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Sinopse: 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 os 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 tem um sonho? 
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‚A Esperança do Deserto, a Lágrima 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?   

‚Há uma lenda que diz que quem possuía Sorriso da Deusa alcançará a 

felicidade eterna.‛  

*** 

 

PRÓLOGO 

 

Mary subiu aos tropeços em cima de uma grande pedra na beira 

de um precipício e olhou admirada para a paisagem a sua volta. Antes só 

havia visto o grande e árido deserto do oeste americano em filmes, e 

nunca poderia ter imaginado que um dia o teria sob os seus pés. Mas lá 

estava ela, diante daquela imensidão de tons alaranjados, contrastando 

com um céu azul de nuvens dispersas.  

- Que enorme! – ela exclamou – Até onde o horizonte alcança só 

tem PEDRAAAA! – ela gritou a última palavra, deixando a sua voz 

reboar pela grande planície seca.  

- Nada mal para a nossa primeira viagem juntos, não acha? – 

perguntou Doumajyd, também subindo na pedra para poder observar.  

- Por que esse sorriso bobo? – ela perguntou séria, deixando 

totalmente de lado o seu deslumbramento com o novo cenário – Não 

estamos em um passeio! Será que dá para você parar de agir como um 

despreocupado?  

- Mas eu não estou despreocupado! – retrucou o dragão no mesmo 

tom.  

Mary respirou fundo e esticou os braços, os levantando o mais alto 

que podia, para se espreguiçar. Estavam viajando há horas sem parar, e o 

lugar bonito apenas coincidira com a decisão de darem uma pausa.  

- Se nós viéssemos aparatando, pela rede de Pó de Flu, por um 

portal ou mesmo de avião já teríamos chego... – ela reclamou o que 

parecia um assunto já discutido outrora.  
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- Eu já disse que não podemos ser anunciados! Temos que chegar 

sem ninguém saber... – ele desceu da pedra grande e se sentou em outra 

menor ao lado – Se temos que procurar entre os trouxas é melhor não 

usarmos meios mágicos. E eu definitivamente não ando naquela coisa de 

novo!  

Mary sabia que ele estava certo. Eles, na condição de estrangeiros, 

deveriam comunicar ao Ministério da Magia se resolvessem viajar pelo 

país usando meios mágicos. Inevitavelmente essa informação vazaria 

para a imprensa e, no mesmo instante em que aparatassem na cidade, 

provavelmente seriam emboscados por uma avalanche de jornalistas. 

Meios trouxas e discretos de locomoção eram a única opção que tinham. 

Porém, suas opções eram reduzidas, já que Doumajyd ficara em pânico 

na viagem de Londres até Nova York e seria praticamente impossível 

convencer o dragão a entrar novamente em um avião. Por isso lá 

estavam eles, atravessando um continente em um conversível vermelho 

último modelo... Mesmo com as palavras ‘discretos’ não se encaixando 

naquela escolha, segundo Mary.  

A surpresa de Mary com o carro de cinema só foi superada 

quando Doumajyd anunciou, orgulhoso, que ele mesmo iria dirigir. E, ao 

longo da viagem, o medo dela com a condução duvidosa do dragão foi 

aos poucos sendo trocado pelo pensamento de como ele ainda conseguia 

a surpreender, mesmo o conhecendo há tantos anos. Ele dirigia muito 

bem e confessou ter aprendido por causa de situações inevitáveis, como 

aquela.  

Aliás, o carro de cinema, conseguido com um conhecido confiável, 

segundo Doumajyd, não parecia ser exatamente um carro usado por 

trouxas. Mesmo não parecendo, em um dia de viagem eles já haviam 

feito a metade do caminho, coisa que um carro normal não poderia fazer. 

Mas, mesmo com essa suspeita, Mary fingiu não ter percebido. Do 

contrário, demorariam o triplo de tempo para chegarem ao seu objetivo. 

- Ei... – Mary se sentou ao lado do dragão na pedra, achando justo 

contar para ele o que a estava incomodando, já que era um problema dos 

dois – E se... E se voltamos de mãos vazias? O casamento já era, não?  

- Não só já era como eu vou ser amaldiçoado e morto pela minha 

mãe. – ele respondeu desanimado, e então ficou de pé em um pulo, como 

se dissesse que ainda era cedo para pensar no que aconteceria caso não 

conseguissem – ...Vamos continuar! Temos que chegar antes que 

escureça!  

De volta ao carro e a estrada, Mary conferia o mapa do estado de 

Nevada enquanto Doumajyd dirigia e resmungava:  

- Temos que pegar aquele desgraçado... – ele lembrou de algo de 

repente e se virou para ela perguntado – Você trouxe a foto, não é?  

- AH! – foi o que ela respondeu.  
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- Você esqueceu?!  

Ela apontou para frente apavorada e isso fez com que o dragão 

lembrasse da lição mais básica de se dirigir um carro: olhe sempre para 

frente. No instante em que ele voltou os olhos para a estrada se deparou 

com um grande caminhão de carga vindo na sua direção, e tudo o que 

ouviu foi o lamento de Mary ao seu lado:  

- INACREDITÁVEL!  

*** 

Durante todo o tempo em que passei naquele castelo, sempre imaginei que 

a minha vida seria diferente quando me formasse.  

Eu seria uma bruxa livre, mesmo sendo uma sangue-ruim. Teria 

superado essa minha situação depois de conviver por tanto tempo com o desprezo 

da escola, e seria capaz de atravessar todas as dificuldades depois disso, porque 

nada seria pior... Bom, não aconteceu exatamente como previ, mas minha vida 

mudou muito.  

Quatro anos depois de sair de Hogwarts lá estava eu: uma quase formada 

no curso de Direito na Academia Bruxa, noiva do herdeiro da maior e mais 

poderosa família bruxa da atualidade... Nada poderia ter mudado mais a minha 

vida.  

Para conseguir ter uma rotina normal de estudante na Academia, precisei 

ficar sobre um encantamento de proteção, que não permitia que as pessoas me 

reconhecessem como a noiva de Christopher Doumajyd... E não é preciso dizer 

que esse encanto foi quebrado várias vezes pelo descuidado do Chris, o que 

causava uma grande dor de cabeça para o seu secretário, Richardson, que muitas 

vezes perdia dias inteiros de trabalho obliviando as pessoas que estivessem 

envolvidas. No mais, minhas notas estavam ótimas e meus projetos eram bem 

vistos pelos meus mestres... E, incrivelmente, eu até não era mais importunada 

tanto por ser um sangue-ruim.  

As únicas pessoas que foram permitidas saber sobre a minha situação, 

além das nossas famílias, eram os Dragões, Vicky e a professora Karoline... E por 

falar neles, muita coisa também havia mudado na vida deles.  

Nissenson ocupara o lugar do seu pai e viajava freqüentemente pelo 

mundo por causa das suas poções. Seus dois primeiros livros científicos sobre o 

assunto fizeram um sucesso estrondoso e causaram uma revolução na área. 

Fiquei sabendo que um terceiro livro está a caminho, mas nada foi oficialmente 

confirmado. Já que ele se tornou um bruxo importante, conseqüentemente 

também se tornou um bruxo muito ocupado.  

MacGilleain conseguiu superar a fama de bruxos das trevas ligada ao 

passado da sua família e se tornara um auror, um dos melhores da nova geração. 

Inclusive havia rumores de que, com mais um pouco de experiência, ele poderá se 

tornar o Chefe dos Aurores, o mais novo de que se tem notícia. Atualmente ele 

está trabalhando em missões no exterior, muitas delas secretas e por isso seu 

paradeiro nunca é certo.  



5 
 

Hainault, porém, parece ser o único que não progrediu nesses anos, 

depois de terminar a Academia. Mesmo não falando muito sobre si mesmo, há 

algumas coisas eu consegui captar sobre a sua situação. Seu pai lhe deu um 

prazo para que ele decidisse o que quer fazer: seguir com os negócios da família 

ou escolher seu próprio caminho... Apesar de manter a tranqüilidade de sempre, é 

visível que Hainault está passando por uma fase difícil.  

Vicky se formou um ano depois de mim e decidiu não freqüentar a 

Academia. Segundo ela, ser habilitada para usar mágica era o suficiente para 

fazer o que queria, e não necessitava de uma instrução acadêmica para isso. Hoje 

ela e a Professora Karoline são sócias de uma loja que vende os mais variados e 

incomuns doces mágicos em Londres, e já ultrapassaram até mesmo a fama da 

centenária Dedosdemel.  

E sobre o Ilustríssimo Christopher Doumajyd?... Bom, acho que nada 

pode explicar melhor a sua posição atual no mundo mágico do que quando ele 

resolveu fazer um certo anuncio oficial para a Sociedade Mágica... O anuncio 

que foi o começo de tudo... 

 

CAP 01 – Anuncio oficial 

 

Duas semanas antes da viagem, em Londres. 

No salão do Ministério da Magia, geralmente usado para grandes 

eventos políticos e sociais, estava reunida em peso a imprensa mágica 

mundial. Todos aguardavam ansiosos pelo anuncio do que prometia ser 

o acontecimento do ano desde que Ketherin Doumajyd se aposentara e 

passara o comando dos negócios da família para o seu herdeiro. Agora, 

este mesmo herdeiro estava ali, diante de todas as pessoas, sendo 

apresentado pelo seu fiel secretário:  

- A partir de agora, – começou o já grisalho Richardson, com sua 

voz ressoando por todo o salão, fazendo com que o murmúrio, até então 

predominante, cessasse e todos prestassem atenção às suas palavras – o 

senhor Christopher Doumajyd, presidente da Multinacional D&M, irá 

fazer pessoalmente um anuncio oficial sobre alguns artigos publicados 

em revistas e jornais.  

De pé, no lugar onde vários Ministros já haviam feitos tantos 

anúncios desde a fundação do Ministério, Doumajyd olhou para a 

multidão, que aguardava com uma grande expectativa, e disse:  

- Eu, Christopher Doumajyd, irei me casar na próxima primavera! 

– sua voz, magicamente amplificada, percorreu o salão e os murmúrios 

recomeçaram, dessa vez mais alvoroçados.  

Apesar de o noivado ter sido anunciado há quatro anos atrás, 

durante um formatura de Hogwarts, desde então não havia sido 

divulgada uma data para o casamento. Durante todo esse tempo, tantos 

rumores e boatos foram publicados sobre a suposta noiva sangue-ruim 
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do Líder do D4, sem nenhuma confirmação oficial, que não se podia ter 

certeza sobre a veracidade das informações.  

Tudo o que se sabia como certo era que a noiva estava estudando 

na Academia Bruxa, mas a sua identidade havia sido confiado a um fiel 

do segredo, tornando-se impossível investigá-la. Porém hoje, com a 

revelação do seu nome, o encanto seria quebrado, e finalmente todos 

saberiam quem estava vivendo essa versão bruxa de Cinderela.  

 - Como vocês souberam, minha noiva é uma sangue-ruim. Ela 

não tem nada de esquizofrênico, mas ela- 

- Senhor! – Richardson, praticamente aos tropeços, foi até o seu 

chefe para lhe alertar do seu erro – É extraordinário!  

  - Quê?  

Diante da confusão do presidente, pôde se ouvir a voz de um 

repórter na platéia:  

- Como alguém que sabe falar tantos idiomas consegue se 

confundir com a sua língua materna?  

- EI, VOCÊ AÍ! – rosnou Doumajyd.  

A pessoa que havia feito o infeliz comentário se encolheu no seu 

lugar, diante do olhar ameaçador do dragão, que praticamente se 

debruçara por cima do púlpito. Vendo que assustara todos os outros 

presentes com o seu berro, Doumajyd acabou rindo:  

- Você é idiota? São apenas palavras!  

Já que havia se descontrolado, o dragão resolveu deixar de lado 

toda a seriedade que fora orientado a ter durante o anuncio, e começou a 

agir como sempre agira: no modo Líder dos Dragões. Com um sorriso 

convencido, apontou para uma esfera de vidro gigante, anunciando:  

- Essa é a Ilustríssima Mary Ann Weed, minha noiva! – e então 

estalou os dedos.  

 No mesmo instante uma imagem de Mary em uma lanchonete 

perto da Academia, saboreando um prato enorme de espaguete, nem um 

pouco desconfiada de que estava sendo filmada com as esferas 

transmissoras produzidas pela empresa de seu noivo, se formou na 

fumaça azulada. Visivelmente faminta, ela engolia tudo sem mastigar 

direito, não se importando de lambuzar o seu rosto no processo. Então a 

imagem congelou no instante em que alguém pareceu lhe falar sobre seu 

estado e ela olhou para frente confusa, com dois fios de macarrão ainda 

para fora da boca.  

Instantaneamente não só a platéia de repórteres no salão do 

Ministério, como toda a população mágica que assistia à transmissão ao 

vivo pelas esferas D&M, caíram na gargalhada.  

No Beco Diagonal, em frente a uma loja que vendia as esferas em 

versões domésticas, Mary deixou cair as suas compras e olhou chocada 

para a sua própria imagem lambuzada de molho.  
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- Mentira... – foi tudo o que ela conseguiu pronunciar.  

Então a imagem voltou a focar Doumajyd, que contou como se 

fosse a coisa mais fantástica do mundo:  

- Assim que ela se formar na Academia, iremos nos casar!  

A voz do dragão ainda ecoava na cabeça de Mary e ela o 

amaldiçoava mentalmente por não ter tido a gentileza de avisá-la de que 

anunciaria o casamento e, conseqüentemente, quebraria o encanto que a 

mantinha protegida do assédio da impressa. Mas a sua raiva pelo 

aparente esquecimento dele não era nada comparada a sua fúria pela 

imagem que ele escolhera para exibir nacionalmente.  

- Essa moça é estranha, papai. Por que o Dragão Doumajyd vai 

casar com alguém assim?  

O fio de pensamento de Mary foi cortado pela vozinha de uma 

menina que assistia a transmissão junto com o seu pai, inconformada de 

ver alguém que, aos olhos dela, era como um príncipe, se casando com 

uma sangue-ruim.  

Indignada com o comentário e se dando conta de que estava em 

um lugar público e logo seria reconhecida, Mary se apressou em recolher 

as coisas que deixara cair com o choque e saiu, tentando manter o rosto 

parcialmente coberto pelos cabelos.  

*** 

- INACREDITÁVEL!  

Richardson quase se afogou com a sua xícara de café quando as 

portas do escritório de Doumajyd foram abertas e o próprio entrou, 

sendo seguido pelos seus assessores e pela sua noiva, que continuou 

esbravejando furiosa:  

- Por que colocou justo aquela imagem?! – ela inquiriu, enquanto o 

dragão assinava vários pergaminhos que lhe eram entregues pelos 

bruxos a sua volta.  

- Era você como realmente é. – ele se defendeu de forma simples, e 

logo depois deu uma ordem aos assessores, que saíram em seguida.  

- Entre tantas imagens tinha que ser uma em que eu estava 

comendo?! Eu não como vinte e quatro horas por dia! E por que justo eu 

comendo espaguete?! Agora sou motivo de risadas para todo mundo!  

