voltar a vida em um novo corpo. Nós só precisamos ir até o 

templo e de um voluntário. E eu acho que não será dificil de achar um. 
[Olhando para Ben que anda logo atrás deles distraído]. 

 
Em outra parte da ilha: 

 



[Jack, Kate e Melvin andam pela selva sem falarem nada um com outro. Kate 
olha para uma pedra no chão e a aponta com os olhos para Jack, pigarreia e 
para. Em seguida começa a “passar mal” e cai desmaiada no chão, o médico 

se posiciona perto da pedra. Quando o outro se abaixa para ver o que 
aconteceu com a morena, Jack  pega a pedra e bate com força na cabeça 

dele]. 
 

[Os dois se olham e continuam o caminho com o outro abatido ficando para 
trás]. 

 
JACK: Ela está longe? 

 
KATE: Não. Logo chegaremos lá. 

 
Flashback 

 
[ Na manhã seguinte Claire acorda sozinha, ainda confusa na cabana de 

Jacob. Ao perceber aonde está e parecendo menos confusa, ela dá um pulo, 
se levanta e sai correndo pela porta da frente]. 

 
CLAIRE: Aaron... Meu Deus! O que eu fiz? Aaron! [Nervosa, como que se 

arrependendo de ter deixado seu filho sozinho]. 
 

[Uma música veloz e com clima de nervosismo toca enquanto Claire tenta 
achar um caminho para reencontrar seu filho]. 

 
[Ela adentra a mata e ouve um barulho por perto. Fica tenta, apreensiva. A 
câmera foca num vulto em suas costas que logo, percebe-se, é Christian]. 

 
CHRISTIAN: Aonde você vai Claire? 

 
CLAIRE: Eu não sei o que deu na minha cabeça ontem! Aonde está meu filho? 

[Nervosa, olhando de um lado para o outro]. 
 

CHRISTIAN: Agora já não há mais nada a ser feito... Ouça Claire. Uma guerra 
logo irá começar nessa ilha. Você será útil nessa batalha, mas seu filho não. 

Ele não precisa sofrer. Por isso teve que partir. 
 

CLAIRE: Mas eu quero ele comigo! [Nervosa, sem pensar]. 
 

CHRISTIAN: Ele também é meu neto. Ele tem o meu sangue. Eu sei que você 
não quer que nada de ruim aconteça com ele. Nem eu. É melhor que ele saia 

da ilha e fique longe disso tudo. Confie em mim... Confie em seu pai. 
 

CLAIRE: E por que eu tive que ficar aqui? 
 

CHRISTIAN: Não pense nisso agora Claire. Apenas foi preciso.  
 

CLAIRE: E como eu vou ter certeza de que o Aaron sairá dessa ilha? Como 
saberei que ele ficou bem? 



 
CHRITIAN: Pode não parecer, mas eu me preocupo com vocês. Pode deixar, 

eu te deixo visitá-lo qualquer dia desses. E prometo que se alguém tentar 
interferir na permanência dele fora desta ilha eu te ensinarei como tomar 

providências para protegê-lo... 
 

Tempo Real 
 

[Jack e Kate chegam ao local em que Kate havia marcado com Claire. A loira 
os espera em pé]. 

 
CLAIRE: Que bom que você veio, meu irmão. [Com aquela voz atordoada e 

séria de antes]. 
 

[Jack abre a boca sem respostas. Kate olha para os dois surpresa]. 
 

KATE: Irmão? 
 

JACK: É. Eu achei que iria contá-la a surpresa. Mas pelo jeito ela já sabe... 
[Falando com Kate boquiaberto] Como você descobriu? [Surpeso, virando-se 

para Claire]. 
 

CHRISTIAN: Fui eu quem a contei Jack. [Saindo do meio da mata onde os 
espreitava anteriomente]. 

 
JACK: Pai? [Emocionado e assutado]. 

 
[Uma música emocionante toca e o médico vai chorando em direção a seu pai 
que o espera parado para um abraço. Lágrimas caem dos olhos de Christian 

que se vira para não demonstrar estar emocionado, mostrando seu lado 
orgulhoso].  

