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  LOGLINE

 O fantasma da ex-namorada de Davi lhe dá a chance de ir para o Céu 
se ele sacrificar sua vida para ressuscitá-la, porém ele não quer admitir a 
culpa pela sua morte e pode acabar indo para o Purgatório ou para o Inferno.

  SINOPSE

Davi chega bêbado em casa e fica surpreso ao se deparar com a sua ex-
namorada Raquel. Quando ele à questiona, ela nega ser a Raquel e revela que a 
verdadeira Raquel está morta e que foi o próprio Davi quem à matou. Esta 
'outra Raquel' lhe oferece três opções: sacrificar a própria vida para 
ressuscitar a verdadeira Raquel e assim ganhar entrada no Céu; negar sua 
culpa mas também seu amor por Raquel, viver sem sentimento algum e ser 
mandado para o purgatório; viver com a culpa de ter causado a morte de Raquel 
à quem amava, o que o levará à violência e eventualmente ao Inferno.
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INT. APARTAMENTO DE DAVI / SALA DE ESTAR - NOITE CHUVOSA

DAVI (35) entra cambaleando na sala escura. Ele aciona o 
interruptor várias vezes porém não há eletricidade. 

Cai um RELÂMPAGO seguido de um TROVÃO.

Na fração de segundo que a sala fica iluminada, Davi percebe 
uma FORMA SOMBRIA com o canto de seu olho. Ele procede até 
seu bar de bebidas, agarra uma garrafa, e quando vira para 
agredir o intruso, este ascende um abajur.

DAVI
Raquel?

RAQUEL (21), com um vestido curto vermelho, está sentada 
sobre um balcão em uma posição sexy. Ela abana para Davi.

DAVI (CONT’D)
Que porra é essa? Como você entrou 
aqui?

RAQUEL
Eu tenho meus segredos.

DAVI
Ah é? (Abaixa a garrafa) Você me 
assustou, caralho. O que você quer? 
Por que você tá sentada aí no 
escuro?

RAQUEL
No escuro foi onde você me deixou.

DAVI
Beleza então, sua esquisita da 
porra. Você vai sair sozinha ou 
quer que eu te expulse à chute? Eu 
tô cansado pra caralho, mas não 
duvide, eu te agarro pelo cabelo e 
te jogo na rua.

RAQUEL
Você não tá cansado. Você tá 
bêbado.

DAVI
É mesmo?

RAQUEL
Vem aqui Davi, eu quero falar com 
você. Eu tenho um segredo pra te 
contar.



Ele se aproxima. Ela tenta fazer carinho em sua face mas ele 
agarra seu pulso.

DAVI
São três da madrugada. Eu vou 
dormir. Se quiser ficar aí pode 
ficar, não tô nem aí. Não sei como 
você tem coragem de dar as caras 
depois de tudo que você fez. Mas eu 
vou dormir, beleza 'gatinha'?

RAQUEL
Não bebê, não faz isso comigo. Eu 
tava te esperando.

Ela o provoca puxando a saia um pouco para cima.

DAVI
Boa noite Raquel.

Cai um RELÂMPAGO seguido de um TROVÃO.

As luzes piscam e a eletricidade parece voltar. Porém a 
iluminação é fraca e cria uma atmosfera sombria. O 
apartamento, agora iluminado, revela-se pequeno e 
desarrumado, com garrafas, copos e roupas espalhadas.

RAQUEL
Não vai ser uma boa noite, Davi. E 
você tá enganado. Eu não sou a 
Raquel. Tampouco você irá sair 
desta sala.

Davi mostra o dedo do meio.

DAVI
Boa noite, 'clone da Raquel'.

Davi tenta abrir a porta de seu quarto, mas está trancada. 
Ele dá um murro na porta.

RAQUEL
Relaxa. Senta aí no sofá. Você quer 
uma água? Ou uma vodca?

DAVI
Escuta aqui sua piranha. Você quer 
que eu te foda mesmo? Te garanto 
que você não vai gostar.

