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ENTRE DOCES E DRAGÕES – LOVELOVE ATTACK 

 

TAKE 0 

(entrevista) 

 

L-chan: E finalmente a LAP Project Produções vai revelar a vencedora do 

desafio! Como prometido, aqui está a entrevista da víti, ops, quer dizer, da 

felizarda que conseguiu um encontro exclusivo com o todo poderoso 

Ilustríssimo Eu! 

 

A pergunta do desafio era: ‘Por que o Doumajyd deve largar a Mary-baixinha-

pobretona e ter um encontro comigo?’ 

 

E a resposta vencedora foi: ‘Porque, além de eu me chamar Mary tbm (*-*), eu 

sou convencida q nem ele (é... eu sei q sou demais... ) e, do jeito que a 

Ilustríssima Eu ser estabanada, já pensou? Se refugiem na casamata! (Aliás, o q 

eh casamata? Eu vi nos quadrinhos da Turma da Mônica!) Aaah, e a Mary 

deixou ele, ou seja, passe livre para mim!! *agita os braços* DOUMAJYD, EU 

TO AKI PARA FUTURAS REFERÊNCIAS OK?? Malvado... Ele ainda vai me 
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amar! Se a Mary1 conquistou ele, pq a Mary2 ñ consegue?’  

 

E agora, com vocês, a Ilustríssima MaryPrincess!  

 

(palmas, gritos, assovios, principalmente por parte amigas na platéia [que vierem com 

camisetas e faixas mostrar o apoio a ganhadora], enquanto ela entra acenando e 

sorrindo)  

 

L-chan: (enquanto M se acomoda em seu lugar na mesa de entrevista): Primeiramente 

parabéns por conseguir estar aqui hoje, Mary2! É com muita satisfação que a 

LAP recebe uma integrante do nosso recém conhecido fã-clube em uma fic 

nossa! Há anos não fazíamos isso e nos orgulhamos em voltar com grande 

estilo! 

 

MaryPrincess: É um grande prazer estar aqui, L!  

 

L-chan: Então vamos começar pelo básico do básico: seu nome, sua idade, e fale 

um pouco sobre você... 

 

MaryPrincess: Eu sou a Maria Victória, apelido Mary, amiga da J e da A (mais 

gritos e escândalo na platéia). Tenho 12 aninhos e sou meia doida da cabeça... 

Meio esquentada também, como a outra Mary mesmo. 

 

L-chan: Doze anos?! Noooosa! Então você e as suas colegas têm 10 anos de 

diferenças da LAP, mas já começaram 4 anos antes do que a gente xD 

Continuem se esforçando, meninas!... Um dia nós ainda vamos nos unir para 

jogar uma substância hipnotizadora no reservatório de água das grandes 

cidades e vamos dominar o mun- (uma prancheta é lançado dos bastidores e acerta a 

cabeça de L, fazendo com que ela caia esparramada em cima das suas anotações da 

entrevista) AAAAAIÊÊÊÊ! Precisa ser delicada assim A?! (esfregando o lugar 

atingido enquanto berra para o lado dos bastidores,onde A faz mímicas dizendo que se 

ela continuar falando vai apanhar mais) Isso dói! Aaai... Tá, A, não vou mais 

revelar nossos planos secretos de dominação mundial!... Hum-Hum, voltando, 

segunda pergunta: O que te levou a participar do desafio, Mary2? 

 

MaryPrincess (com os olhos brilhando) : A possibilidade de um encontro com o 

Doumajyd, é claro! E quando você anunciou o concurso, eu quase não acreditei 



que podia ter essa chance! 

 

L-chan: É realmente uma chance única, neh? Duvido que o Doumajyd vá cair 

de novo nessa história de assinar contrato sem ler direito depois desse encontro! 

xD... E como foi saber que venceu? 

 

MaryPrincess: Muito emocionante! A J quis que eu contasse tudo para elas 

depois, já a A (nota da L: A da JAM, não A da LAP ^^’) quis saber que roupa eu 

vestiria (*risos*). 

 

L-chan: Isso é muito importante! Já que o Doumajyd é considerado o bruxo 

mais poderoso da nova geração... E por falar nisso, o poder dos Dragões, 

principalmente o de Doumajyd, não te assusta? 

 

MaryPrincess: Não. Conhecendo a fundo, eles são pessoas normais, e 

Doumajyd, principalmente, foi uma dessas pessoas. 

 

L-chan (ainda tentando relacionar a palavra ‘normal’ ao Doumajyd em seus 

pensamentos) : Basicamente, a grande diferença do D4 para as outras pessoas é 

que eles têm muito dinheiro, não é?... E o Doumajyd é um pouco mais burro 

que o normal tbm, mas (um microfone voador acerta a L) EEEEEI, A EU JÁ... Ah, 

desculpa Richardson... Informamos aos leitores que o senhor Richardson foi o 

enviado especial da família Doumajyd para acompanhar essa entrevista, já que 

o próprio Doumajyd alegou que nós não havíamos mencionado nada de 

entrevistas para ele no contrato... o que realmente é verdade, já que eu esqueci 

de escrever essa parte do contrato ^^’ (gomen)... Maaaas, j{ que est{vamos 

falando em assustar, a senhora Doumajyd não te assusta, Mary2? 

 

MaryPrincess: Com certeza! Mas nada que não se possa superar! 

 

L-chan: É tudo um a questão de saber como combater, não é? Mas... o 

Doumajyd é meio, digamos, uma pessoa difícil de se lidar. O que você acha que 

ele vai pensar desse encontro? 

 

MaryPrincess: "Menina doida, querendo ter um encontro com o Ilustríssimo 

Eu! Vê se pode!" Ele deve pensar que eu estou me achando a tal. 

 



L-chan: Bom, ele no seu lugar estaria se achando mesmo! xD E o que você pensa 

da situação da Mary Ann Weed, que não pôde fazer nada para impedir que esse 

desafio ocorresse? 

 

MaryPrincess: Conhecendo a fama do namorado, ela nem deve ter ficado 

surpresa. Mas coitada, ver o namorado tendo um encontro com outra deve ser 

horrível. 

 

L-chan: Ela é forte, tem que aprender a superar isso, não? Se bem que eu penso 

que seria muito pior se fosse o contrário, a Mary tendo que ter um encontro 

com um vencedor... Já pensou o que o Doumajyd faria nesse caso?! Olha só o 

que ele aprontou quando a Mary teve um encontro com o Hainault! xD Então, 

você tem algum plano especial para esse encontro? 

 

MaryPrincess: Ainda não, pois a A disse que jogar comida na cara dele não está 

valendo (*risos*). Quem deu essa idéia foi a J. 

 

L-chan: Jogar comida na cara dele seria divertido! (L se empolgando, falando para 

os bastidores) A, não podemos acrescentar isso no contrato a caneta mesmo?!... 

Por que não?... Aaaahhh (beicinho) ... seria divertido... Ok, Ok, chega de 

pranchetas e microfones voadores! Não se esqueça que não temos tantos assim 

pra poder ficar jogando na cabeça dos outros!... (voltando a ler as suas 

anotações) Mary2, deixe seu recado para: Doumajyd! 

 

MaryPrincess (quase subindo em cima da mesa para dar ênfase da sua fala) : Me 

aguarde! Vai ficar muito surpreso, pois eu não sou NADA parecida com a Mary 

1! 

 

L-chan: Para a Mary! 

 

MaryPrincess: Desculpa, xará! Mas é só por um dia, felicidade temporária... E 

você vai ter ele pro resto da vida!! 

 

L-chan: Pessoas que vão ler o LoveLove Atack! 

 

MaryPrincess: Vai ser bem divertido ver um encontro meu com o Doumajyd. 

Se preparem para muitas risadas! 



 

L-chan: E agora temos algumas perguntas feitas pelos personagens que não irão 

aparecer no LoveLove atack, mas esperam ansiosas pelo resultado disso! Todos 

olhem para o telão aqui atrás, por favor!  

 

(O telão atrás da entrevistadora e da entrevistada começa a passar os vídeos gravados 

pela A-chan com os personagens)  

 

Nissenson: Sabe, tortura é algo que existiu em todas as épocas e das mais variadas 

formas. Mas alguém se submeter de boa vontade, pronta e espontaneamente, em uma 

tortura é algo raro. Como você justifica essa decisão? Insanidade momentânea?  

 

L-chan: Sua resposta, Mary2. 

 

MaryPrincess: Não. Só a vontade de ver o Doumajyd de perto, apesar de tudo o 

que ele fez. Acho que ele é uma boa pessoa, apesar de tudo. 

 

MacGilleain: O quê? Esse negócio de desafio era sério?... Por Merlin! O Chris já está 

sabendo disso?!... O quê? Pergunta para a vencedora?... Bom, você, vencedora, tem 

certeza absoluta do que está fazendo?  

 

MaryPrincess: Com certeza! Vai ser divertido! 

 

Vicky: Você tem noção do que a Mary passou para ficar com o Doumajyd?! Mesmo 

sendo apenas um dia, acha que ele vai trocar ela por você?!  

 

MaryPrincess: Acho. Pelo menos, por um dia. Ele não vai se importar. Eu acho, 

né... 

 

L-chan: Espero... processos não são nada divertidos... 

 

Profa. Karoline: Ela ganhou um encontro com um desafio? Isso é destino! Uma vez eu 

também conheci um antigo namorado dessa forma. Nós estávamos... Pergunta? Ah, sim 

a pergunta. Hum-Hum. Srta. Mary... O nome dela é Mary também? Então é mesmo 

coisa do destino! Eu sempre falo que... Ah, sim, a pergunta. Srta. Mary, como se sente 

tendo conseguido vencer esse interessante desafio?  