 
JACK: Como você está aqui? Como você está vivo? 

 
CHRISTIAN: Um homem maravilhoso nessa ilha me deu uma nova chance, 
Jack. Para Claire também. E agora Richard, Ben e os outros estão tentando 

impedí-lo de continuar fazendo coisas maravilhosas. É por isso que eu preciso 
de vocês. Nós precisamos ir ao templo e impedir que eles cumpram o que 

estão planejando. 
 

[Jack olha para Kate sem saber como reagir àquela revelação]. 
 

CLAIRE: Jack. Confie nele. Eu só sobrevivi esse tempo todo graças à ele. 
 

CHRISTIAN: Vamos! Nós temos que ir agora antes que seja tarde demais. 
John estará nos esperando lá. 

 
JACK: Mas eu vi o corpo de John. Ele estava no container da Ajira assim como 

eu havia deixado antes de partir no vôo. 
 



CHRISTIAN: Jack, você nunca confiou em mim. Nunca me deu uma chance de 
te mostrar o caminho a ser seguido. Pelo menos uma vez me ouça. É a sua 

chance de ouvir seu pai... 
 

[Novamente os olhos azuis de Christian são focados olhando fixamente para 
Jack, assim como ele havia feito com Claire no começo do episódio]. 

 
Flashback 

 
[Claire está sentada num banco olhando John e Christian se falarem na cabana 

de Jacob]. 
 

LOCKE: Você é Jacob? [Com olhar assustado, segurando um lampião] 
 

CHRISTIAN: Não. Mas eu posso falar por ele. 
 

[Locke se senta de costas para Claire e começa a conversar com o pai dela]. 
 

[O chão range e Locke interrompe a conversa para ver que estava atrás dele. A 
câmera foca o rosto de Locke com o lampião na mão encarando Claire]. 

 
JOHN: Claire? 

 
CLAIRE: Oi John. [Falando com um aspecto de atordoada]. 

 
JOHN: O que você está fazendo aqui? [Preocupado]. 

 
CLAIRE: Não se preocupe. Eu estou com ele. 

 
LOCKE: Aonde está o bebê? [Olhando para Christian e depois para Claire]. 

 
CHRISTIAN: O bebê está onde deve estar. E não é aqui. [uma música de 

suspense toca]. É melhor você não contar a ninguém que você a viu. 
 

LOCKE: Por quê? 
 

CHRISTIAN: Nós não temos tempo para isso... [Cortando Locke]. 
Por que ao invés de fazer essas perguntas que não importam, você não faz 

aquela que importa? 
 

LOCKE: Como eu salvo a ilha? 
 

[Christian olha para Claire e ela dá um sorrisinho para ele]. 
 

CHRISTIAN: A ilha está em constante movimento, porém as coordenadas dela 
já foram calculadas e previstas pelos que querem chegar aqui. Você terá que 

mover a ilha para que ninguém mais a encontre.  
 

LOCKE: Mover a ilha? E como eu farei isso? Como isso é possível? 
 



CHRISTIAN: Há um lugar nessa ilha muito mais especial do que você pode 
imaginar John. Ele se encontra abaixo de uma das inúteis construções dos 

homens que perdem tempo e fazem a ilha perder, também, ao virem para cá. 
Mas isso logo irá mudar. 

 
LOCKE: E que lugar seria esse? 

 
CHRISTIAN: Não há mais tempo a perder aqui John. Vá e deixe que o destino 
te mostre o que fazer. Você sabe que é especial, que a ilha não te deixará na 

mão. 
 

LOCKE: Eu sei... [Virando-se para ir embora, satisfeito]. 
 

CHRISTIAN: John, você será muito importante para o futuro dessa ilha. 
 

[Locke olha para Christian sem falar nada e sai da cabana. Claire se levanta e 
senta-se no local em que Locke estava]. 

 
CLAIRE: Por que você disse para o John que falava em nome de Jacob? 

 
CHRISTIAN: Uma pequena mentira em nome do nosso plano, em nome da 

ilha. 
 