RAQUEL
Ai, eu vou adorar. Mas primeiro 
agente tem que tomar um drink. Eu 
não sou tão fácil assim.
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DAVI
Ha! Raquelzinha do meu coração. Já 
sei onde você escondeu minha chave. 
Foi no seu cuzinho, né? (Risos)

RAQUEL
Ai Davi, como você é assanhado. Eu 
sempre gostei disso em você. Mas eu 
já te disse. Eu não sou a Raquel. 
Ela morreu. E foi você quem matou 
ela. Você não lembra?

Davi fica em silêncio.

RAQUEL (CONT'D)
Lembra sim. Eu sei que lembra. Eu 
consigo sentir. Como você se sente, 
Davi?

DAVI
Eu sinto vontade de te matar sim.

RAQUEL
Mas isso você já fez. Quer dizer, 
você matou a Raquel. Você deu droga 
pra ela, abusou dela, e quando ela 
tentou fugir...

Davi não está se sentindo bem.

DAVI
Cala boca, beleza? Me dá a porra da 
minha chave que eu cansei dessa 
merda.

Raquel se olha no espelho.

RAQUEL
Como uma garota tão linda poderia 
gostar de alguém como você. Você 
sabia que não ia dar certo. Ela era 
muito jovem e cheia de vida. Cedo 
ou tarde ela ia te abandonar e 
seguir a vida dela. Não é verdade, 
Davi? Por isso você fez ela se 
viciar em drogas. Porque você tinha 
ciúmes. Mas você nunca à amou de 
verdade... Davi? 

Davi olha fixamente para Raquel mas não diz nada.

RAQUEL (CONT’D)
Se lembra agora?
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DAVI
Raquel- Como- O que tá acontecendo?

RAQUEL
Quantas vezes eu preciso falar que 
não sou a Raquel?

DAVI
Cala a boca porra! Como você tá 
aqui? Você...

RAQUEL
Voltei pra te assombrar. Buuu.

Davi agarra uma garrafa e à ameaça.

RAQUEL (CONT’D)
(Risos) Eu não sou fantasma, bobo. 
Eu sou a sua melhor amiga.

DAVI
Não. Você morreu. Você tá morta.

RAQUEL
A Raquel tá morta. Hm-hum.

DAVI
Mas eu não te matei.

RAQUEL
Não? Mas o que aconteceu então? Vai 
me bater com a garrafa? Hm? É isso 
que você faz, Davi? Agride outras 
pessoas? E mata elas também?

DAVI
Eu não matei ninguém.

RAQUEL
Tem certeza? Não... Você não 
estaria aqui se tivesse. Então me 
diga. Naquele momento, quando tudo 
foi ladeira à baixo. (Risos) 
Literalmente... Você sabia o que 
podia acontecer? Se você deixasse 
ela sair dirigindo daquele jeito, 
bêbada e puta da cara logo depois 
de você ter batido nela? Você 
deixou porque queria que ela 
morresse. E quando ela entrou no 
carro toda torta, cambaleando, você 
disse...
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DAVI E RAQUEL
Tenha uma boa viagem.

Davi abaixa a garrafa.

RAQUEL
(Risos) Sério, muito engraçado. 
Adoro essa sua maneira de ser, tão 
profunda e ao mesmo tempo tão 
mesquinha. Você já falou sério 
alguma vez na vida?

Raquel imita a voz de Davi.

RAQUEL (CONT’D)
A vida é um circo! É a bebida que 
nos faz sóbrios e inteligentes. Eu 
bato punheta na cara da 
adversidade! (Risos) Quem que fala 
isso! (Mais risos). Não, mas eu 
concordo que agente não deve levar 
a vida tão à sério. É como andar de 
montanha russa. Você pode se 
segurar o mais firme possível e 
rezar pra acabar logo. Ou soltar as 
mãos e aproveitar a corrida, porque 
as barras de segurança vão te 
segurar. Mas você Davi, você bebeu 
um pack de cerveja e comeu um 
burrito inteiro logo antes da sua 
corrida, só pra conseguir vomitar 
em todo mundo. (Risos) Porém, ainda 
assim você tá preso... Pelas barras 
que te apertam contra o peito. Mas 
eu tô aqui pra te ajudar a escapar 
e ser livre.