Com um ‘hum-hum’ discreto, Richardson indicou para ela uma 

revista em cima da mesa de Doumajyd. Mary a pegou e exclamou 

horrorizada:  

- Sou motivo de risadas para o mundo todo! – ela quase chorou, 

mostrando a mesma imagem como uma foto animada na capa de uma 

revista internacional.  

- Essa foi a minha estratégia! – retrucou Doumajyd – Por que está 

reclamando? Foi o Ryan que sugeriu! ‘Se você mostrar a melhor imagem da 

Mary, o mundo se apaixonará por ela’, foi o que ele disse. – ele reuniu 
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alguns pergaminhos em sua mesa com mais alguns que Richardson lhe 

entregou e então saiu do escritório, com Mary seguindo os seus passos – 

E eu não quero que o mundo se apaixone por você!  

- O Ryan sugeriu?! – definitivamente ela não esperava por aquilo.  

- E não foi só ele. – Doumajyd continuou enquanto os dois 

entravam no elevador e as portas eram fechadas – Adam disse que 

deveria ser uma imagem de você fazendo algo marcante, ou não causaria 

impacto e não seria lembrada.  

- Não preciso ser lembrada pelo mundo inteiro!  

- Claro que é importante que você seja lembrada! Como minha 

esposa você terá que ir a um monte de lugares importante! – a porta do 

elevador se abriu no andar térreo do edifício onde estava localizada a 

sede da Multinacional Doumajyd&Monagham, conhecida como 

popularmente D&M.  

- Sendo assim, não teria sido melhor que me mostrasse com uma 

boa aparência? – ela saiu logo depois dele, seguindo seus passos 

apressados – Algo que me fizesse ser lembrada como uma pessoa 

inteligente, alguém atenta as coisas que acontecem a sua voltAAAHH!   

Na sua ânsia de perseguir Doumajyd, Mary não reparou em uma 

das colunas do edifício que estava no seu caminho e acabou colidindo. 

Ela caiu no chão e foi socorrida pelos funcionários que há pouco haviam 

cumprimentado o seu chefe quando ele passara, enquanto o mesmo não 

havia reparado no acidente da noiva. Sem perder tempo, Mary 

dispensou a ajuda agradecendo e correu para alcançar o dragão, que lia 

distraído os seus pergaminhos, andando em direção as lareiras da rede 

de pó de Flu.  

- Enfim, não seria melhor ter me preparado e ficado pelo menos 

um pouco bonita? – ela entrou com ele nas chamas esverdeadas.  

- O Simon disse que se você aparecesse como uma boneca 

produzida não seria a Mary Ann Weed. – respondeu ele, ainda com os 

olhos nos pergaminhos, deixando claro que caberia a ela informar a 

direção deles.  

- Hogsmeade. – disse Mary sem vontade, sabendo que só poderia 

continuar a conversa quando os dois chegassem ao seu destino.  

- Seria melhor ser uma boneca produzida do que uma cara 

estranha! – reclamou ela assim que eles saíram na estação de lareiras no 

centro de Hogsmeade, onde deveriam almoçar juntos antes de o dragão 

voltar para o seu escritório.  

- Não ligue para o lado externo, Mary. – disse ele pacientemente – 

O que importa é o interior.  

- Oh, sim! – concordou ela de forma irônica – Era exatamente isso 

que você e o D4 fizeram durante todos os seus anos de Hogwarts, não é 

mesmo?  
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- Por que está brava, afinal? – pediu ele, enfim olhando 

diretamente para ela e não para um pergaminho ou para um documento 

sendo estendido por um assessor que pedia uma assinatura urgente – 

Por acaso quer chamar a atenção de outros bruxos aparecendo toda 

bonita em revistas?   

- É claro que não! – ela respondeu indignada.  

- Mentirosa! Você só quer se aparecer!  

- Não quero me aparecer! Só não queria parecer estranha! Será que 

você não tem nenhum um pouco de bom senso para imaginar que uma 

mulher sempre quer parecer bonita em situações como essa?  

- Por que o Ilustríssimo Eu deveria ter bom senso para coisas de 

mulheres?!  

Mary respirou fundo, se preparando mentalmente para explicar 

da maneira mais cuidadosa possível para o cabeça-dura do seu noivo o 

que ela estava tentando dizer.  

- Olha, eu- 

- Você queria que eu fosse um homem com jeito de mulher? – ele 

chegou a sua própria conclusão do que ela queria dizer.  

Mary o encarou por um tempo e decidiu tentar seguir explicando 

pelas palavras dele:  

- De certa forma, sim.  

- Como assim?! – ele se assustou com a resposta positiva dela, mas 

logo a associou com outro fato – Então era por isso que você gostava do 

Ryan no começo? Por que ele tem aquele jeito afeminado?  

E ela sabia que ele iria começar novamente com o eterno ciúme do 

amigo, então decidiu por um ponto final da conversa:  

- De qualquer forma, não era para você ter- 

- Ei, negue! – ele a cortou, sendo a sua vez de se enfurecer – Você 

deveria negar que gostava do Ryan!  

- Por que eu deveria ne- 

- Não me diga que você ainda gosta dele?!  

- Não estamos falando disso, Chris! – ela parou decidida – Eu 

quero que você pare de fazer as coisas sem me consultar! Por sua causa a 

minha família está passando por maus bocados!  

- Como assim? – ele perguntou confuso.  

*** 

Quatro anos atrás, quando Doumajyd assumiu os negócios da mãe 

e fundou a D&M, juntamente com Adolf Monagham, ele passou a 

gerenciar a produção tanto das esferas para comunicação quanto da nova 

geração de esferas transmissoras, revolucionando o modo bruxo de 

viver.  

As esferas de transmissão passaram a ser usadas pelos bruxos da 

mesma forma que os televisores são usados pelos trouxas. Apesar de 
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terem uma forma de funcionar totalmente diferente, elas transmitem 

imagens em tempo real simultaneamente para várias outras esferas, 

assim como a televisão. Com o aperfeiçoamento e as novas técnicas 

criadas pelo senhor Monagham, o chefe de produção e pesquisas, agora a 

sociedade bruxa podia contar com jogos de quadribol, programas de 

platéias, variedades e, principalmente, notícias ao vivo, podendo ver as 

imagens nos mais variados tamanhos.  

E era exatamente isso que estava acontecendo na casa de Mary 

naquela noite, enquanto ela e sua família viam, pela esfera transmissora 

deles tamanho gigante, um presente do futuro genro, imagens da sua 

própria casa.  

- Eles estão mesmo ali! – exclamou a sua mãe, espiando 

cuidadosamente pela janela, abrindo somente uma fresta da cortina para 

poder olhar.  

- E se eles ainda estiverem aí de manhã? – perguntou seu pai 

preocupado, se juntando a mulher na janela – Como vamos sair?  

- Casar com alguém famoso significa perder a sua privacidade. – 

suspirou a sua mãe.  

- Olha! Eles estão falando da Mary! – chamou Charles, que 

permaneceu ajoelhado em frente à esfera enquanto a família se 

preocupava com as pessoas no jardim.  

Mary, que revirava o seu quarto procurando pela sua esfera para 

pedir que o noivo tomasse providências imediatas quanto aos bruxos da 

imprensa que se acotovelavam ao redor da sua casa e assustavam a 

vizinhança, correu para a sala. No mesmo instante em que ela parou 

deslizando ao lado do irmão, a apresentadora começou a falar, enquanto 

imagens da sua casa ainda eram exibidas:  

- Como todos podem ver, a casa de Mary Ann Weed é simples. Assim 

como disse o senhor Christopher Doumajyd na coletiva hoje pela manhã, ela 

parece ser uma moça com uma vida muito humilde.  

Mary fungou. Depois de um período morando em um barracão na 

praia com a sua família, ela se orgulhava da casa nova, que estava 

ajudando a pagar com trabalhos temporários. Ela era muito mais 

espaçosa que o antigo apartamento deles, e a vida melhorara 

razoavelmente desde então. Mas, segundo os padrões da sociedade 

mágica, ainda não era o mínimo suficiente para alguém prestes a se 

tornar uma Doumajyd.  

- A notícia chamou a atenção do mundo inteiro, – continuou a 

apresentadora – e já conseguimos reunir várias informações sobre ela e sua 

família.  

- O quê?! – Mary quase se engasgou com o ar, empurrando o 

irmão e chegando mais perto da esfera – Como?!  
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- Mary Ann Weed nasceu em Londres é a filha mais velha de Harold e 

Alice Weed. – enquanto a apresentadora falava, fotos de Mary bebê e de 

seus pais na época da escola surgiram na tela – Alertamos que não há 

nenhum problema com a sua esfera transmissora. Essas fotos foram tiradas por 

equipamentos trouxas e por isso se mantêm imóveis.  

- Onde arranjaram essas fotos?! – perguntou a senhora Weed 

chocada com a sua foto de estudante aparecendo em rede nacional.  

- E eu?! – protestou Charles, percebendo que ele não havia sido 

mencionado.  

- Parece que ela sempre foi uma menina de personalidade forte, com vigor 

e muito senso de justiça.  

Para horror de Mary, a esfera começou a exibir imagens antigas, 

visivelmente gravadas por uma câmera trouxa, de algo que ela lembrava 

muito vagamente: um festival de esportes quando ela ainda estava no 

primário.  

- Por favor, prestem atenção ao fundo da imagem. – explicou a 

apresentadora, e Mary olhou.  

A imagem mostrava crianças da escola sendo entrevistadas e 

contando sobre o que estava acontecendo naquele dia. Ao fundo havia 

um pequeno tumulto de alunos, onde um grupo discutia com outro. 

Logo uma vozinha se sobrepôs a das demais crianças, dizendo 

‘Inacreditável!’, e então uma menininha deu três pulinhos e avançou, 

dando um soco no nariz de um menino do outro grupo. No mesmo 

instante as mães e pais que estavam por perto correram para ver o que 

estava acontecendo e a imagem voltou para a apresentadora.  

- Isso não foi aquela vez em que... – sua mãe começou.  

- Como eles ficaram sabendo disso? – Mary perguntava pasma – 

Como eles conseguiram tanta informação assim em um dia?!  

- Agora escutem o testemunho que conseguimos sobre Mary Ann Weed.  

Então surgiu uma imagem magicamente borrada, para que a 

pessoa entrevista não fosse distinguida, mas Mary reconheceria aquela 

voz em qualquer lugar:  

- A Mary é minha amiga de infância! Ela sempre foi meio moleque e tem 

essa personalidade forte.  

- Essa não é a- 

- Vicky! – Mary cortou o irmão, entendendo como a imprensa 

havia conseguido tanta informação.  

- Na verdade, no começo, a Mary gostava do senhor Cavalheiro de Olhos 

Frios, um amigo do Doumajyd. Ele foi o primeiro amor da Mary!  

De repente alguém invadiu a cena, disputando espaço com Vicky, 

e começou a falar:  

- Mas o senhor Doumajyd não desistiu e foi com tudo para cima da 

Mary! E o Adam veio atrás de mim, mas...  
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- Até a professora Karoline! – exclamou Mary desolada, desistindo 

de continuar assistindo.  

Não podia culpar as duas por terem se empolgado em aparecer 

nas esferas, já que o maior responsável era seu próprio noivo. Mas, não 

deixaria de conversar bem de perto com elas.  

Então, tentando se acalmar, Mary avisou que iria dormir. Não 

adiantava mais se estressar com aquilo já que era inevitável. O que a 

deveria estar preocupando no momento era o problema do final de 

semana, quando ela e sua família tinham sido convocados pela própria 

senhora Doumajyd a irem para a sua mansão, para um jantar formal, 

onde ela pretendia falar sobre algo muito importante para o casamento.  

 

CAP 02 – A Sorriso da Deusa 

 

Na elegante sala de jantar da mansão Doumajyd estavam reunidas 

tanto a família anfitriã quanto a convidada. Mary, seus pais e seu irmão 

se sentavam de um lado da majestosa mesa enquanto Doumajyd e sua 

mãe ficaram do outro, para facilitar a conversa entre eles.  

Apesar de estarem intimidados com toda a atmosfera mágica a 

sua volta, os pais de Mary tentavam ao máximo parecer confortáveis. Já 

seu irmão não reparava nesse detalhe, e se concentrava mais no banquete 

que havia aparecido poucos segundos antes na mesa e exalava um aroma 

saboroso. A senhora Doumajyd vestia vestes formais e elegantes, como 

exigia a etiqueta da sociedade bruxa para aquela ocasião. O mesmo fizera 

Mary, que envergava a sua melhor roupa bruxa, sempre na eterna 

batalha de tentar conquistar a aprovação da sua futura sogra. Porém o 

mesmo não fora cobrado da sua família, que trajava roupas trouxas para 

eventos especiais. Doumajyd, sentado a frente de Mary na mesa, 

mantinha um sorriso imenso de alguém que aguardara ansiosamente por 

aquela reunião.  

Mesmo o dragão explicando para a noiva que não sabia direito 

qual era a intenção da sua mãe com aquilo, já que não fazia questão de 

formalidades, ele preferia acreditar que o encontro fosse uma tentativa 

da bruxa em aceitar a decisão do filho. Porém não era tão fácil para Mary 

não desconfiar das intenções dela, depois de tudo o que a bruxa já havia 

feito para separá-los.  

- Por favor, fiquem a vontade! – disse Doumajyd, indicando a farta 

refeição na mesa – Não faça cerimônia, Charles, pode pegar o que quiser.  

Charles, que já havia enchido o seu prato antes mesmo do dragão 

terminar a frase, concordou sem tirar os olhos da comida, agradecendo o 

convite pela metade.  

Depois de todos estarem satisfeitos, os pratos do almoço foram 

substituídos pela sobremesa: bolo de chocolate com morangos. 
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Maravilhado com a visão, Charles foi o único que não prestou atenção 

quando a senhora Doumajyd começou a falar:  

- Mary, desde o momento em que o Christopher tornou público o 

noivado você praticamente está sendo considerada uma Doumajyd. 

Portanto, quero que aja da melhor forma possível. Tanto agora como 

noiva, quanto depois como esposa, você deve apoiar o Christopher. A 

partir de hoje, quero que apareça com ele publicamente, e ainda há 

muitas coisas que deve aprender como integrante da nossa família.  

 - Mas... – começou a senhora Weed timidamente, e não terminou.  

- Pode falar, senhora Weed. – disse Doumajyd, preocupado em se 

apresentar de forma educada diante de seus futuros sogros trouxas.  

- É que... – a senhora Weed olhava em volta, como se buscasse as 

melhores palavras para dizer aquilo – Será... será que a nossa Mary está 

preparada para tudo isso?  

Mary encarou a mãe, que mantinha o olhar preocupado na 

senhora Doumajyd.  

Por anos a senhora Weed sonhava com a expectativa de sua filha 

se casar com um grande partido mágico. Porém, agora, diante da 

realidade do seu desejo, ela se dava conta de como era o mundo no qual 

a sua Mary teria que viver dali por diante.  

- Tudo bem! – Doumajyd se apressou em dizer, e então explicou – 

A Mary é quem eu coloquei acima de todas as outras. Se ela conseguiu 

conquistar o D4, ela conquistará a todos!  

Mary engoliu em seco.  

Deveria estar sorrindo feliz com essa declaração do dragão, mas o 

que ele dissera só serviu para dobrar uma sensação pesada que ela vinha 

sentido desde o anuncio em rede nacional sobre o seu noivado.  

