
Página 1 

Quadro Descrição Diálogo 

1 Quadro difícil de desenhar! :)   
Quadro grande, toda a página: close no rosto de Stone, 
sufocando, as mãos agarradas nas correntes no seu pescoço, e 
o rosto de Aliana logo atrás, sorrindo de forma monstruosa. 

Stone: Urgh!  Aliana, não...! 
Aliana: Rrrrrr (rosnado baixo) 
Título: “Volta para casa” 

2 Quadro pequeno, no canto inferior direito: Aristho avança com 
a espada na direção de Aliana, Stone grita com ele. 

Stone: Aristho, não! Deixe 
comigo...  

 

Página 2 

Quadro Descrição Diálogo 

1 Stone se atira no chão de costas, usando as correntes como 
apoio para as mãos e girando o corpo em torno das correntes, 
jogando os pés para frente em um grande arco, que atinge 
Aliana no rosto. 

Aliana: Argh! 

2 Stone de pé, com a corrente segura entre as duas mãos.  À sua 
frente, Aliana está pronta para saltar sobre ele. 

Stone: Vou tirá-la daqui, de uma 
forma ou de outra! 

3 Mesmo quadro anterior, só que Aliana se desvanece como se 
fosse fumaça 

 

4 Stone se vira para o demônio Stone: Que magia é esta? Onde 
está minha esposa? 

5 Ereshkigal, o demônio-rei, ri e aponta para Stone a verdadeira 
Ariana, presa em uma gaiola apertada, no alto, na parte 
central da caverna. É uma gaiola com fundo circular, e o fundo 
é a própria porta, presa à grade por um cadeado. 

Ereshkigal: Exposta como o 
troféu que é: uma alma 
incorruptível, mas presa no 
inferno. 

6 Quadro pequeno, com close no rosto do demônio, que sorri Ereshkigal: Ela é sua, se 
conseguir pegá-la! 

 

Página 3 

Quadro Descrição Diálogo 

1 Melissa saindo da água, próximo à entrada da caverna onde 
entraram no castelo pela primeira vez. 

Melissa: Não há tempo... Se vou 
achar alguma arma, vai precisar 
ser dentro do castelo. 

2 Melissa entrando na Caverna, olhando para o símbolo na 
entrada 

Melissa: Agora que meu pai 
acabou com aquele monstro, não 
deve ser difícil retornar... 

3 Melissa andando na caverna, próximo do mostro morto, 
escondida atrás de um pilar, na sombra.  Outros monstros 
menores se alimentam do monstrão. 

 

4 Melissa entrando pelo alçapão (vide Stone 4) Melissa: Ainda bem que 
deixamos isso aberto para 
facilitar a fuga... Eu nunca 
conseguiria levantar esta tampa 
de pedra! 

5 Melissa andando pelo corredor Melissa: E acho que sei quem 
pode me ajudar. 



 

Página 4 

Quadro Descrição Diálogo 

1 Mais um quadro difícil, para fecharmos o Stone em grande 
estilo: Quadro grande, visto de cima, ligeiramente de lado:  Em 
primeiro plano, a gaiola com Aliana, deitada no fundo da 
gaiola, enrolada em posição fetal. Abaixo, uma gigantesca 
pilha de corpos de demônios sobre a qual estão Stone e 
Aristho. De vários lados, mais demônios sobem no morro, 
enquanto Stone e Aristho matam os que estão mais em cima. 
Ao fundo, Ereshkigal está sentado em seu trono, sorrindo e 
olhando para cima, na direção dos dois. 

Aristho: Não aguento mais! 
Stone: Não pense! Estamos 
quase lá! 

2 Do topo da pilha de corpos, Stone se estica e quebra o 
cadeado da porta/fundo da gaiola. 

 

3 A porta da gaiola se abre para baixo, e Aliana cai sobre os 
braços de Stone.  Aristho está à direita de Stone, olhando para 
ele,  o trono de Ereshkigal pode ser visto abaixo e às costas de 
Stone, enquanto um demônio está terminando a escalada à 
frente de Stone. 

Stone: Aristho...  

 

Página 5 

Quadro Descrição Diálogo 

1 Quadro largo, lado a lado na página: Stone atira Aliana para os 
braços de Aristho, ao mesmo tempo em que o demônio se 
atira na direção de Stone. 

Stone: Leve Aliana daqui! 

2 Três quadros pequenos (este e os dois próximos), na mesma 
linha): Stone cai de costas, usando as pernas para jogar o 
demônio por sobre sua cabeça, para trás. 

 

3 Stone continua o movimento das pernas, como uma 
cambalhota. 

 

4 Stone completa o movimento, atirando-se (de costas, como 
um acrobata) na mesma direção que o demônio, enquanto 
saca sua espada. 

