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- INÍCIO DO EXERCÍCIO - 

Objetivo: Reescrever a introdução da série de terror 
"Spectros" da NETFLIX. O intuito é manter a ideia original e 
desenvolver a minha versão do roteiro com liberdade criativa.

INT. SÉCULO XIX/CEMITÉRIO/IGREJA - NOITE 

A porta da igreja está fechada.

Imagens e estátuas de santos católicos por todo o ambiente. 

As paredes laterais têm grandes janelas e vitrais coloridos 
com pinturas de passagens da Bíblia. 

Há bancos de madeiras nos dois lados e, na frente, um altar. 

Na parede do altar, uma imagem de Jesus crucificado.

O PADRE(60), caucasiano, está na frente do altar. Ele está 
suado e muito assustado. 

Na frente dele, um HOMEM(35), uma MULHER(25) e uma MENINA(6) 
japoneses completamente apavorados. Seus quimonos estão 
sujos, manchados de sangue e rasgados. Eles estão descalços. 

Seus rostos, braços e pernas têm ferimentos.

A menina abraça com força uma boneca de porcelana.

O homem e a mulher gesticulam e falam ao mesmo tempo, em 
japonês.

Assustado, o padre retruca em italiano.

O homem estende para o padre um pacote enrolado em um pano 
sujo.

Reticente, o padre pega o pacote, abre e nega com a cabeça.

PADRE
(em italiano)

Isso é cremação! Nossa igreja não 
permite!

Padre fecha o pacote e o devolve ao homem.

SOM assustador de inúmeras vozes em sofrimento.

Os três e o padre olham para a porta e se apavoram. 

O homem e a mulher se ajoelham, suplicando em japonês. 
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O homem estende o pacote novamente para o padre.

O padre nega novamente com a cabeça. 

PADRE (CONT'D)
(em italiano)

Eu não posso, eu não posso!

SOM mais alto de inúmeras vozes em sofrimento.

Apavorado, o padre vira de costas, olha para a imagem de 
Jesus crucificado e faz o sinal da cruz.

PADRE (CONT'D)
(em italiano)

Que o Senhor tenha piedade de nós!

SUSTO. A porta da igreja é arrebentada.

Uma fumaça negra invade a igreja junto com um vento violento. 

Todas as imagens e estátuas de santos pegam fogo. 

Padre é suspenso no ar diante do altar. Ele se debate e 
sufoca. 

Homem entrega o pacote para a mulher, pega a menina no colo e 
foge com elas. 

Padre grita. Ele enxerga algo invisível e seus olhos se 
arregalam de pavor.

PADRE (CONT'D)
(em italiano)

Não! Não!

Fumaça negra sai de seus olhos.

O padre cai no chão, morto.

Homem, mulher e menina escapam por uma janela lateral.

EXT. CEMITÉRIO - NOITE

Névoa densa. O local é assustador e sombrio. 

Pelo chão, covas abertas, lápides quebradas e ossos humanos.

Homem com menina no colo e mulher correm.

SOM das vozes em sofrimento.

A fumaça negra persegue os três. 
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Fumaça negra ataca o homem, que cai no chão. Mulher e menina 
gritam.

HOMEM
(em japonês)

Vão! Vão embora!

Mulher pega menina no colo e corre.

Vários ferimentos surgem no rosto do homem.

Ele grita.

Fumaça negra entra em sua boca.

Mulher olha para os lados e vê uma cova aberta.

Ela corre na direção da cova aberta com a menina.

Fumaça negra sai dos olhos do homem.

Ele está morto.

Mulher entra com a menina dentro da cova aberta, esconde-a em 
um canto e dá para ela o pacote. 

A menina segura o pacote juntamente com a boneca.

SUSTO. Mulher é puxada com força para fora da cova pela 
fumaça negra.

MENINA
(grita em japonês)

Mamãe!

Fumaça negra ataca a mulher. 

INT. CEMITÉRIO/COVA ABERTA - NOITE

Apavorada, a menina abre a boneca pelas costas. 

EXT. CEMITÉRIO - NOITE

Mulher se debate.

Sangue escorre de sua boca e olhos. 

Mulher grita.
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INT. CEMITÉRIO/COVA ABERTA - NOITE

Chorando, menina pega o pacote, abre e tira de dentro um 
saquinho com as cinzas mortuárias.

EXT. CEMITÉRIO - NOITE

Alma da mulher é absorvida pela fumaça negra.

INT. CEMITÉRIO/COVA ABERTA - NOITE

Menina pega o saquinho com as cinzas mortuárias e o coloca 
dentro da boneca.

INT. CEMITÉRIO - NOITE

Uma fumaça negra sai dos olhos da mulher.

Seu corpo sem vida cai no chão.

SOM ainda mais alto das vozes em sofrimento.

A fumaça negra se aproxima rapidamente da cova aberta.

INT. CEMITÉRIO/COVA ABERTA - NOITE

Menina fecha os olhos com força. Lágrimas caem.

MENINA
(falando alto em japonês)

Sob o véu da escuridão, esconda-se 
da vista do mal! Sob o véu da 
escuridão, esconda-se da vista do 
mal! Sob o véu da escuridão, 
esconda-se da vista do mal! 

Fumaça negra entra na cova.

Menina começa a sufocar.

Rosto da boneca. Ele começa a "craquelar".

EXT. CEMITÉRIO - NOITE

SUSTO. Uma densa fumaça branca e brilhante sai da cova 
expulsando a fumaça negra com extrema força.

As vozes em sofrimento da fumaça negra tornam-se raivosas e 
demoníacas.
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A fumaça branca e brilhante ataca a fumaça negra.

A fumaça negra diminui e é tragada pela terra. 

A fumaça branca e brilhante sobe para o céu e desaparece.

Silêncio.

A menina sai da cova carregando a boneca.

Ela olha para os pais mortos.

Ela olha para a igreja destruída e em chamas, ao longe.

Ela se senta no chão e abraça a boneca.

Rosto da boneca. 

CARTELA: SPECTROS