 



MaryPrincess: Muito, mas muito feliz! Pense numa garota que ficou dando 

pulos sozinha no quarto depois de ler o e-mail da L! (*risos*) 

 

Hainault:... Desafio?... Preciso mesmo participar disso?... Não. Não tenho nenhuma 

pergunta para a vencedora... Ok, então... o que você pensa sobre o Chris para ter 

chegado a ponto de participar desse desafio?  

 

MaryPrincess: Que ele é uma boa pessoa, apesar do que ele fez pra Mary. Foi 

tudo de coração. 

 

Sarah Swan: Você é bonita? Já fez alguma plástica? Quantas línguas fala? É rica? 

COMO ASSIM ELA É TROUXA?!  

 

MaryPrincess: Sou trouxa sim, e ainda não sei nem agitar uma varinha. Mas 

pelo menos vou ter um encontro com o maior bruxo da história de Hogwarts! 

 

A (amiga da Mary2 berrando na platéia): Ela é loira, bonita, nunca fez plástica, e 

fala três línguas, vai encarar?! 

 

MaryPrincess: Calma, A!! ^^’ 

 

A da LAP (finalizando as perguntas do telão): Você tem certeza de que vai deixar a 

L te colocar em uma fic escrita por ela? Tem noção do que está fazendo?  

 

L-chan: Eeeei! 

 

MaryPrincess: É, eu sei que vocês devem estar pensando "Que menina doida, 

vai ser vítima da imaginação da L!", mas acho que sei o que estou fazendo... 

 

L-chan: Não se preocupe, Mary2. Minha fase de matar personagens é coisa do 

passado... O mais interessante agora é fazer eles sofrerem a cada capítulo e 

somente no fin... (O.O) Já calei, A. Pode guardar o extintor. Não faça isso na 

frente dos leitores, por favor. O que eles vão pensar da gente?... Se acalmou? 

Isso respira... Então, Mary2, para finalizar, um recado para você da Mary1! 

(aponta para o telão)  

 

Mary Ann Weed: INACREDITÁVEL! Como assim ele aceitou participar desse 



LoveLove-não-sei-o-quê?! (estreitando os olhos) Pensam que eu vou simplesmente 

deixar?  

 

(O telão desliga e a A arrasta ele para longe o mais disfarçadamente possível)  

 

L-chan: Apresentação, perguntas e ameaças feitas! Agora só falta o encontro! 

\o/ Esperem para logo o lançamento dessa fic comédia especial de Entre Doces 

e Dragões, pessoal! Agora, se vocês nos dão licença, A e eu temos que ir assistir 

Hana Yori Dango Final que acabou de ser baixado xD Depois contamos para 

vocês se o filme merece mesmo o sucesso de bilheteria que teve nos cinemas 

japoneses! xD MaryPrincess, se prepare para o encontro e boa sorte! Até, 

pessoal! 

 

TAKE 01 

P: Olá a todas as almas leitoras de fics que estão passando aqui para dar uma conferida 

no Desafio da Entre Doces e Dragões! Como a L tem essa mania de sempre arranjar 

alguma coisa para ocupar o seu tempo (mesmo que ela não tenha tempo algum para 

ocupar), cá está a LAP em peso para trazer esse... anhm, como podemos chamar?... 

Especial!  

 

Por causa da chibi-P, que está A CAMINHO [A em off: E graças a forma de pêra 

que a P adquiriu nas últimas semanas], serei a narradora (que também tem papel 

fundamental!... mesmo- ficando-aqui-só-sentada-e -comentando... Enfim...), enquanto L 

e A estarão acompanhando todos os passos do grande encontro da MaryPrincess com o 

Ilustríssimo Christopher Doumajyd!  

 

Temos em mãos os scripts do original ‘Hana Yori Matsujun – LoveLove Atack’ e, da 

mesma forma que a Entre Doces e Dragões, adaptaremos totalmente esse encontro! 

Então, sem mais demoras, vamos até Hogsmeade, no tão conhecido cenário da Praça do 

Relógio, onde L e A aguardam a sua vez de entrarem acompanhadas da grande estrela 

da fic! 

 

[corta cena para a praça do relógio] 

 

A e L (praticamente pulando e volta de Doumajyd enquanto gritam e batem palmas): 

ENTRE DOCES E DRAGÕES LOVELOVE ATACK COMEÇANDO! YAY!  



 

Doumajyd: Vocês são muito barulhentas, idiotas!  

 

L: Barulhentas? É claro que somos barulhentas! Principalmente porque uma 

membro da JAM, nosso recém proclamado fã-clube, ganhou o desafio!  

 

A: Por que, merecidamente, ela foi A garota escolhida para você!  

 

P em off: Queridos leitores, MaryPrincesse ganhou esse concurso antes de se auto-

proclamar membro fundadora da JAM!  

 

L: Isso mesmo! Ela roubou o seu coração de dragão!  

 

Doumajyd: Não roubou nada, suas feiosas!  

 

L: Ah, não roubou, é?  

 

A (dando uma volta por ele, reparando nas vestes brilhantes que ele usava): Então 

porque está tão elegante hoje? Olha só para nós! Saímos da Feira do Livro e 

viemos direto para cá! (apontando para as camisetas azul-calcinha que as duas 

usavam, com o título ‘literatura e tecnologia’ e o símbolo do SESC-Paraná estampado 

nas costas-frente-verso da camiseta. L repara que ainda está com o seu crachá e o 

arranca do pescoço, guardando no bolso com um sorrisinho amarelo) . 

 

L: É! Estamos aqui pela diversão!  

 

A: E como vamos nos divertir! Olha só isso! (A abre o script e mostra alguma coisa 

lá dentro). 

 

L: Ah, que legal!  

 

A: E isso, então!  

 

L: Noooooooooosa!  

 

Doumajyd (tentando ver também, já que ele foi o único que não ganhou o script e não 

faz idéia do que vai acontecer): O quê?  



 

L (fechando o script na cara dele) : Aqui está esquematizado todo o encontro de 

hoje! Aqui estão contidos todos os sonhos da Osshima-san com o MatsuJun!  

 

Doumajyd: Quem?!  

 

A: (dando os ombros): O pessoal do original.  

 

Doumajyd: Que original?  

 

L (cochichando): A, tipo, é melhor não contar para o Doumajyd que ele é apenas 

um personagem de fanfic criado em cima de outro personagem que é 

interpretado por um carinha famoso... Sabe, meio que vai deixar ele depressivo 

e não vamos conseguir levar isso adiante.  

 

P em off (para L e A): Isso mesmo! Todo esse encontro de hoje depende de o Doumajyd 

participar pacificamente de tudo o que diz o script! Mesmo se ele não concordar, ainda 

podemos usar o nosso Contrato e a ameaça de acabarmos com a vida dele na continuação 

da fic!... (modo-off desativado) Então, Doumajyd já posicionado em cena, que entre a 

nossa estrela! 

 

A: Nossa, o clima aqui em Hogsmeade está muito bom. Não é, L? (agarrando um 

dos braços de Doumajyd) 

 

L: Fresquinho. Não é, A? (agarrando o outro braço e o forçando a andar com elas) 

Nem comparar com o calor antecipado de 40º, e subindo, de Foz, neh?  

 

A: L?  

 

L: Quê?  

 

A: Olha lá. (A aponta para a direção da estátua com um bruxo a cavalo onde uma 

figurinha loira espera impacientemente, olhando em volta) 

 

L: Ah! Lá está ela! É a MaryPrincess! Seja educado e acena para ela, Doumajyd!  

 

A: Shhhhhhh! Vai começar!  



 

P: MaryPrincess entra em cena! E, por alguma razão ela confere a hora no relógio da 

praça e cruza os braços, batendo o pé impacientemente... Quem será que ela está 

esperando?! 

 

A e L: AH! (apontando, tentando parecerem surpresas, para um alguém que entra em 

cena) 

 

Doumajyd (verdadeiramente surpreso ao conferir o que era): O que ela...? Por que a 

Mary também está aqui?! (ele pergunta indignado para as duas) 

 

L: É realmente a Mary! Olha!  

 

A: Ela está participando de boa vontade, Chris.  

 

Doumajyd Não me chame pelo nome, sua estranha!  

 

MaryPrincess (quando vê Mary Ann Weed se aproximar dela com passos furiosos): 

Por que me chamou nesse lugar?! Eu sou uma pessoa muito ocupada, sabia? 

Principalmente hoje!  

 

Mary: Tenho algo muito sério para conversar com você.  

 

MaryPrincess (fazendo pouco dela): Algo sério? Diga então.  

 

Mary: É verdade que você é loira, alta, atraente e a pessoa trouxa mais bonita 

do mundo!  

 

[L e A se segurando para não rirem da atuação de Mary. Doumajyd assistindo a tudo 

chocado, enquanto MaryPrincess empina ainda mais o nariz, envaidecida] 

 

Mary (continua em tom de derrota): Eu sei disso tudo e sei que não chego aos seus 

pés, mas... mesmo assim, não posso desistir do Doumajyd!  

 

MaryPrincess: O que está falando, sua pirralha pobre!  

 

A em off: Pirralha? Mas ela não tem 12 anos?  



 

L em off: Tá no script, A, no script.  

 

Mary: Por que está fazendo isso comigo?  

 

MaryPrincess Se você quer tanto uma resposta, porque não pergunta 

diretamente para o Doumajyd! (apontando para o lugar onde ele está) 

 

Mary (olhando para ele): Doumajyd! Você está aí?!  

 

Doumajyd:... (não sabendo como reagir) Oh.  

 

L (folheando o script): Rápido, rápido! As falas dele!  

 

A (achando primeiro e mostrando para ele): Leia aqui, aqui! (indicando uma parte do 

script) 

 

Doumajyd: O quê? Ler o quê?!  