 

5 Ponto de vista de Ereshkigal, ou logo atrás dele: Um demônio 
voa em sua direção, tampando a visão. É possível ver, ao 
fundo, parte da gaiola acima, bem alto, e parte da pilha de 
corpos. 

Ereshkigal: Imbecil! 

6 Ponto de vista de Ereshkigal, ou logo atrás dele: Ereshkigal 
atira o demônio para o lado com um feitiço ou um golpe de 
sua mão – apenas para ver que Stone vinha logo atrás, voando 
em sua direção com a espada na mão. 

Ereshkigal: O que?... 

 

  



Página 6 

Quadro Descrição Diálogo 

1 Melissa Entra na cela onde está o antigo rei de Ti-Eysin. Ele a 
olha assustado.  

Rei: Deixe-me em paz! As 
sombras vão devorá-la! 

2 Melissa se aproxima, sacando sua adaga e apontando-a para o 
rei. 

Melissa: Achei que você era só 
um velho louco, mas você tentou 
nos alertar sobre as sombras... O 
que mais você sabe sobre elas? 
Como se mata estas coisas? 

3 O velho se empertiga, parecendo um pouco menos louco, e 
um pouco mais um rei. 

Rei: Guarde sua adaga, criança. 
Sente-se, que lhe falarei o que 
sei de bom grado. 

4 Melissa sentando em frente ao velho, no lado oposto da cela. Melissa: Seja breve, vidas estão 
em perigo. 
 

5 Velho, falando e gesticulando Rei: Sou o antigo rei de Ti-Eysin, 
e embora não creia que vocês 
possam fazer nada contra os 
guardiães de Darkaala, há algo 
que sei que poderá ajuda-los... 

 

Página 7 

Quadro Descrição Diálogo 

1 O demônio dá um golpe em Stone, jogando-o para o lado, ao 
mesmo tempo em que Stone contorce o corpo, evitando parte 
do golpe e arrancando o chifre do demônio com a espada. 

Ereshkigal:  Arghh!!! 

2 Ereshkigal grita, o rosto coberto de sangue, as mãos sobre o 
rosto, até a ferida na testa. Stone cai como um gato (de pé, 
joelhos dobrados, pronto para o ataque), logo ao lado do 
trono. 

Ereshkigal: Maldito! Eu vou... 

3 Quadro pequeno: Stone se levantando de um salto, com a 
espada na mão 

 

4 Quadro pequeno: Espada rodando no ar, desenhando um 
círculo de sangue no ar 

 

5 Quadro pequeno: Cabeça de Ereshkigal caída no chão, olhos 
arregalados com pupilas pequenas. De cima do quadro 
aparece ponta da espada, da qual pinga sangue em uma possa 
no chão. 

 

6 Stone de pé, ao lado do trono onde o corpo de Ereshkigal jaz 
sem cabeça, a cabeça e o chifre estão no chão.  

Stone: Você já fez demais, 
demônio. Uma só morte é pouco 
para você. 

 

  



Página 8 

Quadro Descrição Diálogo 

1 Carregando o chifre de Ereshkigal , Stone corre em direção a 
Arishto, que tem Aliana nos braços. Atrás dele, ao fundo, o 
trono e a pilha de corpos.  Alguns demônios os olham das 
sombras, mas sem coragem de atacar. 

Stone: Aliana! 

2 Stone toma sua esposa nos braços. Stone: Como ela está? 
Aristho: Ainda inconsciente. 
Vamos dar o fora daqui! 

3 Stone e Aristho do lado de fora do portal. Stone está 
agachado, com Aliana apoiada no chão e deitada em seus 
braços. Ele estica a mão e pega um punhado de neve no chão. 

Stone: Esta neve deve ajudar... 

4 Stone aperta a mão cheia de neve sobre o rosto de Aliana, 
algumas gotas pingam sobre o rosto dela. 

Stone: Aliana? Acorde, meu amor 

5 Aliana abre os olhos. Aliana: O que?... Stone! Mas... 
como? 
Stone: Calma, amor, agora está 
tudo bem! 

6 Eles se beijam.  
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Quadro Descrição Diálogo 

1 Ainda no chão e nos braços de Stone, na mesma posição que o 
quadro 3 da página anterior, o corpo de Aliana começa a 
brilhar.  Stone afasta um pouco o tronco, espantado, mas 
mantém-se segurando a esposa. 

Stone: O que? 

2 Aliana põe a mão no rosto de Stone, sorrindo.  A luz cegante 
que emana deixa tudo extremamente branco. 

Aliana: Meu amor, meu corpo se 
foi há muito tempo atrás. Apenas 
minha alma estava aprisionada 
por aquele terrível demônio... 
Mas, agora, posso descansar em 
paz. 