Assim como Doumajyd dissera, ela enfrentara os terríveis Dragões 

em Hogwarts. Entretanto, aquilo fora mais como uma coisa que chegou a 

tal ponto borbulhando dentro dela que acabou explodindo, o que 

resultou no famoso soco que o líder do D4 levara. Tudo o que aconteceu 

depois foram conseqüências desse evento, que Mary enfrentou 

corajosamente ao invés de fugir. Mas agora as coisas eram diferentes. 

Não era como dar um soco por raiva, ou ajudar alguém doente por mais 

que ele não merecesse ser ajudado, como ela havia feito no passado. Ela 

dissera ‘sim’ para o pedido de Doumajyd há quatro anos, sabendo muito 

bem o que estava fazendo e o que viria depois.  

Mas os pensamentos de Mary não divagaram longe, já que a 

conversa foi interrompida pela velha elfa da família Doumajyd, que 

entrou na sala segurando com cuidado um pequeno baú, com uma 

fechadura de ouro.  

- Nana! – exclamou Mary ao ver a elfa enrugada, com olhos lilases 

e orelhas de morcego – Há quanto tempo!  
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A criatura lhe deu um rápido sorriso desdentado e então voltou a 

ficar séria, dizendo em tom de lamento:  

- Agora que é uma bruxa com licença, a sangue-ruim não vem 

mais falar com a Nana. - e continuou o seu caminho até a sua senhora.  

- Não foi isso, Nana! Só estou muito ocupada com a Academia e 

com os meus trabalhos temporários. – Mary se desculpou, enquanto 

Charles aproveitou da distração da irmã para roubar os morangos e cima 

do pedaço de bolo dela.  

- Aqui está, senhora Ketherin. – disse a elfa com uma reverência 

torta, entregando o que trouxe para a bruxa.  

A senhora Doumajyd depositou o baú com cuidado na mesa, a sua 

frente, e abriu o fecho com um aceno de varinha. De onde estavam, tanto 

Mary quanto a sua família não conseguiam ver o conteúdo. E a expressão 

de surpresa que o Doumajyd fizera ao ver o tinha lá dentro só serviu 

para aguçar a curiosidade dos restantes.  

- Isso... – começou a senhora Doumajyd – É o tesouro mais 

precioso da família Doumajyd. É algo que vem sendo passado de geração 

a geração entre as mulheres da nossa família.  

Então ela virou o baú para que Mary pudesse ver dentro dele. Lá 

estava uma tiara que, no conceito de Mary, só poderia pertencer a uma 

rainha. Ela era cravejada com diamantes em toda a sua superfície, e era 

enfeitada com quatro pedras de diferentes cores: uma azul, uma rosada, 

uma verde e a maior delas era vermelha.  

- Ela é como um amuleto da família, – a bruxa continuou 

explicando – e deve permanecer dentro dela. Por isso Christinne não a 

recebeu. Ela será a prova de que agora você será uma Doumajyd, Mary 

Ann. É o meu presente de noivado para você, e espero que você a proteja 

como eu a protejo há anos.  

Mary não sabia como reagir. Estava encantada com a tiara, mas ao 

mesmo tempo chocada com a última frase da sua futura sogra.  

Nos quatro anos que haviam se passado, Mary não falara muito 

com Ketherin Doumajyd. Não que ela estivesse evitando a bruxa, mas 

não era uma idéia animadora visitá-la sozinha, sem o noivo, e tempo era 

algo que Doumajyd não dispunha com facilidade desde que se tornara 

um presidente de empresa.  

Vendo a confusão de Mary sem saber o que fazer, Nana tentou 

quebrar o silêncio adiantando suas falas sem a ordem da sua senhora:  

- Esta é a Esperança do Deserto. – a elfa indicou a pedra rosada – 

Esta é a Lágrima do Oriente – a azul – Esta a Serenidade do Oceano – a 

verde – E esta vermelha é a Segredo Ancestral.  

Diante da atenção que Mary e Doumajyd davam as palavras da 

elfa, a senhora Doumajyd sorriu satisfeita.  
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- São as quatro jóias que compõem a Sorriso da Deusa, – 

continuou a elfa – uma tiara que promete dar a felicidade eterna a quem 

a possuir, porque assim a sorte sempre lhe sorrirá.  

- Essa tiara é preciosa para mim. – complementou a bruxa, 

fechando o baú com um Novo aceno de varinha e o fazendo flutuar até 

as mãos de Mary – Ela me ajudou no passado e espero que também 

possa ajudá-la.  

- Obrigada, senhora Doumajyd. – ela agradeceu, mas não 

conseguiu fingir que estava contente com o presente como achava que 

deveria ter feito.  

*** 

- Felicidade eterna? – desconfiou o senhor Weed analisando a tiara 

de perto.  

- Concedendo felicidade ou não é uma tiara incrível, não acham? – 

perguntou a senhora Weed se juntando ao marido.  

- Mas não dá para se sustentar apenas tendo uma tiara dessas. – 

falou Charles em um suspiro de pouco interesse.  

- Mas se estivermos felizes, as refeições ficam mais gostosas! – 

concluiu o pai.  

- Isso foi de certo modo... profundo. – concordou Mary, sem tirar 

os olhos da tiara no baú.  

- Mas... – a senhora Weed olhou dos filhos para o marido – Por 

que estamos tão juntos desse jeito?  

Talvez por força de hábito, por terem morado tantos anos em 

lugares apertados para quatro pessoas, os Weed estavam todos 

debruçados sobre a mesa de centro. Admiravam a tiara de um modo um 

tanto amontoado, quando tinham um espaço dez vezes maior do que a 

sua casa atual para se movimentarem.  

Depois do almoço, Doumajyd fez questão de levar todos eles para 

conhecerem lugares famosos em Hogsmeade e conseguiu convencê-los 

em aproveitar aquela viagem e ficarem um dia a mais, em um hotel de 

luxo, por conta dele. Assim lá estavam os quatro, na maior suíte 

disponível do Boreal Hotel de Hogsmeade, com todas as mordomias 

concedidas a estadias de nobres.  

- É tão grande! – repetiu mais uma vez a senhora Weed, olhando 

em volta encantada com o lugar.  

- Depois que a Mary se casar vamos viver sempre em lugares 

assim? – perguntou Charles esperançoso.  

Mary ameaçou pegar a sua varinha contra o irmão ao mesmo 

tempo em que a alguém bateu na porta.  

- Eu atendo! – o garoto se prontificou imediatamente, para fugir 

da maldição da irmã mais velha.  
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O senhor Weed seguiu o filho. Se fosse alguém do serviço de 

quarto, ele sabia que o garoto não hesitaria em testar a generosidade do 

futuro cunhado.  

Mary acompanhou com o olhar os dois saindo, pensando 

exatamente a mesma coisa que o pai, quando a sua mãe lhe chamou.  

- Filha, – começou ela baixinho, com se escolhesse as palavras para 

falar – Tudo bem com isso. Não está com medo?  

- Medo? Do quê?  

- De casar. – respondeu a senhora Weed com um suspiro.  

Mary a encarou por apenas um instante e entendeu 

imediatamente a expressão de preocupada da mãe. Somente o fato do 

casamento já deveria ser algo preocupante, mas a situação dela era ainda 

um pouco pior: seu noivo era alguém importante e poderoso, assim 

como toda a família da qual ela faria parte. Isso significava não só 

enormes vantagens e privilégios como enormes responsabilidades. 

Apesar de Mary já ter convivido com os dragões tempo suficiente para 

entender o mundo deles e poder se adaptar, o casamento tinha um 

significado muito mais amplo do que a convivência por amizade.  

- Bom, claro que eu tenho minhas preocupações, mas...  

- Se estiver difícil, Mary, – a senhora Weed continuou diante da 

frase incompleta dela – você pode dizer ‘eu não quero mais’. Não precisa 

se forçar a agüentar coisa alguma. Vamos te apoiar em qualquer decisão 

que você tome.  

- Obrigada, mãe. – ela concordou com um sorriso – Mas eu acho 

que- 

- É o Doumajyd! – anunciou Charles.  

Imediatamente as duas ficaram de pé para receber a visita, 

deixando o assunto inacabado. A senhora Weed começou a agradecer 

assim que o dragão apareceu pelo corredor:  

- Ah, muito obrigada por tudo, Christopher! Além do almoço e do 

passeio ainda nos deu esse quarto lindo!  

- Não precisa agradecer, senhora Weed. Eu já deveria ter feito um 

convite desses há muito tempo. E, falando nisso, não vou mais precisar 

voltar para Londres hoje e resolvi ficar aqui no hotel com vocês! 

Podemos ir jantar no restaurante, o que acham?  

Diante do convite, o senhor e a senhora Weed se entreolharam, 

como se estivessem lendo os pensamentos um do outro.  

- Na verdade nós já tínhamos pensado em fazer isso. – informou o 

senhor Weed, puxando o filho para perto de si – O Charles não vê a hora 

de poder comer em um restaurante bruxo. Mas eu acho que já fomos 

intrometidos demais por hoje.  

 Diante da expressão de confusão do dragão, a senhora Weed 

explicou melhor:  
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- Sabemos como você é ocupado agora, e que dificilmente 

consegue folgas assim. Nós já estivemos com você a maior parte do dia, 

então que tal passar algumas horas só com a Mary? Peçam para o serviço 

de quarto que tragam o jantar para vocês aqui!  

- Mãe! – começou Mary, gelando com a idéia de ficar sozinha com 

Doumajyd antes de poder reordenar os seus pensamentos sobre os 

acontecimentos daquele dia – Não precisa, nós- 

- Verdade?! – perguntou Doumajyd ignorando o que ela dizia e 

parecendo muito contente com a idéia.  

- Ei! – Mary cutucou o dragão – Se todos vão jantar no restaurante 

então não seria- 

- Não se preocupe, Mary. – seu pai a cortou – Nós sabemos o 

caminho de volta. Aproveitem!  

E sem darem chances para a filha replicar, os três saíram.  

- Que idéia foi essa? Não era para você passar um tempo com os 

meus pais? – perguntou Mary para o noivo assim que a porta foi fechada.  

- Por quê? – retrucou ele no mesmo tom, se largando em um 

grande sofá branco – Não gosta de ficar sozinha comigo?  

- Não que seja isso, eu só- 

- Não que seja isso, como assim?  

- Nada. – ela tentou amenizar o efeito do que a sua frase causara 

na imaginação do dragão – É que tem tantas pressões com esse noivado... 

– ela deu um grande suspiro e se sentou também no outro sofá ao lado – 

Enquanto eu estava protegida pelo encanto, não me preocupei com isso. 

Mas agora está vindo tudo de uma vez... – ela se espreguiçou, levantando 

os braços o mais alto que podia, e então se deixou cair deitada.  

Agora, parada ali, sem ter que ficar explicando a cada momento 

para a sua família algumas coisas do mundo mágico que eles estavam 

vendo pela primeira vez, ela sentiu todo o desgaste daquele dia. Não 

tinha sido nada fácil enfrentar a senhora Doumajyd no almoço, e a sua 

situação estava um pouco mais complicada do que o habitual por ela ter 

os seus pais trouxas junto de si. A bruxa poderia estar mais tolerável com 

a noiva do seu filho, mas o preconceito de anos dela não poderia ser 

curado apenas com aquele curto espaço de tempo.  

- Você está com aquilo, não é? – perguntou Doumajyd sério.  

- Aquilo, o quê? – perguntou Mary sem entender.  

 - Aquela coisa de estar feliz, mas ao mesmo tempo não estar.  

Mary se esforçou, mas não conseguiu compreender onde ele 

queria chegar.  

- Eu preciso te explicar tudo, idiota? – ele pensou um pouco e 

começou – Sabe, quando uma pessoa vai se casar e está feliz por isso, 

mas ao mesmo tempo não está feliz porque vai se casar... entendeu?  
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- ...Me diz como você consegue administrar uma empresa como a 

sua se nem consegue explicar para mim o que quer dizer? – perguntou 

ela, se virando de bruços no sofá e usando a varinha para convocar um 

prato com maçãs que estava em cima de uma mesa do outro lado da 

suíte.  

- Mary...  

- Hum? – perguntou ela pegando o prato com as mãos e 

escolhendo uma das frutas.  

- Se você se torcer mais um pouco as suas vestes vão levantar e eu 

vou poder ver a sua calcinha.  

No mesmo instante ela ficou sentada direito no sofá e ajeitou as 

suas vestes, só para perceber que o dragão havia mentido, e então ele 

caiu na risada.  

- Idiota! – ela reclamou, jogando uma maçã nele.  

Ele pegou a fruta no ar, demonstrando ainda ter os reflexos de um 

jogador de quadribol, parando instantaneamente de rir e voltando a ser o 

Doumajyd versão sério.  

- Bom... Eu sei que tem muita pressão em cima de você. Isso teria 

que acontecer uma hora ou outra. – ele se levantou e sentou ao lado dela, 

devolvendo a maçã para o prato – Mas vamos passar por isso juntos, ok? 

– ele segurou o queixo dela, que ainda mantinha a expressão de brava 

pela brincadeira dele – Não importa o que aconteça, eu vou te proteger. 

Então não se preocupe e me acompanhe.  

Como sempre acontecia, o dragão conseguia, com poucas 

palavras, fazer com que todas as inquietações dela parecessem pequenas. 

A senhora Doumajyd não iria interferir na decisão do filho, e provara 

que aceitara aquele noivado lhes dando a tiara da família. A Sociedade 

Bruxa reagira com empolgação ao anuncio, criando expectativas ao invés 

de criticas. Sua família adorava a pessoa Christopher Doumajyd e não 

apenas o poder e o status que ele possuía. Se os dois conseguiram chegar 

até ali, por que ter medo de continuar?  

 Porém, Mary não pôde concluir seus pensamentos. Em um 

momento ela estava olhando para Doumajyd, no outro todos os vidros, 

tanto das janelas quanto dos objetos espalhados pelo lugar se 

espatifaram e, instintivamente, o dragão a fez se abaixar e a protegeu dos 

estilhaços.  

 

CAP 03 – O roubo 

 

Sem entender o que estava acontecendo, Mary olhou em volta 

assim que a pressão de Doumajyd sobre ela diminuiu, indicando que não 

haviam mais cacos de vidros voando contra eles. A primeira coisa que 

ela viu foi que todas as luzes do lugar haviam sido apagadas e que os 
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pedaçinhos de vidros reluziam no chão com a luminosidade fraca que 

entrava pelas janelas de onde eles foram tirados. Então ela se voltou para 

o dragão, que olhava fixamente para frente e foi quando notou que havia 

mais alguém lá com eles. Alguém com vestes negras, que não podia ser 

visto direito por causa da escuridão.  

Tudo isso aconteceu muito rápido e quando Mary compreendeu 

que aquilo era um ataque o vulto correu para a porta, levando algo 

consigo.  

- Ele pegou – ela começou a murmurar para Doumajyd.  

- A Sorriso da Deusa! – ele completou, pulando por cima do sofá 

no mesmo instante e correndo atrás do vulto, com varinha em punho.  