 

L (apontando no script da A): Aqui! Leia!  

 

Doumajyd: Por que eu tenho que falar isso?  

 

[MaryPrincess e Mary esperando pacientemente]  

 

A (colocando ele na posição para falar): Vai, faz logo!  

 

Doumajyd: Mas eu não quero- 

 

MaryPrincess (em tom autoritário): Christopher! Diga para ela a verdade!  

 

Doumajyd (olhando torto para a menina loira, mas acabando por ler o script) : Me... 

Me desculpe... Mary... Eu gosto de... outra pessoa? Quem? 

 

A: Continua lendo!  

 

Mary: O que... o que está dizendo?  



 

Doumajyd (estreitando os olhos para ler direito): Essa pessoa... está bem... diante 

dos seus olhos.  

 

[Mary vira bruscamente para MaryPrincess, que sorri vitoriosa] 

 

L: Tem mais. Continua lendo!  

 

Doumajyd: Não se engane... ela não é... a Cameron Diaz... quem é essa?  

 

Mary (triste): Doumajyd...  

 

Doumajyd: Mary, é tudo men- 

 

A (enfiando o script embaixo do nariz dele): Continua!  

 

Doumajyd: Ela é a minha amada... MaryPrincess? Isso é um nome?  

 

MaryPrincess: Viu. Ele é quem te deixou!  

 

Mary (murmurando, saindo derrotada): Isso é... isso é... INACREDITÁVEL!!!  

 

MaryPrincess (imitando ela): NÃO! É TOTALMENTE ACREDITÁVEL!!!  

 

Mary (virando para MaryPrincess e dizendo em tom de ameaça): Eu definitivamente 

não vou desistir!  

 

[Uma intensidade quase elétrica se instalou entre as duas e teve que ser rompida por A, 

que surgiu no meio delas, com uma claquete vinda da incrível Fábrica Objetos-do-além-

que-aparecem-quando-precisamos-e-que-não-podem-permanecer-todo-o-tempo-no-

cenário]  

 

A: Eeeeee CORTA!  

 

L (ainda no outro lado da praça, aplaudindo ao lado de Doumajyd) : ÊÊÊÊ!!! Ficou 

bom! Muito bom! Estamos indo bem!  

 



Doumajyd: Eu já posso ir embora?  

 

L: Ainda não! É o dia todo!  

 

Doumajyd (quase se engasgando com a informação chocante): Q-quê?! Vamos fazer 

isso o dia inteiro?!  

 

P: (devorando uma bacia de pipocas): Iiiisso meeeesmo! O encontro da 

MaryPrincess com o Ilustríssimo Eu é uma super produção dramática misturando a 

realidade do lindo casal com os devaneios da ganhadora do Desafio! Vai ser assim o dia 

inteiro! Doumajyd assinou um contrato e terá que fazer tudo o que o mandarmos 

fazer!... Olha! L arrastou Doumajyd para onde está a MaryPrincess!  

 

MaryPrincess (cumprimentando feliz, mas ainda não se atrevendo a chegar perto 

demais): Ah, ele veio! Veio mesmo! Isso é incrível!  

 

L (para quem está lendo): Hoje, com o apoio dos personagens de Entre Doces e 

Dragões e com o script de ‘Hana Yori MatsuJun – LoveLove Atack’, vamos fazer o 

desejo da MaryPrincess de um dia com o Líder do D4 virar realidade!  

 

MaryPrincess: E eu nem sei como agradecer por isso!  

 

A (com um sorriso imenso): Depositar alguns galeões na nossa conta seria algo 

muito bem-vindo.  

 

Doumajyd: Vocês são bem mercenárias quando envolve e reputação de outra 

pessoa, não é?  

 

A: Claro que sim! Somos escritoras de fics e não temos dó de personagens de 

outras pessoas! (para os leitores) E, comparando com Entre Doces e Dragões, esse 

especial não perderá em questão de desenvolvimentos inacreditáveis!  

 

L: Então, para começarmos bem, preste atenção aqui, MaryPrincess. (L estala os 

dedos na frente dela e no mesmo instante uma tiara repleta de brilhantes e 4 pedras 

preciosas [P em off: de mentira, é claro, orçamento extremamente reduzido por 

causa do IV EP] surge na frente dela) Essa tiara será um elemento importante da 

continuação da fic e, hoje, ela será a prova de que você é a amada do Doumajyd!  



 

[MaryPrincess, deslumbrada, coloca a tiara na cabeça e imediatamente se sente com 

autoridade suficiente para agarrar o braço de Doumajyd] 

 

P: E começou! Agora até o final do dia eles passarão por vários lugares e se divertirão 

das mais variadas formas, mas... será que um certo alguém irá deixar isso correr 

tranqüilamente? 

 

Mary (escondida atrás de um arbusto espiando tudo o que acontece): Inacreditável!  

 

 

TAKE 02 

P (lendo o script): Têm certeza disso? 

 

A: Absoluta.  

 

L: Vai ser legal.  

 

P: ... Só de ler já fico enjoada.  

 

L e A (se entreolhando): Nada bom.  

 

L: Tem certeza que você consegue, P?  

 

A: Não quer ir dar uma volta, respirar ar puro, praticar aquele respiração de futuras 

mamães... Nós damos conta dessa parte.  

 

L: É. Agora nós só vamos ficar olhando de longe.  

 

P(respirando fundo e enfiando mais um cachorro-quente na boca): Euf confibo! 

(engolindo e se preparando para continuar a narração). 

 

*** 

 

P: E a primeira grande aventura da nossa MaryPrincess no mundo de Doumajyd 

éééééé... [som se tambores] Voar!  



 

A: E aí estão eles! Chegando no campo e quadribol de Hogwarts, onde o professor de 

vôo- 

 

L: Aquele acenando alegremente por que hoje pode se fazer de importante.  

 

A: Posso continuar, L?  

 

L: Pode, pode sim... Ah! Eles estão no campo!  

 

[Doumajyd, impossibilitado de aparatar, precisou vir andando todo o caminho de 

Hogsmeade até a escola e depois da escola até o campo de quadribol, tendo que aturar 

MaryPrincess agarrada ao seu braço saltitando alegremente.]  

 

A: Mas porque exatamente ela quer voar?  

 

L: Porque Doumajyd é um habilidoso jogador de quadribol!  

 

A: ... é?  

 

L: Sim! Eu coloquei isso na fic.  

 

A: Onde?  

 

P: Na verdade, ele nunca aparece jogando quadribol, só umas cenas raras em que e 

mencionado que ele está com o uniforme do time da Sonserina...  

 

A: Aaahhh.  

 

L: Pelo menos eu coloquei ele fazendo alguma coisa para se ocupar na fic!... No seriado 

ele... ele... ele faz alguma coisa?  

 

A: Bate nos outros.  

 

P: Fala coisa errada.  

 

A: Mata aula.  



 

P: Fala coisa errada.  

 

A: Se acha.  

 

P: E fala coisa errada.  

 

L: ... É, nosso Doumajyd é uma versão com melhorias! (orgulhosa) Além de fazer tudo 

isso, ele joga quadribol!  

 

A: Então, isso tudo quer dizer que a MaryPrincess se pegou nesse detalhe sobre a vida 

de Doumajyd e quer comprovar se ele sabe jogar ou não?  

 

P: Na verdade, ela só quer voar.  

 

L: É, só voar.  

 

P: Não gosto de voar.  

 

L e A (ecoando ao fundo, aterrorizadas por memórias antigas): Nem tente!  

 

P: Enfim... Como foi uma caminhada difícil para Doumajyd, que perdeu o hábito de 

andar desde que comprou a sua habilitação para aparatar, vamos dar um tempo para que 

ele recupere as suas energias. Por isso eles são orientados pelo instrutor a irem até a 

arquibancada... Parece que o Doumajyd est{ falando qualquer coisa sobre ‘acabar logo 

com isso’, mas nós somos profissionais e seguimos o que diz o script e PORTANTO 

VOCÊ VAI PARA A ARQUIBANCADA, DOUMAJYD! AGORA! PRECISA 

FALAR EM INLÊS PARA VOCÊ ENTENDER! É NOW!... Pronto, MaryPrincess, 

que é uma menina sensata e sabe seguir o scrip,t está levando o nosso dragão teimoso 

para o lugar indicado... Agora eles estão na arquibancada onde uma cesta espera por 

eles! Como vamos ter um dia cheio, sugerimos que eles almoçassem em 

Hogwarts...Digamos que, de todos os lugares onde eles vão estar hoje, esse será o mais 

tranqüilo, o que permite esse luxo.  

 

A: Então vamos conferir a cena. 

 

MaryPrincess (tirando as coisas da cesta e contando cuidadosamente, como se 



preparasse ele para uma surpresa): Hoje...  

 

Doumajyd (curioso): Hum?  

 

MaryPrincess: Eu fiz...  

 

Doumajyd (super curioso): O quê?  

 

MaryPrincess: EU FIZ A COMIDA!  

 

Doumajyd: Não quero.  

 

MaryPrincess (chocada): Mas eu fiz tudo sozinha especialmente pra você! 

Minha mãe até me autorizou a mexer com faca, fogo e óleo quente! (com a 

supervisão dela, claro.)  

 

Doumajyd: Já falei que nã- (A aparata no lado dele e lhe dá uma contratatada na 

cabeça para lembrar-lhe da sua situação) AAAII!... Que saco!.. Ok... hum, que legal 

você ter feito a comida. (sorriso amarelo) 

 

MaryPrincess (toda empolgada com o elogio, mostrando os itens conforme vai 

explicando): Então, eu acordei às quatro e meia da manhã! Fritei nuggets e ovos, 

fervi um miojo, cortei tomates e lavei alface, daí comprei pão de x-salada e 

agora é só a gente colocar tudo no pão, por katchup em cima e PRONTO! (ela 

mostra o x-nugget-ovo-miojo-salada-com-katchup-por-cima orgulhosa) 

 

A: Que incrível ela cozinhando, neh?  