Davi abre a garrafa e está prestes a beber no bico.

RAQUEL (CONT’D)
Pera, não faz isso. Deixa que eu 
faço um drink pra gente.

Raquel se aproxima. Davi se assusta.

RAQUEL (CONT’D)
Calma bebê. Tá tudo bem. Me dá a 
garrafa. Quanto antes você se 
acalmar, mais rápido eu te explico 
o que tá acontecendo.

Davi concede a garrafa.
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RAQUEL (CONT’D)
Senta aí no sofá. Relaxa.

Ela vai até o bar preparar os drinks.

DAVI
Quem é você?

RAQUEL
Eu sou você. O outro lado da sua 
consciência. A parte que você 
mantém trancada debaixo das drogas 
e da bebida.

Ela serve dois copos de whisky e vem sentar com ele no sofá. 

RAQUEL (CONT’D)
Um brinde à você.

DAVI
À mim.

Eles bebem.

RAQUEL
Bom né? Vem direto do Purgatório.

DAVI
Excelente. Purgatório é da onde 
você vem, senhorita 'clone 
fantasma'?

RAQUEL
Não, Purgatório é pra onde você 
pode ir se quiser. Aquela porta que 
você tava tentando abrir te leva 
pra lá. Mas você precisa querer 
muito ir, senão a porta não vai 
abrir. Você quer que eu explique 
melhor?

DAVI
Preciso beber muito mais que isso 
pra ir pro quarto com você.

Raquel se levanta e vai até a porta.

RAQUEL
Se você entrar nesta porta...

A porta do quarto é iluminada por uma LUZ ROXA.
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RAQUEL (CONT'D)
...Tudo voltará a ser como era 
antes. A Raquel vai estar morta, 
mas não por sua causa. Por sinal, 
você não vai sentir culpa alguma. 
Porque você é inocente e foi ela 
quem permitiu que você arruinasse a 
vida dela. Não é culpa sua que você 
não sente amor ou sentimento algum, 
Davi. Então se você quiser, você 
pode voltar. E pode trair, roubar, 
foder com a vida de todo mundo, e 
eu prometo que a sua consciência 
vai estar livre de remorso. E 
quando não há remorso, você não 
percebe o pecado. E por causa 
disso, quando você morrer, você vai 
para o Purgatório. Onde você pode 
fazer tudo o que gosta e ainda 
mais.

DAVI
O que você tá dizendo? Que eu-

RAQUEL
Que você tá morto? Não, você ta 
vivo, ainda... Mas, não se preocupa 
com isso, o importante agora é você 
escolher. Gostou do Purgatório?

DAVI
Gostei... Sei lá.

RAQUEL
Bom, tem um 'porém' também que... 
No Purgatório, da mesma maneira que 
você vai poder bater, beber, matar 
e estuprar... Ao mesmo tempo vão te 
estuprar também. Você vai tomar 
porrada todo dia, toda hora e todo 
minuto. Mas, eventualmente, os seus 
pecados vão ser absolvidos e você 
vai pro céu. Legal, né?

DAVI
Ótimo... Desde que os anjinhos 
tenham um whisky desses lá em cima 
pra mim tá bom.

RAQUEL
Eles têm outras coisas. Mas pode 
ter certeza de que se essa hora 
realmente chegar, você não vai mais 
querer tomar whisky.
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DAVI
Eu tenho outra escolha?

RAQUEL
Claro que tem. 

Raquel vai até a porta da entrada.

RAQUEL (CONT’D)
A porta que você entrou, sabe pra 
onde ela leva?

A porta da entrada é iluminada por uma LUZ VERMELHA.

RAQUEL (CONT’D)
Ela também te traz de volta à vida, 
esse apartamento, álcool, festas, 
brigas... A Raquel vai tá morta, 
porém desta vez a memória dela vai 
te assombrar pra sempre. Culpa e 
remorso vão te consumir e quando 
você morrer, você vai pro Inferno.