Mary se levantou para seguir o dragão, mas voltou a cair sentada 

no sofá, como se tivesse levado um choque. Sua perna havia sido 

atingida por um dos estilhaços grandes da janela e só com o movimento 

brusco foi que percebeu o ferimento.  

Ela se apressou em executar um feitiço provisório para estacar o 

sangue, já que cura não era a sua especialidade mágica, e então também 

saiu em busca do ladrão, mancando pelo caminho.  

*** 

Não foi difícil descobrir para onde perseguido e perseguidor 

tinham ido pelo hotel. Nos corredores haviam marcas por todas as 

paredes, causadas por feitiços de ataques. Ao ver aquilo o coração de 

Mary acelerou ainda mais, e ela correu, agüentando a dor na perna 

ferida. Sabia que o dragão não era exatamente um bruxo fácil de ser 

derrotado, mas o modo como foram atacados deixou bem claro que 

aquela pessoa também não era um bruxo qualquer, e sabia muito bem o 

que estava fazendo para chegar ao ponto de explodir uma suíte do maior 

hotel de Hogsmeade.  

Ela saiu dos corredores, desceu pelas escadas e chegou ao hall do 

hotel, onde ninguém, além dela, parecia notar os lugares chamuscados 

depois de terem sido atingidos. Passou por um salão de festas vazio e 

revirado, entrou na cozinha, onde também todos trabalhavam 

normalmente, mesmo com várias panelas e caldeirões enfeitiçados 

voando de forma errante por eles, procurando por alvos para atacarem. 

Então seguiu pela área de serviço sem ser impedida por ninguém, e 

subiu as escadas de emergência até o final dela, que dava para o terraço 

do edifício. Ao abrir a porta e sair no ar frio da noite, algo bateu com 

força logo ao seu lado, e ela viu Doumajyd escorregar pela parede, com 

um filete de sangue escorrendo pela boca.  

- CHRIS! – ela correu até ele.  

Mas o dragão se levantou sem a ajuda dela, meio tonto, segurando 

o lado esquerdo do corpo, onde visivelmente tinha quebrado alguma 

coisa com o impacto, e gritou com raiva:  
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- QUEM É VOCÊ, DESGRAÇADO?!  

Mary olhou para frente e viu o bruxo que os havia atacado, de pé 

na bancada do edifício. O capuz dele havia caído e agora ela podia ver 

bem o rosto dele. Não era alguém que ela já vira antes e muito menos 

parecia ser algum conhecido de Doumajyd. Ele sorria de forma 

sarcástica, segurando o baú com a tiara em um das mãos e a varinha na 

outra, como se perguntasse para o dragão se aquilo era tudo que ele 

tinha para enfrentá-lo.  

- Isso é uma coisa muito importante! – disse Mary tentando usar 

um meio que ela tinha certeza que o noivo não havia tentado – Por favor, 

nos devolva!  

O bruxo riu, achando uma graça imensa no pedido dela e então 

olhou para baixo pela borda da bancada.  

- Não vá pular na nossa frente! – Doumajyd adivinhou as 

intenções dele relembrando de um antigo trauma seu.  

E então ele pulou, sem demonstrar medo algum do que estava 

fazendo.  

Mary e Doumajyd correram até a borda e pararam na bancada, 

olhando para baixo ofegantes, mas não havia nada lá. Tanto o bruxo 

quanto a tiara haviam sumido em pleno ar.  

- Mentira. – foi tudo o que Mary conseguiu pronunciar.  

***  

- O que significa isso? – perguntou Doumajyd abobado, olhando 

por toda a extensão da suíte onde Mary e seus pais estavam hospedados.  

Não havia um caco de vidro fora do lugar onde deveria estar. As 

janelas estavam perfeitas, todos os objetos que tinham sido quebrados 

estavam exatamente como sempre foram e as luzes estavam acesas.  

-É o quarto certo. – informou Mary em igual estado, olhando para 

o número na porta.  

- O que foi? – perguntou a senhora Weed confusa, olhando em 

volta.  

Eles havia se encontrado no hall do hotel, onde a família de Mary 

ficara surpresa com os ferimentos dos dois, e os seguiram de volta até a 

suíte pelo elevador, enquanto eles tentavam explicar o que havia 

acontecido.  

- Está tudo normal aqui, Mary – disse Charles, como se pensasse 

que a irmã não tinha reparado nesse detalhe.  

- Mas não estava! – ela retrucou de forma nervosa – Não sei de 

onde ele apareceu, mas quebrou todas as janelas!  

O senhor Weed verificou as janelas e balançou a cabeça 

negativamente, indicando que não havia encontrado nenhuma avaria.  

- Vocês não sonharam com isso? – sugeriu a mãe, olhando 

preocupada para a filha, com se ela pudesse estar doente.  



21 
 

- Não tem como ter sido um sonho. – disse Doumajyd, parecendo 

estar pensando em algo.  

- Se fosse um sonho como teríamos isso – ela apontou para os 

machucados do dragão – e isso?! – para a sua própria perna.  

E, enquanto Mary ainda tentava convencer os pais de que tudo 

aquilo havia acontecido de verdade, Doumajyd saiu de repente.  

- Onde você vai? – ela perguntou.  

- Não tem como ele ter entrado aqui sem ser notado! – ele 

respondeu, sem se virar para trás.  

E, sem se importar com os seus pais e seus olhares de descrença, 

Mary o seguiu, ainda mancando.  

*** 

- Me perdoe, mas não compreendo o que está dizendo, senhor 

Doumajyd. – disse o gerente do hotel educadamente.  

- O que estou dizendo é que há pouco tempo esse hotel estava um 

caos! Alguém invadiu o quarto da minha noiva e fomos roubados! Eu o 

persegui por esses corredores e destruí todos os lugares por onde 

passamos! Mas agora tudo voltou ao normal!  

- É impossível alguém não ter visto! – acrescentou Mary para 

ajudar.  

O gerente olhou de um para outro e procurou assumir a pose mais 

profissional possível:  

- Desculpe, mas não tenho informação alguma de que algo do 

gênero tenha ocorrido no Boreal. Também não recebemos nenhuma 

reclamação dos outros hóspedes.  

- MAS NÃO SE PASSOU NEM MEIA HORA! – Doumajyd perdeu 

o controle e puxou o gerente pelas vestes, quase o tirando de trás do 

balcão que os separava.  

- Chris, se acalma! – Mary tentou controlá-lo, tentando soltar as 

vestes do bruxo das mãos do dragão.  

- Se o senhor teve qualquer aborrecimento, eu peço mil desculpas, 

senhor Doumajyd. Mas não posso fazer nada a respeito do que afirma ter 

acontecido quando ninguém mais do hotel viu.  

- Não é culpa dele, Chris! – Mary segurou as mãos do noivo com 

firmeza e Doumajyd soltou o gerente, ainda respirando furioso.  

*** 

- Enfeitiçados? Como alguém pode enfeitiçar todas as pessoas do 

hotel de uma só vez? – perguntou Mary incrédula, enquanto ela e 

Doumajyd voltavam para a suíte, tentando resolver aquele misterioso 

roubo.  

- Enfeitiçados ou não, com certeza alguém os mandou ficarem 

quietos!  – quase rosnou Doumajyd.  
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- Você acha que os funcionários foram mandados fingir que nada 

aconteceu?  

- E só existe uma pessoa que está acima do gerente...  

Eles estavam voltando pelo mesmo caminho que acontecera a 

perseguição e, assim como a suíte, não havia mais vestígio algum de que 

algo daquela dimensão ocorrera ali.  

- Nós sabemos que isso não foi uma ilusão, Mary, por isso não 

podemos fingir que nada aconteceu. – o dragão chegou a uma conclusão 

– Diga aos seus pais que estamos saindo daqui imediatamente! Leve-os 

para casa e espere que eu lhe contate pela esfera.  

- Mas- 

- Sua casa tem a proteção que colocamos para que o pessoal de 

imprensa não entre. Deve funcionar contra ataques desse tipo também. 

Mas mesmo assim vou mandar seguranças ficarem por perto!  

- Mas, Chris! E a tiara?!  

O dragão parou de andar e a encarou com um olhar determinado, 

e ao falar tinha a mesma calma que ele usava para administrar a D&M, 

de quem sabia o que estava fazendo:  

- Eu definitivamente vou recuperá-la.  

  

CAP 04 – Se... 

 

Paris, França. 

- Hoje é o seu casamento. – disse a pequena figura de Ryan 

Hainault pela esfera de Sharon Seymour, em tom de acusação.  

- Ryan? – perguntou ela surpresa, atendendo ao chamado da 

esfera ao mesmo tempo em que se virava de um lado para o outro, para 

que duas outras bruxas fizessem os ajustes finais do seu vestido de 

noiva.  

- Por que não me chamou? – continuou ele com o mesmo tom.  

- Desculpe, Ryan, mas foi uma decisão relâmpago. E como você 

sabe, eu rompi os laços com a minha família.  

- Você não avisou nem a Mary?  

- Ela não está com cabeça para isso, não é?  

- É mesmo. – ele suspirou – Ela não está com cabeça para isso.  

- Ao contrário do meu noivo, parece que o Chris não vai poupar 

esforços para fazer um casamento chamativo. – disse ela sorrindo.  

- Há quatro anos que ele carrega não só a responsabilidade do 

nome da sua família como também a da sua empresa... mesmo sendo tão 

novo. – comentou Hainault, já perdendo o tom que usara antes.  

Sharon parou por um momento de verificar o trabalho das bruxas 

e se concentrou na esfera, reparando na expressão do amigo.  
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- Ei, você está bem, Ryan? – ela perguntou por fim, e quando ele 

notou o olhar intenso dela, virou o rosto – Algum problema?  

- Problema?... Conta o fato de a pessoa que eu mais admiro no 

mundo estar se casando sem me avisar?  

Ela deu um suspiro, se sentou no banquinho em que esteve de pé 

até aquele momento, para o desespero das suas ajudantes, e perguntou:  

- Agora que você vai se livrar de mim, o que vai fazer?  

- Como assim o que eu irei fazer?  

- Por exemplo, vai continuar com os negócios do seu pai ou pensa 

em fazer alguma outra coisa? Afinal, você é o herdeiro Hainault, um dos 

dragões, não é? Se espera algo brilhante de você.  

- Na verdade... – ele pensou um pouco – Eu não sou exatamente a 

melhor pessoa para assumir o lugar do meu pai, e ele sabe disso... Mas, 

inevitavelmente, logo terei que dar fim em várias coisas...  

- Senhorita Sharon! – reclamou uma das bruxas, que não 

conseguia fazer o seu trabalho porque a noiva não estava mais 

cooperando – Temos menos de dez minutos!  

- Eu preciso ir, Hainault. Obrigada por ter contatado, me faz sentir 

menos culpada em esconder esse casamento.  

Ele a encarou por mais alguns segundos, como se esperasse que 

ela dissesse qualquer coisa a mais. Porém, ela voltou a sua atenção para 

vestido, e ele foi obrigado a se despedir também:  

- Parabéns pelo casamento, Sharon. Espero que seja uma 

cerimônia feliz. – e então a sua imagem sumiu da esfera em um 

redemoinho de fumaça azulada.  

*** 

Em sua casa em Londres, Ryan Hainault deixou sua esfera rolar 

pelo sofá onde ele havia se jogado assim que a imagem de Sharon vestida 

de noiva sumiu.  

- Eu queria ter te cumprimentado pessoalmente... – ele 

resmungou, e então, com um suspiro, passou a encarar o teto, perdido 

em pensamentos.  

- Oh! – cumprimentou alguém entrando sem ser anunciado.  

- Oi, Chris – disse ele sem se levantar, apenas inclinando a cabeça 

para trás para poder ver, de ponta cabeça, quem havia chego. Mas então 

reparou algo anormal e se endireitou no sofá, olhando melhor o amigo – 

O que acontece com o seu rosto?  

- Ah, isso... – Doumajyd olhou em volta, pensando por onde 

começaria a falar, e sentou ao lado dele, sem conseguir mais esconder a 

expressão de quem estava com problemas – Isso tem a ver com o que eu 

quero falar com você.  

- Aconteceu algo?  
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- Ryan... – ele começou sem jeito, ainda buscando as palavras – 

Se... Se por acaso... acontecer algo comigo... Deixarei o resto por sua 

conta!  

- O quê? – perguntou Hainault sem entender – Como assim? O 

que aconteceu?  

- Não quero contar. – disse Doumajyd no seu antigo tom de 

menino mandão líder dos Dragões, reação que ainda era inevitável entre 

os quatros quando estavam juntos. Mas, ao perceber o modo como falara, 

ele acabou tentando explicar melhor – Não quero envolvê-lo nisso.  

- E a Mary? – perguntou Hainault avaliando o rosto do amigo e 

imaginando se ela também estaria envolvida.  

- Ela está bem. É um problema nosso... Escuta, Ryan, é algo 

perigoso e quem sabe nós até sejamos perseguidos por causa disso. E 

esses machucados vão parecer nada perto do que pode acontecer. Talvez 

as coisas dêem erradas e chegaremos ao ponto de não podermos mais 

nos casar. Mas... claro que eu vou ficar com a Mary haja o que houver! – 

ele se apressou em afirmar, lembrando de repente de uma antiga 

promessa entre eles envolvendo a sua noiva.  

- E o Simon e o Adam? Falou com eles?  

- Não pude. Simon está em uma conferência de poções em algum 

país qualquer, e o Adam está em uma missão também fora do país.  

- Ou seja, o único folgado para quem você pode pedir ajuda sou 

eu.  

- É, só você. – respondeu ele sem pestanejar.  

Hainault o encarou por um tempo, como se avaliasse tudo o que 

ouvira e então disse:  

- Mesmo que você me peça toda a vez que você precisar, isso não 

significa que eu possa sempre ajudar.  

- ...Por isso eu disse ‘se’. – falou Doumajyd sorridente – Se alguma 

coisa acontecer. – ele se levantou, dando tapinhas no ombro do amigo, 

como se estivesse tudo resolvido entre eles, e então saiu com a intenção 

de ir embora, olhando o seu relógio de bolso para verificar se estava 

atrasado.  

- Chris. – Hainault o chamou quando ele estava na porta, e o 

dragão se virou imediatamente – Espero que não aconteça nada, mas se 

acontecer... conte comigo.  

Doumajyd sorriu satisfeito, concordando com um aceno de cabeça, 

e então foi embora.  

*** 

- Descobriu algo? – perguntou Doumajyd ansioso para o seu 

secretário, assim que entrou no seu escritório, onde Mary também 

esperava pelo noivo.  
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- O dono do Boreal Hotel se chama Archie Gilmore. – respondeu 

Richardson prontamente, lhe entregando um pergaminho com o 

relatório das informações que tinha conseguido.  

- E esse Gilmore tem negócios com a D&M? – perguntou 

Doumajyd passando os olhos pelo pergaminho e o entregando para 

Mary, para que ela pudesse ver também.  

- Não temos nenhuma relação com ele, a não ser o fato de que 

algumas vezes usamos o salão do hotel para reuniões. Mas parece que ele 

é um jovem excêntrico e esperto, uma combinação que o ajudou a 

enriquecer nos últimos anos, apesar de sua família não ter influência. A 

maioria dos seus negócios estão nos Estados Unidos, mas ele tem 

propriedades aqui na Inglaterra, sendo que o hotel foi uma das suas 

primeiras aquisições.  