3 Aristho se afasta com a mão no rosto, protegendo-se da luz. A 
outra mão segura o chifre de Ereshkigal. Stone tenta agarrar a 
esposa com força, mas ela é apenas uma mancha branca em 
seus braços. 

Aliana: Obrigada por me salvar, 
meu amor, e cuide de nossa 
Melissa... 
Stone: Não, não, não!   

4 Stone com a cabeça abaixada, não chorando, uma sombra 
sobre seu rosto. Em seus braços jaz o corpo de Aliana.  (Que 
tal uma analogia a Pietá?) 

 

5 Close no rosto de Stone, que levanta os olhos cheios de fúria. Stone: Vamos retornar. Estou 
cansado disso tudo, e tenho uma 
filha para cuidar. 
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Quadro Descrição Diálogo 

1 Stone sai do portal com Aliana nos braços, seguido por  Aristho Nerod: Vejo que você conseguiu 



que carrega o chifre de Ereshkigal. À sua frente, Nerod está 
cercado pelos guardiães de Darkaala. 

achar o que procurava... 

2 Stone põe a esposa no chão, em gentilmente, em silêncio.  

3 Stone pega o chifre de Aristho, ainda em silêncio.  

4 Stone entrega o chifre, com um rosto sombrio, de muita raiva 
contida. 
 
 

Stone: Nada tenho contra você, 
Nerod. Tome este maldito chifre 
e nos deixe seguir nosso 
caminho. 

5 Nerod, com o chifre na mão, começa a rir. Nerod: E porque eu faria isso? 

6 Nerod aponta para os dois, e os Guardiães da Darkaala 
começam a avançar na direção deles.  

Nerod: Matem-nos! 

 

Página 11 

Quadro Descrição Diálogo 

1 Um guardião ataca e Stone corta seu braço fora. Ao lado, 
Aristho corta a cabeça de outro ao meio, logo abaixo do nariz, 
com um golpe lateral. 

 

2 Stone chuta o guardião para longe; o braço do guardião já 
começa a crescer; Aristho se volta para atacar outro guardião, 
e a cabeça do primeiro começa a regenerar.  Sugiro que a 
regeneração dos guardiães seja como tentáculos de sombra 
que avançam do corpo recriando as partes cortadas, ou algum 
tipo de efeito que fique claro para o leitor que eles estão se 
reconstruindo rapidamente. 

Aristho: Por Azhurath, não há 
como deter estas coisas? 

3 Visão por trás de um guardião, Stone está atrás dele, o 
cortando literalmente ao meio, e cada metade caindo para um 
lado, sendo Stone visível entre as duas partes. 

Stone: Tente cortar mais! 

4 Aristho, coberto de sangue, dando um golpe em um guardião 
fora do quadro. Sangue espirra para dentro do quadro. 

Aristho: Praga! Desde que o 
conheci sou atacado por 
monstros, demônios...  
 

5 Stone e Aristho estão com as costas encostadas um no outro, 
e os guardiães estão à sua volta, em um grande círculo 

Aristho: A única coisa que valeu a 
pena foi... 
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Quadro Descrição Diálogo 

1 Quadro grande, 2/3 da página: Ao fundo, à esquerda, a partir 
da porta da sala Melissa atirando dois lampiões/lâmpadas de 
óleo, acesos.  Em primeiro plano, Stone e Aristho cercados, 
Stone de frente e Aristho meio de costas, voltado para a porta.  
Ao fundo, ao centro,  Nerod olhando para eles, com o chifre na 
mão.  Atrás de Melissa aparece a sombra do antigo rei de Ti-
Eysin. 

Aristho: Melissa! 
Melissa: Eles temem a luz e fogo! 
Aqui! 

2 Dois ou três quadros pequenos, flutuando sobre o quadro 
abaixo, da esquerda para a direita.  Nos quadros, os dois 
lampiões aparecem em tamanhos cada vez maiores e girando 
no ar. 

 



3 Quadro grande, 1/3 da página: Stone e Aristho, costa a costa, 
giram as espadas, quebram os lampiões no ar e suas espadas 
descrevem círculos de fogo no ar. À sua volta, os guardiães se 
encolhem, assustados. 

 

 

Página 13  

Esta página é dividida em duas, à esquerda (quadros ímpares) aparece Stone lutando, e à direita (quadros 

pares) Aristho. Stone está sempre virado para a esqueda, e Aristho sempre para a direita, e suas espadas 

estão sempre em chamas. Ao invés da gosma que saía dos guardiães nos golpes anteriores, agora eles 

parecem se esvair em fumaça pelos cortes, gritando. 