CLAIRE: Eu gosto do John. Nada de mal vai acontecer com ele, vai? 
 

CHRISTIAN: Não. Eu dou minha palavra. 
 

Tempo Real 
 

[Claire e Christian andam na frente, Jack e Kate atrás. Jack parece atordoado e 
estranho após olhar seu pai nos olhos]. 

 
KATE: Jack, você não está achando isso tudo muito esquisito? 

 
JACK: Eu preciso dar uma chance a meu pai. Eu nunca o ouvi até hoje. Eu 

acho que vim para essa ilha novamente para me redimir com ele. Para ouvir o 
que ele tinha para me ensinar. 

 
KATE: Seu pai está morto Jack! E pelo que você disse e ele não negou, John 

também! Pare de loucuras, seja racional como o Jack que eu conheço. 
 

JACK: Eu já fui racional demais até hoje e só me dei mal. Essa ilha não é 
racional Kate. Aqui as coisas funcionam de modo diferente. Eu estou pronto 

para seguir meu destino [Aumentando o tom de voz]. 
 

[Um pouco a frente Christian e Claire também conversam]. 
 

CLAIRE: Jack disse que viu John num container. Como isso é possível? O que 
ele quis dizer? 

 



CHRISTIAN: Nada Claire. John teve que passar por um processo um pouco 
diferente do nosso para lutar pela ilha. Mas no fundo todos estamos ajudando 

Esaú. E é isso o que importa agora. [Som de suspense ao ter o nome do 
inimigo revelado]. 

 
[Barulhos de armas são ouvidos e os quatro param apreensivos. Jack e Kate 

levantam as mãos. Claire e seu pai simplesmente param]. 
 

[Do meio da selva, armados, aparecem Sawyer, Jin, Miles e Hurley]. 
 

HURLEY: Cara! Vocês estão bem! [Feliz correndo em direção a Jack e Kate 
para abraçá-los]. 

 
[Sawyer solta um sorriso discreto e vai vagarosamente em direção a Claire 

olhando emocionado para Jack e Kate]. 
 

[Jin e Miles cumprimentam a todos enquanto uma música de reencontro toca 
ao fundo]. 

 
HURLEY: Hum.. e quem é você? [Falando com Christian]. 

 
JACK: Esse é meu pai! [Diz Jack sorridente ao lado de seu velho]. 

 
HURLEY: Uou cara! 

 
MILES: É bom te ver Claire. Ainda bem que ficou tudo... bem com você... 

[Falando de modo seco com cara de quem percebeu algo diferente na loirinha]. 
 

SAWYER: Como você veio parar aqui? [Lembrando de Christian no bar pouco 
antes dele morrer]. 

 
CHRITIAN: Eu posso te explicar no caminho. Mas agora nós temos que ir. Se 
nós não chegarmos a tempo no templo. O destino dessa ilha sempre estará 

fadado a ser um fracasso. 
 

Flashback 
 

[Kate anda pela floresta sozinha com uma arma na mão. Ela aprece confusa e 
com medo por estar andando sem achar ninguém]. 

 
KATE: Jack! James? [Gritando e tentando achar algum conhecido]. 

 
Kate vê um vulto no meio de duas árvores e para com medo, sem saber se 

avança ou espera. Ela respira fundo, faz a contagem progressiva que Jack a 
ensinou no primeiro episódio da primeira temporada e vai atrás do vulto na 

mata]. 
 

[Quando chega perto pecebe que é Claire quem a espera]. 
 

CLAIRE: Olá Kate! [Correndo alegre para abraçar a morena]. 



 
KATE: Claire! Você está viva! Você não sabe como eu esperei te encontrar 

aqui! [Correndo também em direção à mãe de Aaron]. 
 

[Claire a abraça calorosamente e sorri]. 
 

KATE: Como você sobreviveu esse tempo todo? Você está bem? 
 

CLAIRE: Estou sim! Eu estou com meu pai... Como está meu filho? 
 

KATE: Seu pai?... [surpresa com a resposta].  
 