- Esperto, é?... – murmurou Doumajyd.  

- Mas se não temos nada a ver com esse tal Gilmore, por que será 

que ele teria algo contra nós? – perguntou Mary exasperada, lendo como 

se pudesse encontrar a resposta escrita no pergaminho.  

- Agora o senhor Gilmore esta em Las Vegas a passeio, e a 

informação que obtive foi de que ele partiu na noite em que ocorreu o 

ataque. – concluiu Richardson entregando para eles uma foto do dono do 

hotel.  

- MARY! – chamou Doumajyd de repente, ao mesmo tempo em 

que pegava a foto das mãos do secretário.  

- Quê? – ela se assustou, desgrudando os olhos do pergaminho.  

- Vamos viajar! – decretou ele.  

- Quê?! – perguntou ela pasma.  

- Não é óbvio? – disse ele a pegando pela mão e a puxando – 

Vamos para os Estados Unidos, para Las Vegas! Agora!  

- Mas- 

- Agora! – repetiu ele, a puxando para fora do escritório.  

*** 

Estados Unidos, a caminho de Las Vegas. 

- Temos que pegar aquele desgraçado... – resmungava Doumajyd 

enquanto eles cruzavam o deserto de Nevada em um carro conversível 

vermelho – Você trouxe a foto, não é?  

- AH! – foi o que Mary respondeu ao lado dele.  

- Você esqueceu?! – ele inquiriu, bravo por ela ter esquecido de 

algo tão importante.  

Mas ela apontou para frente apavorada e isso fez com que o 

dragão olhasse para a mesma direção e deparasse com um grande 

caminhão de carga vindo na sua direção.  

- INACREDITÁVEL! – berrou Mary ao mesmo tempo em que o 

caminhão soou uma buzina estridente e Doumajyd jogou o carro para o 



26 
 

acostamento, o fazendo derrapar e girar no terreno seco, levantando uma 

nuvem maciça de poeira.  

 

CAP 05 – Las Vegas 

 

Mary tossiu e tentou enxergar alguma coisa além dos seus óculos 

escuros pendurado em seu rosto, preso somente pela sua orelha direita. 

Ela ouviu uma das portas do carro bater com força e passos pesados 

triturando a terra no chão. Olhou em volta assustada e conseguiu ver que 

o grande caminhão também estava parado, uma parte dele na estrada e a 

outra no acostamento como eles. Foi quando se deu conta que Doumajyd 

caminhava furioso para a estrada, intencionando tirar satisfação com o 

outro motorista pelo ocorrido. Sem perder tempo, imaginando o 

tamanho da confusão em que iriam se meter se o dragão perdesse o 

controle, ela saiu correndo do carro e o seguiu para tentar impedi-lo. Mas 

seu corpo ainda estava atordoado com o acidente, e ela acabou 

derrapando duas vezes pelo caminho.  

Quando alcançou o dragão, ele já berrava em altos brandos para a 

cabine do caminhão:  

- EEEI! QUE MERDA VOCÊ PENSA QUE ESTÁ FAZENDO, 

IMBECIL?! SÓ POR QUE ESTÁ EM UM ‘CAMBIÃO’ DESSE 

TAMANHO ACHA QUE TEM O DEIREITO DE PASSAR EM CIMA 

DOS OUTROS?!  

- Pára, Chris! – advertiu Mary – Nós estávamos errados!  

No mesmo instante, a porta da cabine do caminhão abriu com 

força, demonstrando que o estado de fúria do seu dono era equivalente 

ao do dragão. E, para o desespero de Mary, de lá de dentro saiu o maior 

homem que ela já havia visto na vida. Ele era repleto de tatuagens nos 

braços musculosos e fez a cabine pender para o lado com o seu peso ao 

descer dela. Mary olhou apreensiva para Doumajyd, que mantinha o 

olhar firme no homem, aparentemente não ligando para o fato de que 

seria preciso mais cinco dele para poder estar em vantagem.  

- Chris. – murmurou ela, segurando a mão da varinha dele, 

tentando evitar que o noivo recorresse a ela.  

Mas Doumajyd se livrou facilmente do aperto dela e avançou, 

brigando:  

- Você é maluco, idiota?!  

- Cala a boca, seu merdinha! – retrucou o caminhoneiro, e Mary 

apertou os punhos, se preparando para sacar a sua varinha 

imediatamente assim que Doumajyd fizesse alguma besteira. Mas então 

o caminhoneiro se calou, e tirou os óculos escuros, revelando olhos azuis 

surpresos – Ei, eu conheço você! É o Doumajyd da D&M!  
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- ...Nã-não sou não! – negou Doumajyd, chocado pelo fato de ter 

sido reconhecido naquele quase fim de mundo.  

- É sim! É o dragão Christopher Doumajyd! – teimou o 

caminhoneiro.  

- Não sou não! – reafirmou Doumajyd, recolocando seus óculos 

escuros, como se esse gesto pudesse fazer o homem esquecer do rosto 

que havia visto.  

- É sim! Ontem mesmo eu-  

- Claro que eu não sou! – o dragão o cortou e tentou mudar de 

assunto – Tem algum lugar próximo onde se pode comer?  

Parada na metade do caminho entre os dois, Mary olhava para 

toda a cena paralisada. Eles haviam se esquecido que estavam a ponto de 

se socarem há segundos atrás. Ela só conseguiu se mexer quando 

Doumajyd a puxou em direção ao carro, explicando sorridente:  

- Tem uma parada mais para frente, umas duas milhas. Ele disse 

que a comida lá é muito boa.  

- Ele disse? – perguntou ela surpresa.  

- Sim. Podemos parar lá e então seguir viagem até de noite, o que 

você acha?  

Mary não respondeu porque, no mesmo instante, o caminhoneiro 

veio até eles, arfando e trazendo a última edição da Tesouros nas mãos, 

onde havia uma foto de Doumajyd e da sua futura noiva, e então pediu 

humildemente:  

- Será que o senhor poderia me dar um autógrafo, senhor 

Doumajyd?  

Mary pestanejou diante daquilo, sem saber que reação ter, e só 

então reparou nas tatuagens do homem, todas fazendo referências ao 

mundo mágico, sinais que somente um bruxo poderia conhecer.  

- Inacreditável... – ela murmurou, enquanto Doumajyd assinava a 

revista para o caminhoneiro sorridente.  

*** 

Assim como informara o caminhoneiro, havia uma lanchonete de 

beira de estrada a duas milhas, chamada Nevada Joe’s. No lugar eles 

pediram dois hambúrgueres duplos para viagem e dois copos grande de 

refrigerante. E para economizar tempo, comeram no carro, sentados no 

capô, debaixo da sombra de uma placa.  

- Isso é muito bom! – exclamou Mary, já na metade do seu 

hambúrguer com apenas duas mordidas.  

 Doumajyd, que ainda nem havia começado o seu, tomou um 

grande gole do refrigerante, sem tirar os olhos da noiva, que tinha o 

apetite desproporcional ao seu tamanho, e comentou:  

- Qualquer coisa é boa para você.  
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- Se você não acha bom eu posso comer o seu também. – retrucou 

ela.  

- Mesmo devorando tudo isso ainda está com fome?! – ele ainda se 

surpreendia com a forma dela comer.  

- Sendo algo tão gostoso assim, sempre dá para repetir!  

Ele olhou desanimado para seu hambúrguer e então para Mary, 

que fazia sumir o último pedaço do seu pão.  

- Pode pegar. – ele lhe entregou o dele, achando que ela 

aproveitaria melhor o lanche barato.  

 - Valeu! – agradeceu ela com a boca ainda cheia.  

Enquanto Mary começava a comer o outro hambúrguer, 

Doumajyd terminou o seu refrigerante e então passou a olhar o 

movimento na estrada, basicamente composto por caminhões de carga 

como aquele que atrapalhara a viagem deles.  

- Vai ser assim, não é, Mary? – ele começou a provocando – Depois 

que casarmos, você vai engordar do nada. Nem vai lembrar que um dia 

foi pequena.  

- É. – ela concordou, aceitando a provocação – Talvez aconteça isso 

mesmo. Se eu tiver uma vida luxuosa e fácil como a que você teve até 

agora, é capaz que eu engorde em um instante!... E aí, o que você vai 

fazer se isso acontecer?  

O dragão pareceu irritado com a resposta dela e pensou por 

alguns instantes antes e responder:  

- Não importa, não é? Mesmo que você vire uma gorda-baleia, não 

vai deixar de ser a Mary Ann!  

Ela deu um sorriso largo de boca fechada, anda mastigando.  

- Não importa se você é gorda ou feia. – ele continuou, meio sem 

jeito por ter percebido que o que dissera a deixara contente – Eu me 

apaixonei por quem você é. Se fosse por causa de beleza, eu nem teria te 

olhado duas vezes!  

O sorriso dela desapareceu e ela perguntou em um sibilo:  

- Quer dizer que eu sou feia?  

Ele se deu conta do que tinha dito e tentou reverter a situação:  

- Não foi isso que eu disse! Para mim você é a melhor!  

- A melhor em que?  

- Em... – ele fez um gesto impaciente de quem havia sido 

encurralado – Em tudo, é claro!  

Mary riu e resolveu aceitar aquilo como um elogio, para não 

iniciar uma discussão e acabar com o resto da viagem.  

- Eu vou recuperar a tiara, Mary! De qualquer jeito eu vou fazer 

isso!  

- Hum. – concordou ela, mordendo mais um grande pedaço do 

hambúrguer.  
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- Agora termine logo de comer e vamos voltar para a estrada.  

- Ifo é uito bom! – ela tentou falar e mastigar ao mesmo tempo.  

*** 

- Com certeza parece com você. – reafirmou Mary.  

- Onde que um monte de pedras parece o Ilustríssimo Eu?! – 

perguntou Doumajyd indignado com o fato de a noiva achar que o 

conjunto de morros de pedras, perto de onde eles estavam passando, se 

parecia de algum modo com ele.  

- Parece sim! Olha meio de lado assim, exatamente a expressão 

emburrada que você está fazendo agora.  

- Não tem como aquele negócio se parecer comigo! – disse ele em 

tom de ponto final.  

O sol já estava baixo no horizonte enquanto eles seguiam viagem 

pela estrada pouco movimentada. A não ser pelos montes de pedras 

esculpidos pela ação da natureza durante milhares de anos, a paisagem 

continuava a mesma por mais que eles avançassem no caminho.  

- Então que tal isso? Vê se você consegue adivinhar o que eu estou 

dizendo. – ela propôs e então apertou a buzina no volante sete vezes, 

formando sílabas com o som.  

Doumajyd continuou olhando firme para estrada, pensando no 

que ouvira, e então pediu:  

- Faz de novo.  

Mary repetiu os sons, mas dessa vez ela só tinha feito cinco deles 

quando o dragão a cortou:  

- Eu não estou cansado!  

- Como adivinhou?! – perguntou ela surpresa demais para poder 

mentir, dizendo que não era aquilo que ela havia dito.  

- Sessenta milhas. – disse ele apontando para uma placa, sem 

responder a pergunta dela – Já estamos chegando.  

De fato, não demorou muito tempo para eles avistarem a grande 

planície de luzes da cidade. O sol já havia se posto, mas o céu ainda 

estava meio claro e a paisagem surpreendeu os dois, principalmente 

Doumajyd. Mesmo o dragão tendo vivido um tempo em um mundo 

totalmente trouxa, ainda se espantava com a eletricidade e as coisas que 

eram possíveis fazer com ela.  

Logo eles estavam percorrendo as ruas movimentadas de Las 

Vegas, com Mary de pé no assento do carro, debruçada por cima do 

pára-brisa, admirando todo o cenário de filme envolta deles:  

- Que incrííííível! – ela exclamava vendo a fachada dos famosos 

cassinos temáticos.  

- Não chame atenção! – brigou Doumajyd, a puxando para que ela 

voltasse a sentar no seu lugar.  
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- Sim, como se eu fosse a pessoa que mais chama a atenção nessa 

cidade. – retrucou ela, mas obedeceu e se sentou - ... Olha! Pára ali! Ali! – 

ela indicou um Motel logo à frente na estrada.  

Doumajyd deu sinal e entrou no estacionamento do Tod Motel 

Motor, e então olhou com desagrado para a construção simples de quatro 

andares.  

- Aqui parece bom. – disse ela saindo do carro.  

- Nesse hotel sujo e pequeno? – perguntou ele para Mary, se 

recusando a sair, na esperança de convencê-la a irem para outro lugar.  

- É barato! – ela indicou a grande placa luminosa onde estava 

escrito ‘diárias U$ 39,00/ Semana U$199,00’ – Lembra o que o Richardson 

disse antes de sairmos? Não podemos usar os recursos da D&M ou 

seremos descobertos! Sua mãe iria nos descobrir na hora! Temos que usar 

o pouco dinheiro que temos de forma sábia e você concordou em me 

deixar responsável pela parte financeira!  

Ele deu um suspiro emburrado, demonstrando ter perdido aquela 

batalha e saiu do carro, pegando as malas no bagageiro.  

O quarto não melhorou o ânimo do dragão. Ele era apertado, com 

um banheiro minúsculo, uma televisão em um canto e um sofá 

desbotado no outro.  

- Nós vamos dormir no chão? – perguntou ele abismado, 

procurando e não encontrando sinal algum de haver uma cama ali.  

- É assim. – disse Mary pacientemente, largando as suas coisas no 

sofá, indo até um guarda-roupa e puxando uma parte dele, revelando 

uma cama embutida.  

- Como você fez isso?! – perguntou o dragão de boca aberta, 

tocando na cama para ver se ela realmente estava ali ou era uma ilusão – 

Como assim você tirou uma cama inteira de um armário trouxa?!  

- Ela já estava ali, Chris, foi só puxar.  

Percebendo que não havia de extraordinário no fato de a cama ter 

saído de onde saiu, Doumajyd se recompôs, negando totalmente o estado 

de surpresa anterior, e voltou ao seu modo líder dos Dragões:  

- Vamos até onde está o Gilmore e pegá-lo no flagra!  

- Agora? – perguntou Mary, que abrira a sua mala pensando em 

tomar um banho para se livrar da poeira da viagem.  

- Quer esperar ele sair da cidade?!  

- Mas ele nem sabe que estamos atrás dele! Ele não- 

- Vamos! – decretou ele saindo do quarto, não dando escolha para 

Mary a não ser segui-lo.  

 

CAP 06 – Archie Gilmore 
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Na fila de carros que seguiam para frente do cassino de luxo, onde 

os passageiros desembarcavam e manobristas assumiam o controle, 

Mary olhava encantada para todas aquelas pessoas. Assim como daquela 

vez em Nova York, não era possível distinguir entre trouxas e bruxos. 

Ainda mais, esse detalhe parecia não fazer diferença naquele lugar. Tudo 

o que importava eram apostas, dinheiro, luzes e brilho. Doumajyd, pelo 

contrário, não reparava em nada, já que seu próprio mundo era repleto 

deles, e se ocupava em reclamar da fila entediante.  