 

L: Ela cozinha melhor que a gente, neh?  

 

P: Assim como ela disse, hoje MaryPrincess, para fazer um lanchinho com todo o seu 

amor e carinho para o Líder dos Dragões, acordou às quatro e meia da manhã e, como 

curiosidade, vamos exibir um pequeno trecho dessa façanha gravado exclusivamente 

para o LoveLove Atack!  

 

[Flash**] 

MaryPrincess, ainda de pijamas, cortava fatias generosas de tomate enquanto a 



frigideira trepidava óleo alegremente sobre o fogão. De repente, uma das rodelas de 

tomate envereda por cima do escorredor de pratos ricocheteando na parede de volta para 

o prato de tomates gerando um strike per-fei-to! Na pressa de resgatar os últimos 

tomates salvos no prato, MaryPrincess enrosca no escorredor de macarrão arremessando 

contra o teto um resto de miojo encharcado.Na ânsia de limpar aquele ‚princípio‛ de 

nova decoração da cozinha,ela se dirige ao armário para buscar outro-pano-de-pratos-

limpo quando percebe que aquilo, que deveriam ser nuggets tenros e crocantes, estava se 

transformando em pequeninos pedaços de carvão. Apagando o fogão ela começa uma 

verdadeira empreitada para tentar raspar um pouco da grossa camada de material preto 

em volta das bolinhas de gude em que se transformara as frituras.  

MaryPrincess lançou um olhar geral pela cozinha e,salvo os ovos cozidos que 

aguardavam pacientemente para serem descascados dentro da vasilha com água sobre a 

pia,ela acho melhro acordar a mãe e pedir por um extintor antes de arriscar abrir 

qualquer outra porta para procurar pelo katchup.  

 

MaryPrincess: Os nuggets ficaram meio queimados, mas garanto que o sabor é 

bom. Eu garanto!  

 

Doumajyd (olhando torto para o lanche nas mãos): ... (acaba cedendo e morde um 

pequeno pedaço)... (surpreso) Está bom!  

 

MaryPrincess (toda contente): Não disse!  

 

L: Caramba! Ele comeu e gostou! 

 

MaryPrincess (para os leitores): Esse é o dia mais feliz da minha vida!  

 

Doumajyd (para os leitores, ainda surpreso): Realmente está bom!  

 

[Doumajyd continua devorando o x-nugget-ovo-miojo-salada-com-katchup-por-cima 

sob o olhar atento de MaryPrincess.] 

 

MaryPrincess (suspiro) 

 

Doumajyd (incomodado): ...Está contente por que eu comi a sua comida?  

 

MaryPrincess: Estou!  



 

Doumajyd: Ótimo! Ela está contente! Agora podemos termi- 

 

MaryPrincess: Não! Eu ainda não te dei a comida na boca!  

 

Doumajyd (chocado): O quê?!  

 

MaryPrincess: Me deixa te dar comida igual você obriga a Mary a fazer!  

 

Doumajyd: Não!  

 

[LAP não podendo comentar a cena por estarem no momento impossibilitadas, rolando 

de rir] 

 

MaryPrincess: Por favor!  

 

Doumajyd: Não!  

 

MaryPrincess: Por favor! Porfavorzinho!  

 

Doumajyd: Não quero!  

 

L: Vai, Mary02! (pegando mais pipoca na bacia que a P segurava) Quebre a 

resistência dele! 

 

MaryPrincess (cara de choro) 

 

Doumajyd:... Por quê?  

 

MaryPrincess (em tom de Ilustríssima Eu): Porque.eu.quero.fazer.isso!  

 

Doumajyd:... (soltando um grande suspiro e falando baixinho) tudo bem.  

 

MaryPrincess: O quê? Não ouvi.  

 

Doumajyd: Ok, ok! Pode me alimentar! Pronto! Satisfeita?!  

 



MaryPrincess (praticamente dando pulos sentada): Isso! Isso! Isso! (pega outro 

x-nugget-ovo-miojo-salada-com-katchup-por-cima e oferece, toda feliz, para Doumajyd, 

ao mesmo tempo em que pega atrás de si uma câmera para gravar o momento histórico) 

 

Doumajyd (para os leitores):...Depois ainda falam que ódio aos trouxas é 

preconceito...  

 

*** 

 

Instrutor de vôo (mostrando as vassouras padrões de Hogwarts para os 

iniciantes [aquelas já todas esfoladas e com as cerdas tortas]): Bom, 

MaryPrincess, hoje você vai voar em uma vassoura de verdade.  

 

MaryPrincess: Óóóóóó!  

 

Doumajyd (olhando em volta distraidamente): ...  

 

Instrutor: Então, primeiro vamos deixar os senhor Doumajyd fazer uma 

demonstração.  

 

MaryPrincess (batendo palmas entusiasmada): Legal!  

 

Doumajyd (como se não estivesse nem aí):...Tudo bem.  

 

MaryPrincess (batendo palmas mais entusiasmada ainda): LEGAL!  

 

Doumajyd (montando na vassoura): Eu posso mesmo voar?  

 

A: Ele pode, neh?  

 

P (lendo) : Tá no script.  

 

L (apontando) : A MaryPrincess está quase dando pulinhos de alegria.  

 

A: Eu diria que ela está emocionada.  

 

P: É como se fosse um príncipe em um cavalo branco na visão dela... Olha, dá um close.  



 

[Close em MaryPrincess que olha admirada para Doumajyd ao levantar vôo, fazendo 

algumas acrobacias de quadribol e dando rasantes velozes. Então ele segue para a 

direção dos muros de Hogwarts] 

 

MaryPrincess: Acho que ele está fugindo.  

 

L (apontando): Acho que ele vai fugir.  

 

A: Não se preocupa.  

 

P: Ele não vai longe.  

 

[Ao fundo, Doumajyd bate em um muro invisível e despenca da vassoura.]  

 

A: Sabe, eu realmente adoro essas barreiras invisíveis WIBs! Elas podem ser 

ultrapassadas para ajudar na captura de bruxos das trevas perigosos, mas são bem úteis 

nas nossas fanfics com personagens fujões.  

 

[Enquanto Doumajyd volta para o campo, praguejando e arrastando a sua vassoura 

quebrada, o instrutor começa a orientar a Mary Princess] 

 

Instrutor: Você precisa se segurar bem no cabo, e muito cuidado na hora de se 

inclinar! Você precisa direcionar a vassoura com todo o seu corpo, ou poderá 

cair de cima dela. Vamos, o seu namorado vai ajudá-la.  

 

Doumajyd (largando os pedaços da pobre vassoura no chão): Eu NÃO sou o 

namorado dela!  

 

L: Ele é rápido em negar isso! 

 

A: Na verdade ele é bem rápido para negar qualquer cois,. não? 

 

MaryPrincess (conseguindo flutuar alguns centímetros do chão, começando a 

fazer pequenos círculos bem devagar): Uuaaahhh! Assustador!... Olha, 

Doumajdy! Olha! Estou voando!  

 



[O dragão ri do contentamento dela]  

 

L: Ele está se divertindo!  

 

A: Ele está sorrindo! O namorado dela está sorrindo!  

 

[MaryPrincess passa por Doumajyd e dá tchauzinho, mostrando que já conseguia 

pilotar com uma mão só, e Doumajyd acena também]  

 

L (admirada): Ele retribuiu!  

 

A (chocada): Ele está sendo legal! Mesmo depois de ter batido o nariz em um barreira 

invisível!  

 

[MaryPrincess acabou se desequilibrando da vassoura na frustrada tentativa de 

manobrá-la apenas com uma mão. Um vento, meio que vindo do norte, acertou a cauda 

da vassoura e a fez chacoalhar violentamente, atirando a menina para frente e a 

deixando pendurada com apenas uma das mãos. Claro que ela não agüentou mais do que 

dois minutos e se deixou vir abaixo, caindo estatelada na grama do campo. O 

Ilustríssimo Doumajyd assistiu toda a cena de camarote e, só não continuou rindo 

descontroladamente, porque o instrutor pediu ajuda para desvencilhar MaryPrincess da 

vassoura.] 

 

L:... É, ele está se divertindo.  

 

A: ...Isso não era para ser um encontro romântico?  

 

P: Acho que desde o começo essa idéia de voar não foi muito romântica. (devorando 

um ‘enroladinho’ de quatro fatias de pizzas). Mas agora, para a segunda parte do 

encontro, temos algo que não envolve magia! MaryPrincess irá usar estratégias trouxas 

desconhecidas para conquistar o dragão?! Será que um simples jogo de boliche pode se 

transformar em um campo de batalha?!... Não percam o próximo TAKE pessoal!  

 

TAKE 03 

P: Agora, no salão de boliche do Prince Park Londres, novamente observamos (a certa 

distância para não atrapalhar... muito...) MaryPrincess e Doumajyd em seu encontro. 



Enquanto a garota tenta explicar para o dragão como funciona o jogo, vamos analisar os 

fatos... Por que, exatamente, ela quis jogar boliche com ele? 

 

A: Essa eu sei! O que acontece quando conseguimos um strike?  

 

L: ...Ganhamos muitos pontos?  

 

A: ...Isso também, mas não é esse o plano da MaryPrincess. Olha, quando nós jogamos e 

vimos que derrubamos todos os pinos, o que fazemos?  

 

L: Comemoramos?  

 

A: Isso! Quando conseguimos um strike comemoramos com o nosso parceiro. Isso 

significa ter um contato físico com ele. E esse é o objetivo da MaryPrincess!  