Quadro Descrição Diálogo 

1 Stone corta um guardião ao meio com um golpe de lado, na 
altura da barriga. 

 

2 Aristho atravessa um guardião com sua espada, com um golpe 
de baixo para cima que tira a criatura do chão. 

 

3 Stone corta a cabeça de um guardião.  

4 Aristho corta a cabeça de um guardião, quase como um 
reflexo de Stone, mas na direção oposta. 

 

5 Stone atira a espada em direção ao centro da página  

6 Aristho atira a espada em direção ao centro da página  
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Quadro Descrição Diálogo 

1 Visão de frente, quadro pequeno flutuando sobre o quadro 
maior, abaixo. Nerod, com a mão levantada no ar, fala um 
feitiço incompreensível.  

Nerod: ککگيلجلىبڤ! 

2 Quadro grande: Nerod, com a mão levantada à frente.  
Flutuando no ar, à sua frente, as espadas atiradas flutuam. 
Stone e Aristho estão olhando para ele; e as últimas fumaças 
do que eram os guardiães se desvanecem à sua volta.  Ao 
fundo, Melissa, quase imperceptível, cruza para o outro lado 
da sala. 

Nerod: Tolos! Podem ter 
derrotado os guardiães de 
Darkaala, mas nunca sairão daqui 
com vida! 

3 O antigo rei de Ti-Eysin avança em direção a Nerod, gritando, 
com uma adaga na mão.  

Rei: Seu monstro! 

4 Com um gesto, Nerod atira o antigo rei de Ti-Eysin para longe. Nerod: !کجلڤيلڤىبگ 

5 Close no rosto de Nerod, assustado.  

6 Mesma cena, câmera se afasta e mostra uma ponta de adaga 
brotando da garganta de Nerod. Atrás dele, Melissa está 
segurando o cabo da adaga. Agora, sangue escorre não só da 
garganta, mas também dos cantos da boca de Nerod. 

Melissa: Solte seus feitiços agora, 
bruxo! 
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Quadro Descrição Diálogo 

1 O antigo rei de Ti-Eysin se levanta, ajudado por Stone. Aristho Rei: Muito obrigado!...  Vocês 



se aproxima de Melissa ao fundo. salvaram minha vida e meu 
reino! 

2 O velho rei se aproxima da mesa onde está a Darkaala, com os 
olhos brilhando de cobiça e Stone logo atrás, seguindo-o. 

Rei: Mas agora, com o poder 
desta pedra serei capaz de 
reconstruir tudo o que Nerod 
destruiu! 

3 Rei estica as mãos em direção à pedra. Stone o impede, com 
uma mão em seu ombro. 

Stone: Pare! 

4 Quadro pequeno, talvez flutuando sobre o seguinte: Close no 
chifre do demônio no chão, perto da mão caída de Nerod. De 
cima do quadro, a mão de Stone se aproxima para pegar o 
chifre. 

Stone: Esta pedra é perigosa 
demais para ser utilizada por 
qualquer um, mago ou não. 

5 Stone se aproxima da mesa onde está a pedra, com o chifre na 
mão. 

Stone: Se você for um rei 
valoroso, não precisará mais do 
que sua palavra e o apoio do 
povo para reconstruir o reino 
que lhe foi tirado. 

6 Stone agarra o chifre do demônio e destrói a pedra, em uma 
grande explosão de luz.  

 

 

Página 16 

Quadro Descrição Diálogo 

1 Quadro grande: Stone, Aristho e Melissa se reúnem em torno 
do túmulo de Aliana.  Ao fundo, a cidade e o castelo se 
destacam. Melissa chora, abraçada a Aristho, e Stone tem a 
cabeça baixa, como se orasse. Se estiver ajoelhado, se levanta 
no próximo quadro. 

Stone: Adeus, Aliana, e que você 
tenha na morte a paz que não 
pude lhe dar em vida. 

2 Stone, sério, levanta a cabeça e olha para os dois, que 
devolvem o olhar. 

 

3 Aristho, abraçado com Melissa. Aristho: E agora? 

4 Stone olha para eles. Stone: Agora... pela primeira vez, 
eu não sei. Talvez eu deixe esta 
vida de mercenário, e tente ser 
novamente um fazendeiro... 

5 Melissa, sorrindo. Melissa: Pai... não quero 
desapontá-lo, mas você é um 
péssimo fazendeiro! 

6 Stone dá um sorriso, pela primeira vez. 
 

Stone: hehe... É, acho que você 
está certa, esta não é minha 
vocação... 

7 Os três andando em uma trilha, de costas Aristho: E se fôssemos para... 
Texto: FIM 

 