- Ele está hospedado em um lugar incrível, não é? – Mary 

comentou quando só restavam três carros na frente deles, enquanto 

espiava a entrada do hotel, que esbanjava tapete vermelho e detalhes 

dourados.  

- Normal. – limitou-se o dragão, não enxergando o ‘incrível’ que a 

noiva via.  

- Realmente, nossos valores são muito diferentes... – suspirou ela, 

batendo em uma tecla da relação deles que parecia impossível de ser 

mudada.  

- Não se preocupe com isso agora. – reclamou ele, sabendo que 

aquele assunto iria parar novamente em lugar nenhum se recomeçassem 

a discuti-lo – O nosso problema é como vamos pegar esse cara depois 

que estivermos dentro do hotel. Ele deve ter seguranças e- 

- Aaaah! – Mary praticamente ficou de pé em cima do banco e 

apontou para frente.  

- O que foi?! – Doumajyd se sobressaltou, lembrando do acidente 

daquela manhã que começara com uma reação parecida.  

- É a Summer! – respondeu ela, e então gritou agitando os braços – 

SUMMER!  

Em frente ao carro que estava na vez de parar na frente do hotel, 

Summer Vanderbilt, com os seus cabelos alaranjados, entregava as 

chaves ao manobrista, e procurou em volta assustada quando ouviu o 

seu nome sendo berrado. Nesse meio tempo, Mary já havia saltado do 

carro e corria até ela.  

- Não acredito! – disse arregalando os olhos ao ver a garota e 

também correu para encontrá-la – Mary!   

As duas se abraçaram e Summer começou a pular no mesmo 

lugar, dando voltinhas e levando Mary junto, fazendo perguntas e dando 

respostas uma em cima da outra:  

- Há quanto tempo! Tudo bem?!  

- Você continua a mesma, Summer! Enjoou de roxo?  

- É a cor preferida do meu pai! E você cresceu, Mary! Quase não 

parece mais uma menininha!  

- Pois é. – concordou ela.  

- Ei, macaca! – Doumajyd buzinou, acenando.  
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- AAAH! – novamente Summer arregalou os olhos – O Chris 

também! Não me diga que vocês estão em uma viagem de lua de mel?!  

  - Bom, estamos em uma viagem, mas o motivo é outro... E você?  

*** 

Os três se reuniram no restaurante do hotel. Mary não havia 

comido nada desde o hambúrguer no meio da estrada, e Doumajyd 

estava faminto por não ter aproveitado o lanche durante a parada. 

Perderem algum tempo com a alimentação não significaria perder o 

objetivo deles, que era certo estar naquele hotel.  

- Está aqui a passeio? – Doumajyd perguntou para Summer, entre 

mastigar e comer mais um pedaço de carne.  

- É meio que um encontro especial. – respondeu ela toda 

sorridente, em tom de quem confessava.  

- É mesmo? – Mary entendeu o que ela queria dizer – Não me diga 

que é um namorado?  

- Não que seja um namorado. – ela respondeu meio relutante entre 

risinhos – Veja, ele tem negócios com o meu pai e nós conversamos 

algumas vezes em jantares e reuniões. Então hoje, ele me convidou para 

algo mais informal.  

- Ah, você está feliz! – exclamou Mary – Seu cabelo chega a 

brilhar!  

Por experiência, Mary já havia aprendido a deduzir o humor da 

bruxa pela aparência do seu cabelo. E naquele momento, até mesmo 

Doumajyd seria capaz de notar que ela quase não conseguia conter a sua 

felicidade com o encontro.  

- Claro que não está brilhando! – a metamorfomaga tentou ver se 

ele realmente estava, usando uma colher como espelho.  

- Ele é bruxo? Americano? – perguntou Mary interessada.  

- Inglês. – Summer contou – Ele tem vários negócios aqui e na 

Inglaterra. Mesmo não sendo de uma família como os Doumajyd, ele tem 

bastante influência. Sabe aquele hotel de luxo em Hogsmeade onde eu 

fiquei hospedada? O Boreal? É o dono de lá! Archie Gilmore, vocês já 

devem ter ouvido falar dele, não é?  

Doumajyd deixou os seus talheres caírem tilintando no prato e 

Mary se engasgou com a sua bebida. Então os dois encararam a 

metamorfomaga com olhares espantados.  

- ...Algum problema? – perguntou Summer, não entendendo a 

reação deles, olhando de um para outro.  

*** 

Summer Vanderbilt conduziu Mary e Doumajyd por entre as 

máquinas de apostas até chegarem à área do cassino reservada para 

mesas com jogos de baralho. Em um delas, havia alguém apostando alto, 

o que lhe garantia uma platéia entusiasmada, que torcia pelas suas 
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jogadas. Foi justamente perto dessa mesa que a metamorfomaga parou e 

chamou:  

- Archie!  

O homem que prestava atenção nas jogadas e bebia um copo de 

uísque olhou em volta procurando por quem havia chamado o seu nome, 

e logo avistou o inconfundível cabelo alaranjado entre as pessoas que 

circulavam. Então ele abandonou a mesa e a sua bebida e veio sorridente 

até ela:  

- Summer! Está atrasada, sabia?  

- É que eu encontrei meus amigos na entrada. – explicou ela 

indicando os dois atrás dela.  

No mesmo instante em que os viu, o sorriso do dono do Hotel 

Boreal de Hogsmeade desapareceu.  

***  

Sabendo qual era o assunto que trouxera Mary e Doumajyd para 

Las Vegas, Archie Gilmore os conduziu até uma parte reservada do 

cassino, longe dos sons das apostas, onde poderiam conversar sem serem 

atrapalhados. Lá havia uma sacada, de onde se podia ter uma vista de 

todo o salão de apostas. Fora exatamente para esse lugar que Gilmore se 

dirigiu, lançando um olhar rápido para as pessoas que se movimentava 

lá embaixo e logo em seguida voltando a sua atenção para os convidados 

inesperados:  

- Que situação. Vocês vieram mesmo atrás de mim... Mas já deixo 

avisado que não fui eu quem roubou a tiara. – ele acrescentou 

tranquilamente.  

- Então quem ordenou? – inquiriu Doumajyd, controlando a 

vontade que tinha de pular no pescoço dele e forçá-lo a falar tudo o que 

sabia imediatamente – Você sabe quem foi!  

- Não sei. – ele respondeu de forma simples e calma, fazendo 

contraste com o jeito grosso de Doumajyd.  

- Como assim não sabe?! – a resposta enfureceu o dragão, que fez 

menção de avançar para cima dele, mas foi impedido por Mary, que se 

pôs na sua frente.  

Sem se intimidar com aquela reação, o bruxo deu um meio sorriso 

e puxou a cadeira de uma das mesas, se sentando.  

- Se você se exaltar, – ele provocou – será expulso, não importando 

quem seja.  

Aquilo fora demais para o dragão. Ele se livrou das mãos de Mary 

e avançou até ficar a centímetros de Gilmore, rosnando:  

- Acha que pode simplesmente colocar o Ilustríssimo Eu para 

fora?!  
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Mary correu atrás dele e tentou o segurar por trás, sabendo que 

não teria sucesso, mas pensando que de alguma forma isso ajudasse o 

dragão a não ser vencido pela sua fúria.  

- Como você é esquentadinho, garoto! – Gilmore parecia se 

divertir com a cena, nem um pouco preocupado com o fato de que 

Doumajyd seria capaz de socá-lo sem pensar nas conseqüências.  

- GAROTO UMA OVA! NÃO FALE COMIGO COMO SE VOCÊ 

FOSSE SUPERIOR, LADRÃO!  

Diante da acusação, o sorriso de provocação do bruxo 

desapareceu. Ele se inclinou na cadeira, assumindo uma posse 

ameaçadora, que para Mary pareceu muito com o próprio Doumajyd, de 

um modo sinistro. Então ele sibilou:  

- Eu só vou perdoar o insulto por ser um amigo da Summer, 

entendeu?  

- Eu que só estou sendo educado porque você é amigo da 

Summer! – replicou Doumajyd.  

Vendo que não chegariam a lugar nenhum se continuasse 

deixando o dragão falando, Mary resolveu assumir a situação:  

- Mas você sabe sobre o roubo, não é? – ela perguntou, mais uma 

vez se colocando entre Doumajyd e o bruxo – Não pode mais esconder 

isso de nós!  

Ele olhou bem para ela, como se a estivesse avaliando a 

interferência dela, e tomou a sua decisão:  

- Um dia recebi uma coruja anônima. – ele começou – Ela trazia 

um pergaminho onde dizia que em um determinado dia desse mês um 

fato iria acontecer no meu hotel e que, tanto meus empregados quanto eu 

mesmo, deveríamos agir como se nada tivesse acontecido. Não 

importasse o que houvesse, eu fingiria que nada acontecera. A princípio, 

achei que fosse uma brincadeira. Mas no dia marcado, fui informado de 

que Cinqüenta mil galeões foram depositados na minha conta em 

Gringotes. Por isso cumpri a minha parte. Sinceramente, não sei quem 

enviou a carta e quem depositou o dinheiro.  

- Cinqüenta mil?! – Mary se surpreendeu com a quantia.  

- Confesso que não me senti bem recebendo dinheiro de uma 

pessoa desconhecida... Mas aderi a conversa porque achei que fosse uma 

pessoa perigosa. Só isso.  

- Mas isso não foi certo! – disse Mary, com a sua voz treinada de 

uma futura advogada – Não foi a coisa certa a se fazer!  

Foi a vez de Doumajyd impedir Mary. Ela tinha na ponta da 

língua uma série de leis que tornavam aquele ato totalmente ilegal, mas 

não pôde dizer nenhuma delas. Doumajyd a segurou pelo braço, 

dizendo:  

- Se ele fez isso, Mary, é porque é um covarde idiota!  
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A ofensa foi demais para Gilmore, que se pôs de pé no mesmo 

instante:  

- Escolha melhor as suas palavras, garoto Doumajyd!  

- Um oportunista sem origem não tem moral para falar assim com 

um Doumajyd!  

- Senhor Gilmore! – Mary tentou desviar a atenção dele para si, já 

que uma atmosfera quase elétrica se crispava em volta deles – O caso é 

que nós perdemos algo importante e precioso porque o senhor aceitou 

essa proposta anônima!  

Com um sorriso de quem estava diante de uma pessoa que não 

entendia sobre o que ele falava, o bruxo disse:   

- São negócios, querida. Negócios.  

- Então, – ela lhe lançou um olhar carregado, tentando usar o 

mesmo tom de voz que ele usava – se alguém tivesse morrido você 

também ficaria calado?  

Ele não respondeu.  

Aquilo fora o bastante para Doumajyd, que avançou contra ele, o 

empurrando em direção à sacada:  

- Contando que você receba o seu dinheiro não importa que 

alguém morra, não é mesmo?!  

No mesmo instante, vários homens de ternos pretos apareceram e 

seguraram o dragão. Gilmore riu dos esforços dele em tentar se livrar 

dos seguranças e de Mary que tentava acalmá-lo e soltá-lo ao mesmo 

tempo.  

- Aqui é Las Vegas, garoto Doumajyd! O dinheiro e não o nome é 

que manda! Aqui tenho tanto poder quanto você!  

 

CAP 07 – Outra pista a seguir 

 

Expulsos do Hotel-Cassino em que Archie Gilmore estava 

hospedado, Doumajyd teve que admitir que ali o poder era ditado pelo 

dinheiro. Não importava o tamanho da sua fama ou se era um D4, se 

estivesse de mãos vazias, trata-se apenas mais um.  

- Se não quer mais ser chamado de garoto, é bom parar de agir 

como um, Chris. – Mary aconselhou o noivo – E tentar bater nas pessoas 

é ser garoto! – ela acrescentou quando ele abriu a boca para replicar.  

- Mas eu fiquei com raiva dele! – o dragão se justificou, apontando 

em direção ao hotel, como se estivesse apontando para o outro bruxo – 

Ele é culpado e nem escondeu isso!  

Depois disso, os dois andaram por um bom tempo. 

Principalmente para que Doumajyd conseguisse dissipar a sua fúria, 

provocada pela novidade de ser expulso de algum lugar por uma razão 

estúpida, como se fosse um qualquer. Mary precisou lhe lembrar várias 
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vezes de que ele não podia usar a influência do seu sobrenome e até 

mesmo da própria empresa naquele lugar. Não se ele quisesse ter 

alguma chance de recuperar a tiara sem que a mãe e o mundo 

soubessem.  

Quando a respiração do noivo voltara ao normal e os passos dele 

passaram acompanhar os dela, Mary avistou um ponto muito famoso 

adiante: as fontes musicais do Bellagio Las Vegas Hotel.  

Elas eram uma atração que não estava incluída na viagem deles, 

mas quem dispensaria a oportunidade de parar para apreciar quando se 

estava passando pela frente, mesmo que por acaso.  

Sem perder tempo, ela agarrou a mão do dragão e o arrastou até o 

muro de proteção do lago de onde eles poderiam assistir ao espetáculo 

das fontes de frente, com o hotel como plano de fundo.  

Depois de um tempo apreciando a seqüência de jatos de água, 

certa de que Doumajyd já estava calmo a ponto de pensar de maneira 

racional nas coisas, ela levantou novamente o assunto:  

- Não podemos ter certeza se o que Gilmore falou é verdade ou 

mentira... Mesmo ele admitindo estar envolvido.  

- Ele não me parece ser um bruxo sério. – disse Doumajyd, sem 

tirar os olhos da fonte.  

- Realmente, ele é estranho. – Mary concordou e então começou a 

analisar melhor os fatos.  

Sabiam pouca coisa sobre a pessoa Archie Gilmore. As 

informações que Richardson havia levantando sobre o bruxo eram todas 

sobre o seu lado social. As únicas coisas que eles sabiam é que ele era 

conhecido por ser excêntrico e esperto, nada mais.  

- Ei, Chris. Será que ele mexe com magia negra?... Não pensamos 

nessa possibilidade, mas ele pode muito bem ser alguém perigoso.  

Com esse argumento, Doumajyd foi tirado dos seus pensamentos, 

e olhou diretamente para ela.  

- Está com medo? – ele perguntou depois de um tempo.  

Mary avaliou. Ter que se virar com pouco dinheiro era algo que 

ela estava acostumada a fazer e, portanto, a parte fácil daquela viagem. Já 

enfrentar coisas perigosas não era exatamente algo que ela fazia com 

freqüência. O maior perigo que ela havia corrido na vida foi depois de ter 

socado o ditador de Hogwarts. Várias coisas perigosas certamente 

aconteceram depois disso, sendo que a mais deixara machucados fora 

quando Sarah Swan a usara como isca para atrair Doumajyd. Mas 

naquela vez...  

- Não estou com medo. – ela declarou sem sombra de dúvida.  

- Não está, é? – ele riu da confiança com que ela dissera aquilo.  

- Bom... – ela começou sem jeito, voltando a olhar para a fonte – Eu 

tenho o dragão Doumajyd do meu lado, não tenho?  
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 - Ah, é? – falou ele, como se fizesse pouco daquilo, mas sendo um 

desastre em esconder o quão feliz ficara com o que ela dissera, e também 

voltou a sua atenção para a fonte, sorridente.  