 

L: Mas ela já não agarrou ele e já não recebeu empurrões o suficiente durante todo o 

caminho até aqui?  

 

P: Ela quer tentar fazer aquela coisa de se abraçar e dar pulinhos comemorando, L.  

 

L: Aaaaaah, entendi...Apesar de não conseguir imaginar o Doumajyd fazendo isso... 

Enfim, então a cada strike ou spare é uma chance dela conseguir abraçar ele e dar 

pulinhos contentes... Mas, se eles vão ser um time, quem vai jogar contra eles?  

 

A (olhando o script) : Esse é o ponto.  

 

L: As coisas devem ser emocionantes nesse encontro, e nada melhor que uma disputa 

para que isso aconteça! Então...  

 

[Enquanto MaryPrincess ainda demonstra os movimentos do boliche para um 

Doumajyd que incrivelmente parece interessado no jogo trouxa, duas pessoas entram de 

forma sorrateira e se posicionam atrás deles]  

 

A (murmurando):Esse é o... pai da Mary?  

 

L (também murmurando) : É!  

 

[MaryPrincess nota a presença do dois e vira perguntando de uma forma agressiva]  

 

MaryPrincess: Por que está aqui, Mary-pirralha?!  

 

[Atrás dela, Doumajyd, que tentava pegar a bola de boliche da forma certa, se 

sobressalta com o nome e olhou em volta para entender o que estava acontecendo]  



 

Mary: Você é que é a pirralha, MaryImpostora! E o fato de estarmos aqui é pura 

coincidência.  

 

MaryPrincess: Impossível ser coincidência!  

 

[Sem se importar com os esbravejos da garota, Mary empurra o homem ao seu lado, para 

ficar frente-a-frente com a MaryPrincess.]  

 

Mary (apontando e falando em tom de quem pede para que se tome uma 

providência imediatamente): Pai, essa é a menininha que está enganando o 

Doumajyd!  

 

Pai da Mary (todo humilde): Senhor Doumajyd, isso é cruel. Não importa o 

quão bonita, inteligente, esperta, loira, boa cozinheira essa menina seja, jogar a 

minha Mary fora para ficar com ela é um crime!  

 

L: Esse pai da Mary é um sarro!  

 

A: Até o Doumajyd está rindo do jeito dele!  

 

P (comendo a terceira banana do cacho que segura nos braços) : Hum-hum.  

 

MaryPrincess (cruzando os braços): Porque você está aqui afinal?!  

 

Mary: Não é óbvio?! Uma competição!... Se eu ganhar, desista do Doumajyd!  

 

MaryPrincess (desdenhando): Não preciso competir com você para vencer.  

 

Mary: Está com medo de perder?  

 

MaryPrincess (caindo na provocação): Eu?! Com medo de você?!... Ok, então 

vamos fazer o seguinte: se eu ganhar, Doumajyd vai ter que me dar um beijo!  

 

Doumajyd: O QAAAHHH! (deixando a bola de boliche cair no seu pé)  

 

MaryPrincess: Entendido?  

 

Mary: Entendido!  

 

Doumajyd: (ainda pulando em um pé só) : Eiii, por que entendido?!  

 

P: Agora sabemos que, além do plano do contato físico, MaryPrincess tem mais um 



intenção por detrás desse jogo! Ela se acha muito boa no boliche, e por isso está 

apostando alto. Se ela ganhar vai receber um beijo do dragão, e se ela perder Mary volta 

a ter o seu namorado!  

 

L (resumindo) : Isso significa que a cabeça do Doumajyd está a prêmio!  

 

A: Os times são MaryPrincess e Doumajyd X MaryOriginal e Pai-da-MaryOriginal?  

 

P: Hummm... acho que seria mais interessante se fizéssemos uma mudança. Que tal?  

 

*** 

 

[L e A entrando em cena para dar novas instruções]  

 

MaryPrincess: Por que eu tenho que jogar com ele?! (apontando sem educação 

nenhuma para o senhor Pai da Mary) Eu não quero!  

 

A (batendo com o script enrolado na cabeça dela e sussurrando 

disfarçadamente) : É para te ajudar! Fica quieta! Ouvimos falar que ele é não é 

ruim no boliche.  

 

MaryPrincess: Eu não quero!  

 

A (ameaçando com o script): Quer voltar para casa então?  

 

[MaryPrincess pensa por alguns instantes e decide]  

 

MaryPrincess (com convicção): Não vou embora! Vou fazer isso!  

 

L (para os leitores): Ela é determinada, não?  

 

MaryPrincess: Pode ser perfeito que esse obstáculo esteja aqui!  

 

L (apontando para o Pai da Mary): Obstáculo?  

 

Pai da Mary (para os leitores): Estou aqui só para ajudar, não estou recebendo 

cachê para ser zoado.  

 

A e L (reverência, forçando MaryPrincess a acompanhá-las): Nos desculpe, 

senhor Pai da Mary. Muito obrigada por dispor do seu precioso tempo para nos 

ajudar com essa fic.  

 

Doumajyd (sem reverência):Foi mal, sogrão.  



 

Pai da Mary: Tudo bem. Eu gosto de boliche.  

 

MaryPrincess (seguindo para onde estavam as bolas e falando com ninguém em 

especial): YOOOSH! Eu vou conseguir!  

 

L: Então vamos começar esse jogo! Divirtam-se enquanto nós espiamos vocês de 

um camarote especial para a narração.  

 

*** 

 

Doumajyd (de uma forma democrática ao seu estilo): Nós começamos!... Mary, 

vai l{ e derruba todos os ‘pôneis’!  

 

Mary (prontamente): Ok! (pega uma bola) Vou derrubar todos os PINOS!  

 

Doumajyd: E não deixe nenhum de pé!  

 

[Mary se concentra, segurando a bola com as duas mãos, como se fosse uma bola de 

basquete, e a lança de qualquer jeito, simplesmente a empurrando para frente, e quase 

fazendo um buraco no chão lustroso]  

 

A: Pelo visto, ela nunca jogou boliche, não é? Será que ela consegue?  

 

L (comentando): Ela tem uma sorte incrível em conseguir coisas... Acho que vou pedir 

para ela escolher os números da mega-sena pra mim...  

 

P: Enquanto Doumajyd se concentra, possivelmente pensando que pode ajudar 

derrubando alguns pinos com a força do seu pensamento, Mary prende a respiração. A 

bola lentamente se encaminha para os pinos e... Ela derrubou TODOS!  

 

A: O.O!  

 

L: O.O!  

 

A: Então, L. Sobre aquele lance da Mega-sena...  

 

Mary (voltando até o seu parceiro e apontando feliz): Viu! Eu consegui!  

 

Doumajyd (se levantando e olhando bem, para ter certeza de que todos eles 

foram derrubados mesmo): Isso! Exatamente como o Ilustríssimo Eu mandou!  

 

MaryPrincess (para a LAP, reclamando): Por que ela fez um strike?! Olha! 



Olha! Ela e o Doumajyd estão batendo as mãos! Não vale! Esse era o MEU 

plano perfeito!  

 

P: Contrariando as expectativas da sua rival, e de todos nós, Mary conseguiu um strike 

logo na primeira jogada!Agora MaryPrincess precisa responder no mesmo estilo!  

 

L: Faça um strike não importa o que Mary02!  

 

P: Sem perder tempo reclamando mais, ao perceber que isso não a levaria a lugar 

nenhum, MaryPrincess parte para a sua jogada!  

 

[ela levanta decidida e pega uma bola. Com muito estilo, e verificando para ter certeza de 

que o dragão a estava vendo, ela a lança exatamente como uma bola de boliche deve ser 

lançada: fazendo aquela posinha toda, jogando o pé para o lado e se mantendo naquela 

posição até a bola chegar ao seu destino. Mas, mesmo com a forma de jogar certa, dois 

pinos ainda ficaram de pés. Com isso MaryPrincess cai da sua pose, derrotada.]  

 

A: ...Ela jogou muito bem.  

 

L: ...É, só não conseguiu um strike.  

 

A: Ela ainda tem tempo.  

 

L: É.  

 

Mary (para a rival, com um sorriso satisfeito): Que pena.  

 

MaryPrincess: Quer apanhar?!  

 

Doumajyd (filosofando, mas com um tom de provocação): Jogar bem não é 

tudo. Tem a ver com a sorte que você nasceu. Algumas pessoas nascem como a 

Mary, e outras iguais a você.  

 

MaryPrincess (sorriso torto de quem se controla para não fazer a pergunta 

anterior novamente, enquanto pega outra bola): Muito obrigada, Ilustríssimo. (e 

joga... não acertando nenhum dos pinos que sobraram)  

 

P: ...Talvez devido ao choque que levou com as palavras de Doumajyd, que 

acabou a desconcentrado, MaryPrincess na sua segunda tentativa não consegue 

derrubar mais nenhum pino, e volta para o seu lugar emburrada.  

 

A: Agora é a vez do Doumajyd! Será que ele consegue ao menos jogar a bola?  

 



L: Não afundando os pontos que a incrível sorte da Mary conseguir, está ótimo.  

 

[Doumajyd escolhe muito bem a sua bola, analisa cuidadosamente a superfície dela, 

então vai até o ponto onde ela deve ser lançada e calcula distância com cuidado. Então 

imita totalmente as poses de MaryPrincess e lança.] 

 

P: Eeeeeee.... NADA!  

 

Doumajyd (irritado): Por que os pôneis não caíram?!  

 

L(rolando de rir) : Que ruim que ele é!  

 

A (no mesmo estado): É, acho que só a sorte da Mary não vai ser suficiente para se 

ganhar essa disputa!  