DAVI
Hmmmm. Humhum, bom...

RAQUEL
É, sim... O Inferno, o lugar onde 
você morre e ressuscita e morre de 
novo, e de novo, e de novo, e assim 
pra todo o sempre e por toda a 
eternidade. Torturado, esfaqueado, 
queimado, baleado... E você nunca, 
NUNCA, nem por um segundo, para de 
sofrer. Você me entende? O remorso 
faz com que você tenha pena de si 
mesmo, leva ao pecado, causa 
depressão, raiva, tristeza, 
desespero, leva à matança, fúria, 
suicídio-

DAVI
Vai se foder! Deus, demônia, filha 
da puta. Cala a boca!

RAQUEL
Você se arrepende?

DAVI
Não. A culpa não foi minha.
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RAQUEL
A culpa nunca é sua, não é mesmo? 
Você é apenas um instrumento sem 
vontade própria.

DAVI
Não. Eu faço as minhas próprias 
escolhas.

RAQUEL
E você fez a escolha certa, ou você 
gostaria de mudar alguma coisa?

DAVI
Se eu pudesse trazer ela de volta, 
eu traria. A vagabunda não merecia 
morrer.

RAQUEL
Não existe 'merecer', Davi. A morte 
faz parte da vida. Você merece 
nascer? Existir? Estar vivo?

DAVI
Óbvio que eu mereço tá vivo, assim 
como todo mundo. Eu sou importante. 
Eu sou o filho da puta mais 
importante desse mundo. Se eu não 
me importar comigo mesmo, quem vai 
cuidar de mim? Ninguém.

Raquel guia Davi até o espelho.

RAQUEL
(Mostra à Davi a sua 
imagem)

De fato. Você é o centro do 
universo. As outras pessoas que são 
o problema. Elas que te agridem 
todo santo dia. Mas alguém chega a 
te pedir desculpa?

DAVI
Você tem uma lábia solta pra 
caralho mesmo. Eu até te parabenizo 
por isso. Mas como eu não acho que 
vou conseguir ter uma ereção por 
você hoje, quem sabe você tenta me 
engolir até as bolas?

RAQUEL
(Risos) Obrigada. Estou lisonjeada 
com a sua proposta. 

(MORE)
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Porém um pouco preocupada. Você tem 
broxado muito recentemente?

DAVI
Só quando eu lembro da sua cara.

RAQUEL
Você quer saber onde ela tá?

DAVI
Não tô nem aí...

RAQUEL
Ela tá no Purgatório. Sofrendo... 
Agonizando muito pra pagar os 
pecados. Sendo estuprada, e 
estuprando também... E tomando 
whisky tipo esse teu aí.

DAVI
Beleza... Eu não tive nada a ver 
com isso.

RAQUEL
Talvez sim, talvez não. Desde que 
você seja feliz por mim tudo bem. 
No entanto, você ainda pode ser o 
herói da história se desejar. Mas 
há uma prova que você deve passar 
pra se tornar um herói. E esta é a 
prova do sacrifício. Você precisa 
ceder a sua vida à alguém pra que 
você possa renascer no paraíso. É 
isso que você é, Davi? Um herói? Se 
você entrar naquela porta-

DAVI
Ali é o banheiro.

RAQUEL
Se você entrar naquela porta...

A porta do banheiro é iluminada por uma LUZ AZUL.

RAQUEL (CONT’D)
A Raquel vai ser salva, e você vai 
morrer no lugar dela. Você vai 
abdicar da própria vida, admitir 
sua culpa e implorar por perdão. 
Viu? Afinal de contas você pode 
trazer ela de volta. Então Davi? 
Você vai se sacrificar por ela?

RAQUEL (CONT'D)
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DAVI
Não. Porque eu daria a minha vida 
pela dela? Ela me traiu. E eu 
conheço como as pessoas são. Se 
você trai uma vez vai trair de 
novo. Ela estragou tudo. Ela me 
machucou. E eu não permito que 
alguém me faça mal dessa maneira.