*** 

Depois de pensarem por um tempo em que caminho tomar após 

aquela desastrosa conversa com o dono do Hotel Boreal, tanto Mary 

quanto Doumajyd tinham chegado apenas a uma conclusão: estavam 

famintos. Com a surpresa de descobrir que Summer conhecia quem eles 

procuravam, não haviam terminado a refeição, preferindo irem 

imediatamente atrás dele no cassino. 

Por sorte, perto do hotel barato em que estavam, havia uma 

franquia de uma grande rede de supermercados trouxas, que ficava 

aberto vinte e quatro horas para acompanhar o pique da cidade que 

nunca dormia. Era nesse lugar em que eles estavam fazendo a refeição, 

com tudo o que tinham direito depois de dias comendo apenas lanches.  

- Uma coisa é certa. – falou Mary entre mastigar e por mais comida 

na boca – Não vai ser fácil!  

- É. – Doumajyd concordou, ainda inconformado por ter na sua 

frente o prato com a comida mais comum que já fora lhe servida em toda 

a sua vida – Mas você vem comigo, não é? – pediu ele, ainda com o eco 

do que a noiva dissera na fonte, não querendo quebrá-lo – Mesmo que 

seja a coisa mais difícil do mundo?  

- Quem sabe. – ela respondeu vagamente.  

- ‘Quem sabe’? – ele deixou o seu lugar de frente para ela na mesa e 

pulou para o lado dela, puxando o seu prato para si, sendo vencido pela 

fome – O que é isso agora?  

Mary mastigou mais um pouco, pensando no que responder, e 

então disse:  

- Sabe, se eu vivesse em paz como uma pobre, não precisaria 

passar pelos problemas que tenho com você. Levando em consideração 

que você é o bruxo mais rico que eu conheço, não seria estranho eu ser 

uma constante vítima de seqüestro como eu já fui DUAS vezes.  

- Tudo bem! – tranqüilizou Doumajyd – Eu sou o Ilustríssimo 

Imortal Christopher Doumajyd!  

Mary revirou os olhos:  

- Mesmo que você seja imortal, eu sou apenas uma sangue-ruim 

normal.  

- Você não é normal! É aquela coisa que o Simon a chama 

sempre... salsinha. 

- Cogumelo! – Mary o corrigiu.  

- Isso, um cogumelo que ainda não é conhecido! – ele repetiu com 

voz esganiçada, tentando disfarçar o engano – Pode ser tanto bom 



38 
 

quanto venenoso. Portanto ficará tudo bem. Você tem o poder de um 

cogumelo desconhecido!  

- Ser um cogumelo do qual ninguém conhece a força não basta... – 

ela resmungou, deixando por um momento os seus talheres descansando 

e bebendo o seu copo de suco. 

- Por que não basta? – ele perguntou sem entender onde ela queria 

chegar.  

- Porque é preciso muito mais que determinação para ser uma 

Doumajyd. – ela largou também o copo e escorregou um pouco no seu 

lugar, se perdendo em pensamentos – Sabe... Eu sinto que entendo 

porque sua mãe é uma mulher de ferro.  

- Hum? – ele inquiriu com a boca cheia.  

- Talvez no começo ela não fosse assim. Mas conforme a família 

Doumajyd foi ficando poderosa, ela teve que se tornar, para enfrentar os 

problemas.  

Doumajyd a encarou, ainda mastigando, deixando bem claro pela 

sua expressão que nunca havia pensado na mãe dessa forma antes. Mas 

de repente outra coisa chamou a sua atenção e ele pegou a sua esfera no 

bolso do casaco.  

- E aí! – cumprimentou a pequena figura de Adam MacGilleain 

com um enorme sorriso – Com saudades de mim?  

- Adam?! – Doumajyd se surpreendeu, demonstrando que não 

esperava uma chamada do amigo.  

- Sabe, eu falei com o Simon, que tinha falado com o Ryan, e 

parece que vocês estão com um grande problema, não é mesmo?  

- Você contou para o Ryan?! – foi a vez de Mary se surpreender.  

- Sorriso da Deusa, não é? – continuou o dragão da esfera – Uma 

coroa?  

- Uma tiara. – Mary o corrigiu.  

- Como soube da tiara? – perguntou Doumajyd – Não contei para 

o Ryan!  

- Somos o D4. – ele se justificou simplesmente, como se isso por si 

só já esclarecesse tudo – Enfim, a tiara Sorriso da Deusa será exibida em 

um leilão do mercado negro de artefatos mágicos essa semana.  

- Leilão? – ecoou Doumajyd.  

- Sim. Vários bruxos milionários estarão nesse leilão somente por 

causa dessa tiara. Confirmei essa informação com várias fontes e não 

parece ser uma farsa. Se o pessoal do leilão chegou ao ponto de anunciá-

la, deve ser a tiara verdadeira.  

- Quem a colocou a venda? – pediu Doumajyd, no tom de quem 

queria o nome da pessoa de quem iria quebrar a cara.  

- Como é um leilão do mercado negro, que lida com pessoas 

perigosas, medidas são tomadas para garantir a segurança de quem 
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participa. Uma delas é que a identidade de vendedores e compradores 

permaneça oculta... E tem mais, o lance inicial sugerido é de três milhões 

de dólares.  

- Três milhões?! – Mary se engasgou.  

Depois de irem tão longe e perderem a certeza da sua busca, 

tinham finamente uma nova pista concreta para seguir, mas...  

*** 

- Inacreditável! – Mary andava de um lado para o outro no quarto 

do pequeno hotel – três milhões?! Como vamos recuperá-la do mercado 

negro?!  

- O único meio é ganharmos o leilão. – disse Doumajyd de onde 

estava, sentado no sofá, como se fosse algo simples.  

 - E onde vamos conseguir esses três milhões e a quantia para os 

outros lances? Você tem esse dinheiro todo?  

- É claro que eu tenho! Se esqueceu que não há nada que o 

Ilustríssimo Eu não possa fazer?  

Mary parou. No desespero de pensar na imensa quantia que 

precisavam para recuperar a tiara, havia se esquecido completamente 

que Doumajyd tinha muito mais do que três milhões a sua disposição:  

- É mesmo. Me desculpe.  

- O problema é que não posso conseguir esse dinheiro na situação 

em que estamos.  

- Pois, é.  – ela suspirou, se sentando ao lado dele.  

- Mas por hora não vamos mais no preocupar com isso! – declarou 

ele, levantando do sofá, empurrando as malas do meio do quarto e 

puxando a cama embutida, do mesmo modo que Mary havia lhe 

mostrado – Vamos dormir juntos!  

- O quê?! – ela quase se engasgou – Não é hora para pensar nisso!  

- Mas nós vamos nos casar! – ele exclamou se justificando, ao 

mesmo tempo em que praticamente se jogava na cama.  

- E daí? Isso não significa queEeei!  

Ele a puxou para a cama, para que ela caísse ao lado dele, e 

começou a dizer:  

- Por isso nós- 

Mas ele não pôde terminar. No mesmo instante a porta do quarto 

abriu subitamente e bateu na parede do quarto com força.  

- Senhor Gilmore?! – Mary se assustou, mais com quem via do que 

com a invasão repentina do seu quarto de hotel, e saiu da posição torta 

que havia caído.  

- QUAL É A SUA?! – rosnou Doumajyd, nervoso com a 

intromissão, mas ao mesmo tempo visivelmente desconcertado pela 

situação em que fora flagrado – NÃO SABE BATER NA PORTA?!  
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Sem se importar com os esbravejos do dragão, Archie Gilmore 

entrou arrastando uma mala atrás de si e falando:  

- Precisam de dinheiro para recuperar o que roubaram de vocês, 

não é mesmo? – então ele jogou a mala em cima da cama, na frente deles 

– Aqui está a quantia em dólares do que eu recebi.  

Tanto Mary quanto Doumajyd olharam surpresos para a mala. 

Podia se dizer somente pelo impacto dela ao cair na cama que estava 

muito pesada.  

- Mas... – Mary começou, ficando de pé.  

- Mas o quê? – ele incentivou a pequena advogada a continuar.  

- Não podemos pegar o dinheiro de uma pessoa desconhecida! – 

ela afirmou com a certeza absoluta de quem recitava uma das leis mais 

básicas da sociedade.  

O bruxo lhe deu um meio sorriso e disse:  

- Se continuar com esse senso de justiça em um mundo como o 

nosso, vai ficar pobre.  

- Eu sou pobre! – ela retrucou com orgulho.  

Sem dar ouvidos para ela, Gilmore se escorou na porta, com as 

mãos nos bolsos, e disse despreocupadamente:  

- Pensem nisso. Se até amanhã vocês não quiserem o dinheiro, 

podem me devolver.  

Mary tentou compreender a lógica dele. O que ele queria vindo 

até ali para lhes entregar uma mala cheia de dinheiro?  

- Vocês têm apenas duas saídas. – ele continuou – Ou devolvem o 

dinheiro do jeito que está para mim, ou...  

- Ou triplicamos essa quantia antes de devolver. – Doumajyd 

completou a frase, seguindo o raciocínio do bruxo.  

Diante do que o dragão falara, o bruxo lhes lançou um meio 

sorriso, junto com uma expressão que Mary conhecia muito bem. Era 

exatamente a mesma expressão que ela reconhecia do Líder do D4, a 

mesma com que ele estava usando agora. Assim ela finalmente se deu 

conta de porque Summer Vanderbilt estava encantada por Archie 

Gilmore. Mesmo sendo pessoas diferentes, Doumajyd e ele eram 

parecidos.  

- Afinal, Las Vegas é uma cidade de apostas. – disse o bruxo, como 

uma despedida, e logo em seguida saiu do quarto, deixando a porta 

aberta.  

Doumajyd imediatamente abriu a mala. Ela estava repleta de 

maços com notas de 100 dólares. Era mais dinheiro do que Mary já havia 

visto em toda a sua vida. Então, sem pensar duas vezes, ela correu pela 

porta aberta.  

*** 
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- O que me fez mudar de idéia? – perguntou Archie Gilmore, que 

havia parado há meio caminho de abrir a porta da sua Ferrari amarela 

quando uma Mary ofegante apareceu atrás dele, perguntando – ...Bom, 

acho que foi quando você disse que, mesmo se alguém morresse, eu 

fingiria não saber de nada... Sabe, posso não ter nascido em um berço de 

ouro como o Doumajyd, mas tenho o meu orgulho. Minha fortuna não 

foi feita com dinheiro sujo, e não pretendo sujá-la me envolvendo nessa 

trama.  

Mary o encarou por um tempo. Ele não parecia estar mentindo, e 

mesmo só tendo o conhecido naquele dia, ela podia dizer com certeza 

que ele tinha um orgulho tão grande quanto o do seu noivo, e que 

poderia acreditar naquela justificativa.  

- Então você e a noiva do Dragão Doumajyd. – comentou ele 

casualmente, lançando um olhar para o último andar do prédio, onde 

ficava o quarto de Mary – Vai mesmo se casar.  

- É claro que... vou. – para a sua própria surpresa, Mary hesitou no 

meio da frase.  

Foi a vez dele a encarar por um tempo, como se a estivesse 

analisando, e então perguntou:  

- Quantos anos você tem?  

- Vinte e dois. – ela disse com o mesmo tom de voz com o que 

afirmara antes ser pobre.  

- E você não ficou indecisa sobre se casar tão cedo? – ele deu o 

mesmo meio sorriso que o fazia ficar tão parecido com Doumajyd.  

- Indecisa?... eu... Todo mundo fica indeciso com uma decisão 

dessas! Mas... vai ficar tudo bem.  

Ainda mantendo o sorriso, e com uma expressão que geralmente 

pessoas mais velhas e mais vividas lançam para as mais novas e 

inexperientes, o bruxo entrou no seu carro, dizendo:  

- Se você tem a ilusão de que tudo ficará bem depois, então é 

melhor desistir.  

- Quê? – ela avançou até a porta do carro.  

- Você só tem vinte e dois anos. Ainda tem a possibilidade de 

conhecer homens muito, muito melhores do que esse dragão raivoso aí.  

Mary não queria acreditar. O cara que havia colaborado com o 

roubo do seu presente de casamento estava a aconselhando a esquecer 

do noivado?... Uma sensação ruim lhe subia do estômago à cabeça e ela 

abriu a boca para responder alguma coisa bem respondida para ele 

quando Doumajyd gritou na varanda lá de cima:  

- EEI! O que esta fazendo aí?!  

Aproveitando a deixa, Gilmore deu partida no carro e saiu do 

estacionamento, indo embora sem dizer mais nada.  
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- Sobre o que vocês estavam conversando? – o dragão perguntou, 

ao ver que Mary observava a Ferrari se afastando na movimentação de 

luzes da rua.  

- ...Nada. – ela respondeu.  

- Mary, vamos apostar! – disse ele, deixando bem claro que não 

iria mudar de idéia, porque já tinha tudo planejado – Vamos triplicar 

essa quantia e vamos recuperar a tiara!  

 

CAP 08 – Probabilidade na Roleta 

 

Mary ficara aliviada em finalmente ter um tempo da busca pela 

tiara e poder tomar um banho. Como já estava quase amanhecendo, isso 

significava que eles teriam que esperar até a noite para ir a algum cassino 

apostar com o dinheiro de Archie Gilmore. Então aquele seria um 

momento tranqüilo para eles aproveitarem e descansar da viagem. 

Mas não foi nada fácil explicar para Doumajyd como funcionava 

um chuveiro elétrico. Apesar de ele se orgulhar em dizer que aprendeu a 

viver como um trouxa no período em que morou em Nova York, o 

dragão confessou que todo o seu apartamento havia sido modificado 

para os padrões bruxos com os quais ele estava acostumado, ou seja, 

nada elétrico, e isso incluía chuveiros.  

Então, depois da explicação básica, ela foi se sentar no sofá do 

pequeno quarto, olhando para a paisagem da cidade através das frestas 

das persianas, enquanto Doumajyd exclamava em altos brandos que iria 

colocar um ‘fazedor de chuva quente’ como aquele na mansão. Apesar 

de ter pensado em alertar o noivo para o fato de que residências mágicas 

não possuíam redes elétricas, ela achou melhor deixar que ele se 

divertisse com a brilhante idéia por um tempo. 

Embora ela tivesse achado que aquele seria um momento 

tranqüilo depois de um banho merecido, uma coisa zunia 

insistentemente em seus pensamentos, além da tiara e da mala de 

dinheiro ao pé da cama: o que Gilmore dissera.  

Novamente ela começou a se preocupar com o que estava fazendo, 

como antes de a tiara ter sido roubada. Naquela hora, Doumajyd havia 

conseguido espantar as suas apreensões, mas agora elas vinham de 

forma renovada. 

Era mesmo muito nova para se casar? Havia se precipitado em 

aceitar o pedido de casamento de Doumajyd? Ficaria mesmo tudo bem 

depois? 

- O que foi? – a voz de Doumajyd cortou seu fio de pensamentos.   

Ela acabara divagando por tempo suficiente para ele terminar o 

seu banho, e ele saíra secando os cabelos e ainda comentando alguma 

coisa sobre o chuveiro, mas ela não prestara a mínima atenção. 
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- Por que está suspirando? – ele perguntou percebendo que ela 

tinha estado completamente em outro mundo até aquele momento. 