 

L: Parece até que foi de propósito!...Ele não faria de propósito, neh? Por que ele faria?  

 

A: Será que, na verdade...  

 

Mary (indo até ele, brava): Você quer esse beijo, não é?! Por isso está jogando 

errado?!  

 

Doumajyd: É claro que eu não quero!  

 

MaryPrincess (direta): Por que não?!  

 

Doumajyd: Porque.o.Ilustríssimo.Eu.não.quer!  

 

MaryPrincess: Também não precisa rosnar desse jeito e falar que não quer o 

meu beijo!  

 

[Mary volta para o seu lugar e Doumajyd pega a sua segunda bola. Novamente se 

concentra e joga... deixando apenas dois pinos de pé.] 

 

A: Isso é questionável, não é?  

 

L: Muito.  

 

[Sem dizer nada, Mary, pacientemente, vai até onde o dragão está, ainda tentando 

entender por que dois dos ‘pôneis’ decidiram não cair, e o puxa pelas vestes para que ele 

volte ao seu lugar e espere por uma nova chance para mostrar o seu suposto talento no 

boliche.]  

 



P: Mesmo com os questionáveis oito pontos de Doumajyd, ainda temos muito jogo pela 

frente. Agora está na vez do nosso quase esquecido senhor Pai da Mary jogar!  

 

[Sem muita enrolação, o senhor Pai da Mary pega uma bola e a lança... derrubando 

todos os pinos!]  

 

A: ...O que é isso?! (apontando) Será que a sorte da Mary e um tipo de super-poder 

genético?!  

 

L (abobada) : Não!... Quer dizer, acho que não... será?  

 

MaryPrincess (chocada): Como fez isso?!  

 

Pai da Mary (contente): É que eu já fui duas vezes campeão nacional de boliche 

quando era mais novo.  

 

A: O que era aquela história de ‘ele não é ruim’, L?!  

 

L(apontando ainda abobada): Ele é bom!  

 

A (batendo na cabeça da L com o script): Trate e conhecer melhor sobre os seus 

personagens antes de escrever fics com eles!  

 

Doumajyd: Isso não é justo! (para a LAP) Vocês trocaram as duplas de 

propósito!  

 

L: Não! Juramos que não sabíamos!  

 

A: Pergunte para a própria filha dele se ela sabia!  

 

Doumajyd: Mary, você... Mary?  

 

Mary (encarando o pai completamente surpresa): Seremos massacrados...  

 

P: E isso foi uma inesperada mudança nos acontecimentos! Realmente não sabíamos da 

verdadeira habilidade do senhor Pai da Mary no boliche! Mas, para a MaryPrincess, 

esse foi um feliz erro de calculo.  

 

[Foca MaryPrincess toda contente durante o jogo, servindo suco para o senhor Pai da 

Mary e o abanando, toda dedicada a fazer ele ver como ela é uma menina melhor que a 

sua filha e que merece vencer a disputa.]  

 

P: O time de Mary e Doumajyd está em grande perigo!... Será que eles vão conseguir 



continuar jogando depois de descoberto esse trunfo dos adversários?  

 

Mary (se levantando decidida para pegar uma bola): Acho que eu consigo. 

Tudo bem.  

 

Doumajyd: Faça um ‘straikou’, Mary!  

 

[Mary lança a bola, fechando os olhos e deixando tudo nas mãos a sua magnífica sorte. 

Então ela os abre e vê, horrorizada, a bola seguindo alegremente pela caneleta, sem 

representar perigo algum aos pinos]  

 

Doumajyd: Faça direito! (se levantando e indo até ela para tirar satisfação) O que foi 

isso, idiota?! Você não tem nenhuma vontade de ganhar, não?! Só joga assim 

(imitando ela) sem vontade nenhuma!  

 

[Se segurando para não responder a altura o dragão, Mary volta para o seu lugar sem 

dizer nada, ainda sendo seguida pelas reclamações de Doumajyd.]  

 

P: Depois de desafiar todas as leis da natureza, confiando somente na sua já não tão 

confiável sorte, Mary aprendeu que deve fazer o seu melhor se quer mesmo ganhar... 

Agora é a vez da Sorriso-Triunfante-MaryPrincess!  

 

[MaryPrincess faz um spare em sua jogada e sai comemorando, mas ninguém comemora 

com ela]  

 

MaryPrincess: Droga, não tem ninguém do meu lado aqui?  

 

L (batendo palmas): Muito bem, MaryPrincess!  

 

A (acompanhando): Boa menina, vai ganhar um biscoito!  

 

P: Inacreditável! MaryPrincess consegue um spare e fica bem a frente da pontuação de 

Mary e Doumajyd!  

 

[Nessa jogada Doumajyd só consegue derrubar oito pinos e a surpresa vem nas jogadas 

seguidas. Mary e o Pai da Mary fazem spares e strikes seguidos, deixando o placar 

equilibrado até as jogadas finais].  

 

*** 

 

P: Nessa acirrada competição para conseguir os lábios de Doumajyd, agora nas rodadas 

finais, há uma pequena diferença pinos entre os times! Será que Doumajyd vai 

simplesmente desistir e se entregar para MaryPrincess ou vai fazer de tudo para 



conseguir derrubar esses pinos que faltam?  

 

Doumajyd: Vou derrubar TODOS os pinos! (sacando a varinha, pretendendo fazer 

isso literalmente)  

 

A: NÃO! (aparecendo e batendo com o script na cabeça dele) Estamos em um lugar 

trouxa! Não se atreva ou teremos que fazer uso dos nossos distintivos de 

WIBs!... E a vez da Mary jogar, não sua! Volta pro banquinho! (e volta para o 

restante da LAP) 

 

[Enquanto o dragão volta de mal humorado para o seu lugar, Mary pega a bola e se 

posiciona]  

 

Mary: Aqui vou eu!  

 

L: Ela está muito concentrada, neh?  

 

A: Se ela conseguir um strike agora eles ainda podem ter chances de virar esse jogo!  

 

[Mary joga a bola e todos aguardam prendendo a respiração]  

 

P: Eeeeeeee... STRIKE!  

 

[Mary, toda feliz, volta correndo para o seu companheiro de equipe comemorando e 

levanta as mãos esperando pelo cumprimento. Ainda mal humorado, Doumajyd se 

limita a bater somente com uma das mãos]  

 

Mary (sentando ao lado de Doumajyd e cutucando ele enquanto aponta para os 

pinos derrubados): Fique feliz, eu fiz um strike para você!  

 

Doumajyd (baixinho): ...valeu.  

 

Mary: Eu sou incrível, não sou?  

 

Doumajyd: É, é.  

 

Mary (resmungando): Você é que está em jogo aqui, então tem que fazer 

direito. Se você mesmo não se ajuda como espera que eu derrube todos os pinos 

para você?!  

 

L: Eu acho que ela está brava com ele.  

 

A: Será que eles vão começar a brigar de novo? Mesmo nessa situação?  



 

[Doumajyd permanece com os braços cruzados olhando para lugar nenhum em especial 

e Mary ao seu lado continua resmungando, enquanto MaryPrincess faz outro spare]  

 

P: Parece que o Doumajyd não quer ser chamado de inútil, apesar de estar sendo 

exatamente isso, então vamos ver o que ele vai fazer nessa última rodada, com o seu 

orgulho em jogo...  

 

Mary (enquanto Doumajyd levanta e pega um bola): Se esforce! Você é o 

Ilustríssimo Doumajyd!  

 

Doumajyd (ainda mal humorado): Ok.  

 

[O dragão se concentra e joga a bola, mas só derruba sete pinos. Então volta e pega outra 

bola e dessa vez derruba todos os pinos restantes e volta sob os aplausos de Mary]  

 

Mary: Isso!  

 

P: Como é esperado do Ilustríssimo Eu! Depois do strike da Mary, ele consegue um 

spare! Nesse ponto, se o Pai da Mary seguir a sua tendência de strikes, será o fim das 

esperanças de time Mary e Doumajyd?... E lá vai o papai da Mary eeeeee... STRIKE!  

 

A: Lamentamos, Doumajyd, não adianta ser o Ilustríssimo Eu em uma fic nossa.  

 

L: É, ainda mais se tiver assinado um certo contrato...  

 

*** 

 

P: E vamos para a décima e decisiva rodada! Agora eles estão com uma diferença de 10 

pontos! Se o Doumajyd não conseguir um strike ou um spare, a derrota será 

confirmada! Ciente da sua situação, o dragão reúne suas forças enquanto segura 

firmemente a bola, se preparando para lançá-la!  

 

A: Boa sorte, Ilustríssimo.  

 

L: Se esforce para se salvar da sua fã!  

 

[Doumajyd lança a bola enquanto Mary prende a respiração e MaryPrincess faz figa 

para ele errar. Para equilibrar o resultado segundo a força do pensamento das duas, ele 

deixa somente três pinos de pé]  

 

L: Isso para ele é como um caso de vida ou morte, não é?  

 



A: Ele está quase em crise... Fique atenta para o caso de ele pegar a varinha e querer 

destruir tudo...  

 

P: Enquanto MaryPrincess torce pelo fracasso dessa última jogada, Doumajyd se 

prepara para lançar a bola pela última vez!  

 

[O dragão permanece um tempo segurando a bola]  

 

A:... O que ele está fazendo?  

 

L: Olha... se não fosse o Doumajyd, e diria que ele está pensando.  

 

[E então ele joga, sem nem mesmo olhar a direção que ela toma e, ao não escutar 

nenhum barulho além do ‘rola-rola’ e de um som de encaixe na caneleta, ele sai da {rea 

das pistas dizendo]  

 

Doumajyd: Minha mãe me chamou, preciso ir embora.  

 

L e A: CHAMOU NADA!  