RAQUEL
Você tá tentando reprimir seus 
sentimentos. O remorso é uma coisa 
terrível, e por isso você bebe e se 
mantém fora de si. Porém essa culpa 
nunca vai curar até que você faça 
as pazes consigo mesmo. Isso vai 
definir quem você é de verdade. 
Quem é você, Davi?

DAVI
Eu sou o vilão.

RAQUEL
Então você admite que é culpado?

DAVI
Não. Ela era uma puta. Ela passou 
dos limites.

RAQUEL
Tá bom. Por acaso você amarrou ela 
dentro do carro e empurrou ela 
ladeira abaixo?

DAVI
Não.

RAQUEL
Ela decidiu por conta própria 
entrar no carro e sair dirigindo, 
né? A culpa foi dela. Ela te traiu, 
se sentiu culpada e agora tá morta. 
Essa gente é muito burra mesmo, mas 
você não é assim.

DAVI
Ela estava fora de si. E eu 
também... Eu estava possuído.

RAQUEL
Possuído? Por quem?

DAVI
Por você!
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RAQUEL
Eu vivo em você, Davi. Eu vou tá 
sempre com você. Confia em mim.

DAVI
E o que eu faço então?

RAQUEL
Aquilo que te faz feliz.

DAVI
Pfff...

Cai um RELÂMPAGO seguido de um TROVÃO.

RAQUEL
Davi, escuta. Neste momento você tá 
dirigindo o seu carro neste 
temporal...

INT/EXT. CARRO EM MOVIMENTO - NOITE CHUVOSA

Davi está quase pegando no sono no volante.

RAQUEL (V.O)
Você tá muito bêbado, e no fundo do 
seu coração você tá sentido o mesmo 
que sentiu aquela noite com a 
Raquel. Você sabia o que podia 
acontecer quando começou a dirigir, 
e uma parte de você quer bater o 
carro e acabar com tudo agora. Você 
pegou no sono no volante e aqui 
estamos...

Davi pega no sono.

INT. APARTAMENTO DE DAVI / SALA DE ESTAR - NOITE CHUVOSA

RAQUEL
Cada hora neste lugar é apenas um 
segundo lá fora no mundo real. 
Porém quantos segundos até você 
bater, Davi?

DAVI
E se eu bater?

RAQUEL
Direto pro Inferno...

A LUZ VERMELHA da Porta do Inferno se acende.
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DAVI
Que porra hein... Só tem opção boa 
nessa merda... Preciso pensar.

As LUZES das TRÊS PORTAS se acendem e se apagam 
continuamente.

RAQUEL
Tique-taque, tique-taque, tique-
taque... Cuidado, não escolher 
também é uma escolha. Se demorar 
muito vai pro Inferno.

Davi aponta para a garrafa de whisky.

RAQUEL (CONT'D)
Claro. Me dá teu copo.

Raquel tenta servir Davi, mas ele arranca o whisky da sua mão 
e bebe direto da garrafa.

RAQUEL (CONT'D)
Escolha a felicidade. Escolha à si 
próprio. Quem é você, Davi?

Davi se aproxima da Porta do Inferno. As luzes das outras 
portas se apagam.

RAQUEL (CONT'D)
Você gosta de sofrer? Sente pena de 
si próprio? Tá consumido por culpa 
e ciúmes? Você só precisa esperar 
que você vai pro Inferno, onde você 
será eternamente miserável e feliz.

Davi se afasta da Porta do Inferno e ela se apaga. Ele se 
aproxima da Porta do Purgatório que brilha ROXA.

RAQUEL (CONT'D)
Porém é engraçado... Que as pessoas 
que você mais ama, são as que mais 
te fazem sofrer. Esquece ela, Davi. 
Ela te traiu. Vai viver a sua vida 
livre de culpa e se torne aquela 
pessoa que você sempre quis ser.

Davi está indeciso. Raquel recolhe a garrafa de whisky da sua 
mão. Eles se olham fundo nos olhos. A LUZ ROXA se apaga e a 
LUZ AZUL da Porta do Céu se acende. Raquel pega a mão de Davi 
e o guia.