CLAIRE: Isso Kate! Meu pai está aqui... ele já está vol... [Christian as espia por 
entre as árvores. Quando Claire o percebe, ele coloca o dedo na frente dos 

lábios pedindo para sua filha não revelar sua presença]. 
 

CLAIRE: Agora não dá tempo de conversarmos mais... você deve seguir pelo 
sul e encontrar Jack. Eu estarei esperando vocês chegarem. [Mudando 

totalmente seu semblante, mais sério e seco]. 
 

KATE: Mas... [confusa] 
 

CLAIRE: Por favor Kate! Vá! É muito importante que você traga o Jack aqui, 
custe o que custar. Ele está correndo perigo. Você precisa salvá-lo e trazê-lo 

aqui para que tudo dê certo... Você promete que fará isso? 
 

KATE: Você não quer saber mais sobre... [Quando Claire faz uma cara de 
censura, ela para, reluta e em seguida vê que não é a hora certa de discutir 

sobre Aaron]. Eu prometo... 
 

[Kate se vira rápido e corre indo embora. Claire solta uma lágrima pelo olho 
esquerdo enquanto segue a morena indo embora pela selva]. 

 
Tempo Real 

 
[Ilana, Frank machucado e Bram carregando Juliet desacordada em um dos 

ombros andam pela mata ofegantes]. 
 

BRAM: Eu não aguento mais carregar a moça. Ela já está praticamente morta. 
Nós temos que deixá-la para trás. 

 
FRANK: Se você deixar ela para trás vai arranjar encrenca com muita gente, se 
eles descobrirem. Ela tem um amigo médico. Quando nós o encontrarmos ele 

pode ajudá-la. 
 

ILANA: Não há tempo para descansar. Nós estamos próximos. Se quiser deixá-
la para trás é por sua conta Bram. Mas eu não quero esse “sangue em minhas 

mãos”. 
 



LAPIDUS: Vamos... Não custa nada levá-la conosco. Como a moça disse nós 
estamos perto desse tal templo. [Tentando fazer Bram ponderar e não deixar a 

loira morrer]. 
 

Em outra parte da ilha: 
   

HURLEY: Eu já estou muito cansado. Nós não podemos descansar um pouco? 
[Ofegante com cara de criança chorona]. 

 
CHRISTIAN: Já anoiteceu. Nós não podemos parar agora. Se Richard e os 

outros chegarem lá antes de nós tudo terá sido em vão. 
 

HURLEY: Tudo o que? 
 

[Nessa hora outra conversa é focada]. 
 

KATE: E como vocês nos encontraram? [Perguntando para Jin]. 
 

JIN: Não sei... Eu encontrar Sawyer pouco antes de vocês. Ele estava Hurley e 
Miles [errando as palavras por ser coreano]. 

 
SAWYER: Primeiro eu encontrei o kung fu kid, depois o jabba ali [se referindo a 

Miles e Hurley] 
 

CHRISTIAN: Chegamos. [interrompendo a todos. Os olhos de todos se voltam 
para o templo colossal à frente deles em silêncio absoluto]. 

 
[Tochas e barulho de muitas vozes são ouvidas a frente do grupo, no meio da 

selva, pouco antes de se chegar à clareira em que a entrada do templo se 
situa]. 

 
[Richard, Ben, Sun e o resto dos outros aparecem e surpreendem ao encontrar 

Christian e companhia frente a frente]. 
 

RICHARD: Parece que chegamos juntos aqui, hein?... 
 

CHRISTIAN: Mas ele chegou primeiro... Nós só viemos ajudá-lo. 
 

[Ninguém ousa se mecher. Uma múscia de tensão toma conta da cena. Todos 
se encaram. Os que tem armas em punho as levantam, mas ninguém atira. O 

som é quebrado quando Sun avista Jin no grupo do outro lado]. 
 

SUN: Jin! [emocionada]. 
 

JIN: Sun... [Sem saber se se move ou espera o clima tenso passar]. 
 

[Os olhos de Richard e Christian se encaram e a câmera vai se afastando 
mostrando o panorama geral da cena com dois grupos hostis se encarando na 

monumental entrada do templo]. 
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