 

[Doumajyd dá de cara de novo com uma barreira ao tentar passar pela porta de saída, 

enquanto MaryPrincess comemora ao fundo, abraçada e dando pulinhos contentes com 

o Pai da Mary]  

 

P: Time de Doumajyd e Mary: 112 pontos! Time da MaryPrincess e o Pai da Mary: 

115! Portanto, pode voltar Ilustríssimo e cumprir o cominado da aposta!  

 

Doumajyd: Mas eu não combinei nada! Foram elas que se combinaram! 

 

P: O prazo para reclamações era até a terceira rodada. Como você não disse nada, 

significa que aceitou sem problemas!  

 

Doumajyd: Onde estava escrito isso?!... Mary! Faça alguma coisa!  

 

[Mary, por estar ocupada estando convencer seu pai de que não deve comemorar, não 

ouve o pedido de socorro]  

 

P: MaryPrincess consegue, de forma justa e batalhada, a permissão para realizar o seu 

desejo! E agora vai receber o seu prêmio!  

 

[ela corre até a frente de Doumajyd e aguarda, quase não contendo a sua felicidade. Sem 

ter como fugir de cumprir a sua palavra, Doumajyd se rende e se prepara para...]  

 



MaryPrincess: ESPERA!  

 

LAP (assustadas) : O quê?  

 

MaryPrincess (estendendo a mão para ele) : Como uma fã romântica, eu prefiro 

que ele beije a minha mão!  

 

L: ...  

 

A: ...  

 

P: ...  

 

Doumajyd: ‘?’  

 

MaryPrincess: Pensem comigo... Isso não é totalmente cena de cinema?! E sem 

contar que vai ser algo inédito! Doumajyd NUNCA beijou a Mary assim, como 

um cavalheiro educadíssimo, sabe?!  

 

L:... Ai, meu Merlin, ela consegue se superar.  

 

A: Pelo menos o Doumajyd meio que escapa.  

 

P: Vai Lá, Ilustríssimo!  

 

MaryPrincess (para os leitores): Não olhem! Não olhem! Esse é o MEU 

momento especial!  

 

[cena cortada a pedidos da participante, que decidiu não dar ao mundo a visão 

do seu precioso beijo-na-mão-do-Ilustríssim-Eu]  

 

[Cena volta com MaryPrincess pulando contente segurando a mão, enquanto Doumajyd 

caminha derrotado ate uma Mary mal humorada]  

 

Doumajyd (historicamente se redimindo diante do olhar mortal da namorada): 

Foi mal por perder, Mary. Prometo fazer o meu melhor da próxima vez.  

 

Mary: Você pretende ter uma outra vez?!  

 

Doumajyd: Não foi isso que eu disse, idiota!  

 

Mary: Foi isso sim! Não foi o que você ouviu, pai?  

 



P: Enquanto Mary e Doumajyd voltam a sua rotina normal de sempre, brigar, e 

MaryPrincess anda de um lado para o outro com um sorriso bobo repetindo 

mentalmente que nunca mais vai lavar a mão, vamos para a última fase desse encontro! 

Enfim chegamos ao clímax da história! Um final dramático para fecharmos com chave 

de ouro esse desafio!  

 

L: Claquete CORTA!  

 

A: último TAKE, aqui vamos nós!... P, a comida chinesa que você pediu chegou!  

 

L: Ué? ...Cadê a Mary?  

MaryPrincess (modo sorriso-triunfante): Ela deve ter ido chorar no banheiro. 

 

 

TAKE 04 

P: Este já é o melhor dia da vida de MaryPrincess! Tanto que ela estaria feliz se 

morresse bem agora! 

 

MaryPrincess (agarrada ao braço de Doumajyd enquanto os dois andavam 

calmamente pela borda do lago de Hogwarts, agora durante a noite iluminado 

pelas luzes do castelo): Ah, eu estaria feliz se morresse hoje!  

 

Doumajyd: Vá em frente. Dizem que esse lago é bem fundo, então- 

 

A (surgindo e batendo com o script na cabeça dele): Não apresse as coisas! (e 

sumindo)  

 

P: Depois de aprender... bem, quase aprender a voar e jogar um emocionante jogo de 

boliche disputando um beijo do Ilustríssimo Eu, a vencedora do desafio está preparada 

para finalizar esse encontro com chave de ouro!...  

 

L: E, por algum motivo alienígena ao nosso conhecimento, isso acontece na beira do 

lago...  

 

A (lendo o script): Ééééé... Ainda temos um bocado de tempo até a Mary02 devolver o 

Doumajyd para a Mary01... Por falar nisso, onde está a Mary01? O pai dela foi embora 

sozinho.  

 



L: Sei lá... Então, parece que agora vamos ter mais um participante especial?  

 

A(folheando o script a procura): Vamos?  

 

L(apontando): Olha lá ele entrando. 

 

[Do castelo surge alguém correndo em direção ao casal]  

 

Doumajyd (reconhecendo e um tanto surpreso): Richardson?! O que está 

fazendo aqui? Você não estava de férias?  

 

Richardson (muito formal, totalmente como um secretário da família 

Doumajyd deve ser): Senhor Christopher, lamento informar que tenho notícias 

terríveis.  

 

MaryPrincess (apontando surpresa): Óóóóóóó! É o Richardson! Ele existe 

mesmo!... Me dá um autógrafo?!  

 

Doumajyd (empurrando MaryPrincess para o lado, preocupado com as 

notícias do secretário): Que notícias terríveis?  

 

Richardson: Por a senhorita MaryPrincess ter roubado o coração do jovem 

senhor Doumajyd, a senhorita Weed, envolta em desespero, saiu desorientada 

pelas ruas de Londres e foi seqüestrada por inimigos.  

 

Doumajyd:... Inimigos? Tipo quem?  

 

Richardson: Não sei exatamente, senhor Christopher, mas tomei a liberdade de 

fazer algumas verificações. (ele fez aparecer um pergaminho de notas a sua frente) A 

senhorita Swan atualmente está no Brasil e se prepara para participar de um 

desfile de escola de samba. O senhor Jheremy Sawbrook atualmente está no 

Japão fazendo testes para participar de um grupo de entretenimento chamado 

Johnny’s. Sua mãe se encontra muito contente e feliz em um spa imape{vel, 

segundo ela ‘longe do meu filho inútil e da sangue-ruim da sua noiva’. Ela 

passa muito bem, lhe mandou um cartão de natal e disse para o senhor lembrar 

de fechar bem os portões de todas as mansões. (o secretário concluiu a lista e a fez 

desaparecer com um estalo de dedos).  



 

A: Ele não tem muitos inimigos, neh?  

 

L: Na verdade tem sim, mas esses são os que estão relacionados com a fic.  

 

A: Ah, bom... Explicação incrível do Richardson, neh?  

 

L (concordando): Ele é um secretário muito eficiente... Precisamos de um desses! 

Onde que fabrica? 

 

Doumajyd: Espera aí, deixa eu me localizar. (contando nos dedos) Mary envolta 

em desespero. Foi seqüestrada. Por inimigos... Inimigos meus, aliás.  

 

Richardson: Sim, senhor. E deve acrescentar, com a sua licença, que enquanto 

estamos aqui discutindo sobre isso, receio que a senhorita Weed esteja em 

grande perigo.  

 

MaryPrincess: Pobrezinha da Mary... Acho que, como heroína dessa fic, cabe a 

Ilustríssima Eu salvá-la, não é mesmo?  

 

Richardson (não dando atenção para ela): Senhor Christopher, eles mandaram 

esse pergaminho.  

 

Doumajyd: Quem mandou?  

 

Richardson: Seus inimigos que se intitulam os... (lendo no pergaminho) anhm... 

Revoltados.  

 

A: Revoltados?  

 

L (procurando no script): Quem são esses, P?  

 

P: E seguindo as instruções dos Revoltados, Doumajyd e MaryPrincess vão até o salão 

principal de Hogwarts, onde supostamente Mary estava sendo mantida prisioneira. 

Porém... 

 

[Richardson abre as grandes portas do salão principal com um aceno de varinha 



e todos entram lá dentro. Mas o lugar está escuro e aparentemente vazio]  

 

L: Se isso fosse parte do seriado, essa cena poderia ser a última do penúltimo episódio, 

neh? Só iríamos saber quem são os Revoltados na outra semana e teríamos que engolir a 

curiosidade.  

 

A: Quem são esses Revoltados, P?!  

 

P: Tudo parece estar vazio no salão principal, mas... 

 

[Diante da confusão deles, risadas maléficas preencheram todo o lugar]  

 

L: Assustador! Quem são eles, P?  

 

A: O que vai acontecer, P?  

 

P (comendo e cuspindo um pacote de suspiros): Terenbarar! Ésurfreza! 

(tradução: querem parar! É surpresa!)  

 

[Os archotes e velas da parte da frente do salão se acenderam e duas pessoas 

surgiram em cima da mesa onde os professores ficavam]  

 

A:... Ok, isso está ficando ridículo.  

 

L: Quem deixou eles entrarem na nossa fic?!  

 

P: E eis que surgem os Revoltados! Pessoas que queriam muito ter ganho o desafio e 

foram todos deixado para trás pela resposta de MaryPrincess! 

 

Shuri-Kun: Nossas respostas foram melhores e nós tínhamos que ter vencido!  

 

Thata-Naomi: Isso mesmo! Nós somos fãs do MatsuJun, Momo, Doumyouji, 

Doumajyd e o quer que seja há muito mais tempo do que essa loirinha aí!  

 

A: Ei! Já que vocês invadiram a fic mesmo, pelo menos se apresentem para os leitores! 