RAQUEL (CONT’D)
Eu te levo até ela. Confia em mim.
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Neste momento o cenário em volta se transforma.

EXT. CAMPO ABERTO - NOITE CHUVOSA

Davi está confuso. Ele olha para o lado e vê ALGUÉM à 
distância. Davi se aproxima. Ele para pois já sabe quem é. 
Raquel vira e eles trocam olhares. Ela esta vestida com um 
vestido azul e uma jaqueta com capuz.

RAQUEL
Davi?

Raquel corre para os seus braços.

RAQUEL (CONT'D)
Onde você tava? Eu tava preocupada.

DAVI
Raquel?

RAQUEL
Sim bebê?

DAVI
É você mesmo?

RAQUEL
Sim. Sou eu. Eu senti tanto a sua 
falta. Você tava com saudades de 
mim?

DAVI
Tava.

RAQUEL
Eu também. Eu te amo muito, você 
sabia disso?

A expressão de Davi fica sóbria.

RAQUEL (CONT'D)
Você me ama?

DAVI
Sim... Eu te amei muito...

RAQUEL
Então me beija, meu amor.

DAVI
...Mas você não é ela.
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RAQUEL
O quê?

DAVI
A Raquel morreu. Eu matei ela.

RAQUEL
Não meu amor. Sou eu. Eu tô viva. 
Eu tô aqui contigo.

DAVI
Não...

RAQUEL
Me salva, Davi. Por favor.

DAVI
Me perdoa Raquel. A culpa foi 
minha. Mas eu não posso te salvar. 

Davi move suas mãos para o pescoço de Raquel e à estrangula.

DAVI (CONT’D)
O Diabo também foi um anjo, e assim 
como ele, eu cairia no Inferno. Eu 
devo fazer aquilo que me faz feliz.

Davi estrangula Raquel até a sua morte.

DAVI (CONT’D)
Eu te trai e arruinei à nós dois. 
Desculpa que eu nunca disse que te 
amava. Essa é a minha maior mágoa.

O cenário em volta se transforma novamente.

INT. APARTAMENTO DE DAVI / SALA DE ESTAR - NOITE CHUVOSA

Raquel está morta no chão. As TRÊS PORTAS estão ACESAS. Davi 
coleta a garrafa de whisky e toma uma gole longo. Ele vai até 
a Porta do Inferno e gira a maçaneta. A porta não abre.

DAVI
O que é isso? É piada? (força a 
maçaneta) Me deixa entrar de uma 
vez, porra. Já tomei minha decisão, 
não preciso esperar mais. Deixa eu 
jogar meu carro contra o primeiro 
caminhão que vier contra. Quero ir 
embora desse mundo pra sempre. Abre 
a porta! Eu matei ela! Eu sei o que 
eu fiz. Eu me vinguei. 

(MORE)
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Eu matei por ciúmes e mataria de 
novo se tivesse a chance. Deixa eu 
entrar!

A LUZ VERMELHA se apaga e a porta não abre. Davi observa que 
a Porta do Purgatório ainda está acesa.

DAVI (CONT’D)
Beleza então. Purgatório pode ser 
também. Desde que haja bastante 
sofrimento por mim tá bom.

Davi tenta abrir a Porta do Purgatório, mas esta também está 
trancada.

DAVI (CONT’D)
Entendi. Vocês vão me fazer esperar 
né? É assim que começa meu 
sofrimento. Perfeito...

A LUZ ROXA do Purgatório se apaga. Apenas a LUZ AZUL da Porta 
do Céu ainda está acesa. Davi à observa com suspeita. Ele se 
aproxima da porta, gira a maçaneta, e ela abre. Davi hesita e 
não entra. Ele olha para o corpo de Raquel estirado no chão.

Davi se afasta da porta e senta no sofá. Ele respira fundo e 
tenta se controlar. Davi olha o horário em seu relógio e bebe 
whisky direto da garrafa.

FADE PARA 
VERMELHO:

BLACKOUT.

FIM

DAVI (CONT'D)
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