 

Thata-Naomi: Ah, é mesmo, gomen. Thata-Naomi desu! o/ Aquela que chorou 



vendo o último episódio de Hanadan enquanto fazia as unhas e quem passou 

os links de Hana Yori Matsujun – LoveLove Atack para a L.  

 

Shuri-kun: Shuri-kun desu! o/ Aquele para quem a A mostrou o final de 

Hanadan antes de ter assistido o começo e que virou fã da série por causa disso!  

 

L: Você fez isso, A?  

 

A (sorrisão): É que eu tinha certeza de que o Shuri iria chorar, mesmo não 

sabendo nada da história. 

 

Shuri-kun: Mas não estou mais traumatizado com isso! Fiz minha mãe e irmã 

começarem a assistir Hanadan pelo último episódio e já me sinto bem melhor!  

 

Thata-Naomi: Pronto, já nos apresentamos! Agora vamos ao que realmente 

importa!  

 

[Os dois puxam de trás da mesa dos professores uma Mary muito mal 

amordaçada e amarrada de qualquer jeito, totalmente representando uma 

refém]  

 

A: Tipo, ela estava atrás deles só esperando para entrar em cena? 

L: Olha a cara de desespero dela por ter sido raptada (indica o rosto sorridente de 

Mary). Se não fosse por aquele discurso todo do Richardson sobre ‘envolta em 

desespero’, eu diria que foi ela quem planejou isso e convenceu o Shuri e a Thata...  

 

P: Enfim, para isso tudo ficar mais com cara de seqüestro, eles amarraram, anhm, 

limitaram os movimentos de Mary com uma corda. 

 

Mary: musnfdknfslldfpo! (tradução: me desculpe, Doumajyd, por ter caído nessa 

armadilha!) 

 

Doumajyd: ...Mary, porque você não se solta? É só puxar aquele nó ali e- 

 

Shuri-kun: SE PREPARE JUN, quer dizer, DOUMYOU-, hum...Dou o que 

mesmo?  

 



Thata-Naomi (soprando pra ele): Doumajyd.  

 

Shuri-Kun: DOUMAJYD!  

 

Doumajyd: ...Porque o Ilustríssimo Eu deveria se preparar contra trouxas 

insignificantes como vocês?  

 

Shuri-kun:... insignificantes?  

 

Thata-Naomi: Nossa, essa magoou. Pode ir sem dó, Shuri!  

 

L: O que eles- 

 

A: Oh-ou! 

 

[Shuri-kun pega uma bazuca que estava escondida atrás da mesa e mira em 

Doumajyd)  

 

LAP: O.O 

 

Doumajyd: Que negócio é esse?  

 

[Mas ao invés da resposta o Ilustríssimo Eu apenas ouviu uma explosão e um 

grito desesperado de alguém que entrava na sua frente:]  

 

MaryPrincess: CUIDAAAAADO!  

 

P: Em um ato desesperado para salva a vida de Doumajyd, MaryPrincess se colocou 

entre o seu adorado e a bazuca, sendo atingida mortalmente. 

 

[L e A aparatam na cena com vidros de katchup, derramam todo o conteúdo 

dos recipientes na MaryPrincess e desaparatam, voltando para os seu lugares 

de espectadoras/narradoras/interferidoras]  

 

*INÍCIO DA CENA DRAMÁTICA* 

 

MaryPrincess: Aaaah, estou morrendo! (tentando cair nos braços de Doumajyd que 



se afastava tentando evitar sujar as suas vestes com katchup) Eu tô morrendo, droga! 

Me segura! (ela se joga nos braços de Doumajyd e ele foi obrigado a cair de joelhos a 

segurando) É sempre... assim no final... não é? *tosse, tosse* Doumajyd... diga que 

me ama. (a tiara que ela usou durante todo o encontro, começa a escorregar da sua 

cabeça e ela a ajeita rapidamente, ainda esperando a resposta do dragão) Nesse meu 

último suspiro de vida... diga que me ama. (tiara cai de novo e, impaciente com 

esses pequenos detalhes que só atrapalham, ela a arranca fora)  

 

Doumajyd: Como assim? (para o pessoal em volta) Ela está morrendo mesmo?  

 

MaryPrincess (passando a mão no katchup e ameaçando o cabelo de Doumajyd 

com a mão melada): Diga que me ama!  

 

Doumajyd: Eu te amo, pronto! Tira essa mão de perto do meu cabelo!  

 

MaryPrincess (sorrindo, satisfeita com a declaração, e olhando em volta 

erguendo a mão debilmente no ar): Mary... onde está a Mary.  

 

Mary: Eu estou aqui, MaryPrincess. (chegando até a semi-morta, incrivelmente livre 

das cordas e da mordaça) 

 

MaryPrincess: Mary, depois da minha morte, você é a única que tem a minha 

permissão para ficar com o Doumajyd.  

 

Mary (pegando as mão de MaryPrincess e prometendo): Sim, eu entendo!  

 

Doumajyd: Desde quando vocês viraram amiguinhas?  

 

MaryPrincess: Não se esqueça *tosse,tosse* Ele precisa ser alimentado três vezes 

por dia e sempre o leve para passear a tarde. Não deixe ele chegar perto do fogo 

e nada de filmes de terror a noite!  

 

Mary (anotando em um bloquinho): Pode deixar.  

 

Doumajyd: Eeei!  

 

MaryPrincess: Tudo está... ficando... escuro... Mas... alguma coisa... está 



brilhando em neon na minha frente...  

 

Mary: O que? O que você vê nesse momento de quase morte, MaryPrincess? 

Nos diga, por favor!  

 

MaryPrincess: Em janeiro... mais para o fim do mês... o Final está chegando...  

 

Mary: O final do mundo?  

 

MaryPrinces: Não, o mundo vai acabar em 2012! Quer dizer, não acabar 

necessariamente. Segundo teorias da internet, ETs vão- 

 

[A aparata e bate com o script na cabeça de MaryPrincess para ela lembrar que 

tem que morrer]  

 

MaryPrincess: Hum-hum, como eu estava dizendo... O Final está chegando... 

ENTRE DOCES E DRAGÕES FINAL! Em um site de fics perto de você em 

breve! (morre)  

 

[sonzinho de quando Super-Mario morre no vídeo-game como efeito especial 

para ajudar no drama da cena]  

 

LAP (um minuto de silêncio)  

 

Mary (chacoalhando o corpo sorridente sem vida): MaryPrincess! 

MaryPrincess! MaryPrincess! Eu definitivamente não esquecerei você, 

MaryPrincess! A fã que ousou declarar o seu amor a um personagem fictício e 

se prontificou a estar em uma fanfic para poder ter um encontro com ele!  

 

Doumajyd: Quem é o personagem fictício?  

 

*FIM DA CENA DRAMÁTICA* 

 

LAP (aplaudindo): ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!! ACABOU! GRANDE SUCESSO! 

 

Doumajyd (largando MaryPrincess de qualquer jeito no chão e saindo de cena): 

Droga, tem katchup nas minhas vestes... Richardson! Se certifique de ler 



TODOS os contratos que aparecem na minha mesa para que eu assine! Nunca 

mais vou cair nessa de participar em de um encontro arranjado por essas 

narradoras idiotas!  

 

Richardson (o seguindo): Sim, senhor Christopher!  

 

Shuri-Kun: Eiii! Não é justo terminar assim! 

 

Thata-Naomi: Mas e a nossa vez?! Também queremos um encontro! (saem 

correndo atrás de Doumajyd) 

 

Mary: Tô com fome! (vai embora contente pensando no que teria para o jantar em 

casa)  

 

A: Nossa, olha só a hora! Eu tenho que ir para a faculdade!  

 

L (suspirando): E eu tenho que ir terminar de escrever EDD Final.  

 

P (mastigando um pêssego):Eu tenho que assistir Hanadan Final e ficar de repouso. 

Então a gente se vê no meio do mês ao vivo?  

 

A: Ao vivo, sim! Finalmente ao vivo com a estréia do LAPcast para 2009!  

 

L: Legal! A prova de que nós realmente existimos e não somos bugs que computador!  

 

[LAP sai e fecha a porta]  

 

...  

 

(cri, cri, cri)  

 

...  

 

MaryPrincess:... Ei?... Eu preciso continuar fingindo ainda?... O katchup tá 

secando... LAP?...Pessoal?... 

 

 



***FIM*** 

 

 

Trailer/Propaganda ‘FINAL’:  

 

 

‚A Esperança do Deserto, a L{grima do Oriente, a Serenidade do Oceano e a Segredo 

Ancestral. Estas são as quatro jóias lendárias que compõem a tiara chamada de Sorriso 

da Deusa, passada de geração em geração na família Doumajyd...‛  

 

Quatro anos após a sua formatura, Mary é oficialmente anunciada para a 

sociedade mágica como a noiva do Líder do D4. E, como a vida entre dos 

dragões não é feita apenas de doces, mais do que nunca ela sente o peso da sua 

decisão ao receber, das próprias mãos da senhora Doumajyd, o tesouro lendário 

da poderosa família: a Sorriso da Deusa. Mas quando a tiara é roubada e os 

noivos precisam embarcar em uma viagem aos quatro cantos do mundo para 

recuperá-la, a ligação entre eles será forte o suficiente para superar todas as 

adversidades? Será que Mary tem tanta certeza quanto Doumajyd sobre esse 

casamento? Será que até mesmo o Ilustríssimo Dragão Doumajyd tem um 

sonho?  

 

‚H{ uma lenda que diz que quem possuía Sorriso da Deusa alcançar{ a felicidade 

eterna.‛  

 

ENTRE DOCES E DRAGÕES FINAL 

 

A (focando uma luz muito forte no rosto da L, exigindo saber em tom de 

interrogatório policial) : Quando, L? Quando?!  

 

L (quase chorando): Até final do mês! Juro!  

 

 