- Nada. – ela respondeu, achando que ele iria voltar ao assunto do 

chuveiro com isso. 

- Ei! – de repente a realidade se fez clara para Doumajyd e ele 

andou apressado até ela a acusando – Você ficou afim daquele 

desgraçado, não é?! Só porque ele veio todo cheio de pose! Por isso foi 

atrás dele no estacionamento! 

- Quê? – ela não acreditava no que acabara de ouvir – Claro que 

não! 

- Você é mesmo uma traidora! – o dragão não a escutou – Precisa 

‘levantar’ seu conceito! Como pôde me trair com aquele cara?! 

- A água quente derreteu seu cérebro?! – ela retrucou – De onde 

tirou essa idéia?! 

- Você ficou nervosa! Não pode me enganar! Foi isso mesmo que 

aconteceu! 

Aquilo foi demais para Mary. Ela ficou de pé e disse em tom de 

desafio: 

- Não sinto nada pelo Gilmore, mas comprado com ele você é uma 

criança! 

- EEEEIII! – ele avançou, praticamente rosnando em cima dela – 

Agora está do lado do cara que ajudou a nos colocar nessa encrenca?! 

- Claro que não, Chris! 

Furioso demais para continuar com aquela discussão, ele puxou as 

cobertas da cama e se enfiou nelas, ainda resmungando: 

- Traidora! 

- Dá para parar de me chamar de traidora?! – ela bufou, puxando 

as cobertas de cima dele, quase o derrubando no chão, e as levando para 

o sofá, onde decidiu que iria dormir até a noite. 

Mais nervoso ainda, Doumajyd jogou um dos travesseiros nela, 

puxou os lençóis da cama e se cobriu com eles, enterrando a cabeça no 

seu próprio travesseiro.   

*** 

- Mary... – Doumajyd a chamou. 

Mary fingiu não ter ouvido e continuou olhando para os lugares 

ao longo da rua em que passavam com o carro conversível para irem um 

cassino. 

- Mary... – ele tentou mais uma vez – Mary... EI! IDIOTA! Não está 

me ouvindo?! 

- O QUE FOI?! – ela rosnou sem olhar para ele. 

- Ainda está zangada?! – ele perguntou grossamente – Por que 

você está zangada se foi você quem em traiu?! 
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- Eu não traí! – ela se virou para ele deixando bem claro que a sua 

vontade de socá-lo só era contida devido ao fato de ele estar dirigindo. 

- Aquilo foi traição suficiente! 

- Eu só conversei com ele, Chris! 

Ele ficou quieto por um tempo, e então disse antes de virar o carro 

para entrar no estacionamento: 

- De qualquer forma, vamos recuperar a tiara! 

O que mais ela tinha vontade no momento era aparatar dali para 

bem longe. Longe do problemático talismã da família Doumajyd e do seu 

herdeiro igualmente problemático. 

*** 

Doumajyd arrastou consigo a mala com o dinheiro de Archie 

Gilmore até a área do cassino onde as apostas eram sem limites. Assim 

que os avistou chegando, o gerente do local se aproximou sorrindo e 

cumprimentando: 

- Boa noite, senhor. Em que posso ajudá-lo? 

- Troque esse dinheiro por fichas. – ordeno o dragão, lhe 

entregando a mala – Cinco milhões. 

- Sim, senhor. Cuidarei disso. – respondeu o gerente polidamente, 

mas deixando bem claro que a quantia imensa o alegrara muito – Podem 

se sentar. – ele indicou os lugares em volta da mesa de roleta, que ficava 

em uma plataforma elaborada para ser o destaque do lugar, entre duas 

fontes que jorravam água constantemente. 

Logo que Mary e Doumajyd se sentaram, uma pequena platéia 

começou a se formar. Outros apostadores do cassino, elegantemente 

vestidos, previram que iriam ver uma grande aposta e se aproximaram 

para assistir o garoto de cabelos estranhos e a baixinha com cara de 

desconfiada que ira apostar sem limites. 

- Gostaria de beber um coquetel? – pediu uma moça loira de 

vestido vermelho para Doumajyd, carregando uma bandeja com bebidas. 

- Não. – ele respondeu grossamente, pois estava tentando de 

algum modo entender o que eram as marcas dispostas na mesa, então, 

desistindo de adivinhar, ele perguntou – Que jogo é esse, Mary? 

- Nunca viu um jogo de roleta? – ela perguntou surpresa, porque o 

que mais o D4 faziam em Hogwarts era perder tempo na Ala dos 

Dragões jogando alguma coisa qualquer. 

- Não faço a mínima idéia. – ele respondeu ainda olhando confuso 

para a mesa. 

Suspirando baixinho, Mary começou a explicar: 

- Esse jogo existe em forma de brinquedo, então eu sei as regras 

básicas. Primeiro o responsável pela roleta faz ela rodar e joga a bolinha 

para que ela caia aleatoriamente em um número. Nesse tempo, nós 

devemos escolher como vamos apostar. – ela começou a apontar para os 
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lugares na mesa correspondentes ao que ela falava – Se você aposta tudo 

em um só número, ganha trinta e seis vezes mais. Se apostar nos 

números do lado de fora, ganha três vezes mais. Se apostar no vermelho 

ou no preto, par ou ímpar, números maiores ou menores, ganha duas 

vezes mais. 

Nesse tempo, o gerente voltou com uma pequena bandeja 

específica para se colocar fichas, repleta de fichas lilases, e falou: 

- Cada ficha vale cinqüenta mil, então, cem moedas em um total 

de 5 milhões. Desejo-lhes uma boa sorte. – e se afastou, para conferir o 

jogo a distância. 

- Vamos começar. – informou o responsável pela roleta, fazendo 

com que ela começasse a girar. 

- Então, – Mary pegou uma ficha com as duas mãos, como se 

fizesse uma oração para que tudo desse certo, e a empurrou para o lugar 

onde indicava os números vermelhos, enquanto o homem lançava a 

bolinha na roleta. 

- O que está fazendo? – perguntou Doumajyd como se ela tivesse 

feito a coisa mais errada do mundo. 

- Devemos começar assim, aos poucos e... O que está fazendo?! 

Doumajyd já havia retirado a ficha dos números vermelhos e 

empurrado ela junto com todas as outras noventa e nove para o 00. No 

mesmo instante todos que assistiram soltaram exclamações e começaram 

a aplaudir a ousadia do rapaz. 

- O quê?! – foi a vez de Mary ficar abismada – Se perdermos, 

vamos perder tudo! Entende isso?! 

- Mas se jogarmos ficha por ficha nunca vamos conseguir os trinta 

milhões! Temos que apostar tudo! 

- Tem maneiras de se apostar, Chris! E perdendo tudo de uma vez 

não é melhor delas! 

- Mas não temos tempo! 

Mary olhou bem para ele. Doumajyd não tinha a mesma lógica 

que ela com dinheiro e ela sabia muito bem disso. Mas aquilo não era 

uma brincadeira. Eles estavam apostando um dinheiro que nem era 

deles, e aquela era a única maneira de conseguir a quantia que 

precisavam. 

- Escuta, então vamos jogar em grandes partes, tudo bem? E 

vamos primeiro apostar em algo mais fácil, como vermelho ou preto, ok? 

– ela foi para retirar as fichas do 00, mas o homem a impediu – O quê? 

- Já passou o prazo para apostas, senhorita. – ele explicou – Não 

podem mais retirar as fichas. 

- Mas, não, nós... – ela quase caiu em cima da mesa com o 

impedimento dele – Não pode! Não é essa aposta que nós queríamos 

fazer! 
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- Lamento, não posso mais permitir que retire as fichas. 

Mary queria afundar junto com a mesa. Era impossível que eles 

ganhassem. Perderiam todo o dinheiro, ficariam novamente sem saber o 

que fazer e ainda estariam em dívida com Archie Gilmore. Estava quase 

chorando de desânimo quando foi puxada por Doumajyd para que 

voltasse ao seu lugar. 

- Eu realmente não entendo pensamento de gente rica. – ela 

lamentou-se em um resmungo. 

- É por isso que você é pobre. – disse o dragão se tirar os olhos da 

roleta. 

Mary lhe lançou um olhar mortal sibilou: 

- Não percebe que isso vai decidir o nosso destino?! Só por um 

milagre essa bolinha vai cair no 00! Desse jeito nós nunca vamos poder 

nos casa- 

- Tudo bem! – ele a cortou – Desde o começo, a probabilidades de 

nós nos casarmos já é por si só um milagre. 

Isso foi o suficiente para deixar Mary sem resposta. Como sempre 

Doumajyd conseguia, com uma frase, derrotar todas as certezas dela. 

Então, emburrada por não conseguir rebater e por não ter a confiança 

dele, Mary decidiu que não iria olhar para a roleta, e deixar com que o 

dragão recebesse todo o impacto da derrota sozinho.  

Mas então, algo chamou a sua atenção entre a pequena platéia. Lá 

entre as pessoas mais do fundo, havia um rosto que ela reconhecera. Era 

o homem que tinha roubado a tiara. Imediatamente ela agarrou o casaco 

de Doumajyd com força. 

- O que foi? – ele perguntou impaciente, mas então percebeu como 

ela olhava pasma para frente e procurou pelo que chamara a sua atenção. 

Quando percebeu que havia sido avistado pelos dois, o ladrão deu 

o mesmo sorriso, de quem estava se divertindo, que ele dera antes de se 

jogar do hotel, e então saiu por entre as pessoas. 

- Fique aqui! – Doumajyd disse para Mary, se apoiando no ombro 

dela e subindo em cima da mesa, para pular do outro lado. 

Sem perder tempo, ele saltou entre as pessoas, as empurrando e 

sumiu de vista. Assim que o noivo terminara a sua frase, Mary se deu 

conta de que ela ficara na obrigação de cuidar da aposta, e se voltou para 

a roleta, que já estava dando as suas últimas voltas, e a bolinha caíra no 

00. 

 

CAP 09 – Maçã e Dragões 

  

A perseguição de Doumajyd pelo ladrão pelo cassino foi 

dificultada pelos apostadores que, sem saber o que estava acontecendo, 

entravam no seu caminho. Ele percorreu um labirinto de máquinas de 
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apostas, sem perder o bruxo de vista, sempre segurando firmemente a 

varinha no bolso do casaco, pronto para usá-la caso o outro fizesse o 

mesmo. Mas parecia que o fugitivo tinha consciência de que se usasse 

magia ali não conseguiria escapar facilmente como estava conseguindo 

se fazendo de trouxa.  

Saindo do meio das máquinas, o dragão continuou pelo hall de 

entrada do cassino e saiu para o ar abafado da noite lá fora, bem a tempo 

de ver o bruxo embarcando em um carro preto, que saiu cantando pneus. 

Sem pensar duas vezes, ele saiu correndo pela calçada, seguindo o carro.  

Mas, mesmo correndo com toda a velocidade que podia, ele não 

era páreo para quatro rodas. Logo o carro preto se juntou ao agitado 

tráfego noturno da cidade e ele o perdeu de vista. Cansado e ofegante, 

Doumajyd desacelerou até parar, e então dobrou o corpo e se apoiou nos 

joelhos, respirando fundo para recuperar o fôlego. E xingou alto, com 

raiva de não poder usar magia para continuar a perseguição.  

Então, quase no mesmo instante, ele pressentiu algo e se virou 

para o lado, bem a tempo de pegar algo que por pouco não acertou o seu 

rosto: uma maçã.  

*** 

A roleta ainda girava devagar, a beira de parar totalmente, com 

bolinha imóvel no pequeno vão que indicava o número 1. Um ‘Aaaaah’, 

geral percorria a platéia que já começara a se desfazer, perdendo o 

interesse.  

- Espera! – Mary gritou quando o responsável pela roleta puxava 

para si todas as fichas apostadas, e as agarrou para impedi-lo – A bolinha 

caiu no 00! Ela tinha caído ali! Você não viu?!  

- Não, senhorita, está no número 1, então a senhorita perdeu.  

- Não! – ela tentava explicar desesperadamente – Ela se moveu 

porque a mesa mexeu! O idiota do Chris pisou em cima da mesa bem na 

hora a bolinha se moveu! Era para ela ter parado no 00!  

Realmente, quando o dragão pisara em cima da mesa para 

atravessá-la e perseguir o ladrão, ela havia tremido e isso fizera com que 

a bolinha ainda tivesse mais um movimento antes de parar, passando do 

00 para o 1.  

- Não está certo! – ela continuava, agarrando o montinho de fichas 

com mais força – Não posso aceitar isso! É injusto!  

 - Senhorita, calma! – o gerente surgiu para tentar resolver a 

confusão – Não pode fazer isso! A senhorita apostou e perdeu!  

- Não! – ela insistia espalhando fichas enquanto lutava em 

recuperá-las – Foi por causa da mesa! Era para ter caído no 00!  

Com um gesto do gerente, dois seguranças se aproximaram e 

pegaram cada um em um dos braços dela, a forçando a largar as fichas e 

praticamente a levantando da mesa.  
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- Me solta! Isso não justo! Não podemos perder esse dinheiro! Me 

solta! Não fiz nada de errado! – em seu desespero de se livrar, Mary se 

mexia a ponto de os seguranças terem dificuldades de segurá-la, mesmo 

ela sendo uma metade deles.  

Com um impulso para se soltar, ela acabou fazendo com que seus 

braços escorregasse, e isso causou o desequilíbrio de um dos seguranças, 

que tropeçou e caiu de cara dentro da fonte. Vendo que ele tinha 

dificuldades em se levantar, escorregando por causa da roupa 

encharcada, Mary se aproximou dele, se agachando e pedindo:  

 - Desculpa, não foi a minha intenção, eu sóAAAIII! – vendo que o 

segurança conseguiria se ajudar sozinho, ela se levantou para explicar a 

situação para as pessoas a sua volta, mas acabou acertando a cabeça no 

queixo do outro segurança que avançara, para aproveitar o momento de 

distração e pegá-la.  

Pego totalmente de surpresa pela cabeçada, o segurança caiu 

desmaiado, enquanto Mary esfregava o topo dolorido da cabeça, 

gemendo e completamente desorientada por causa da pancada.  

Furioso com aquela vândala em seu estabelecimento, o gerente 

clamou por mais seguranças, que assim que apareceram a imobilizaram e 

a arrastaram para fora do cassino. E então, Mary foi jogada na rua pela 

segunda vez naquela cidade.  

- Droga! – ela exclamou olhando para o hotel com raiva.  

Tinha os joelhos esfolados, as mãos machucadas e isso sem contar 

a dor aguda na cabeça que começara a latejar.  

- Agora não temos nada! – ela lamentou-se, se sentindo sem um 

chão embaixo de si – É o fim! Está tudo acab- 

- Maaa-ry. – chamou uma voz atrás dela.  

Ela sentiu todo o corpo gelar, paralisando. Aquela voz era...  

Ela se virou bem a tempo de pegar uma maçã que levitava 

despreocupadamente até ela, e se deparou com uma cena que não via já 

há algum tempo: o D4 estava reunido na sua frente, com o aqueles 

sorrisos típicos que indicavam que ninguém poderia contra eles. Diante 

disso, Mary não pôde evitar de respirar aliviada, como se agora tudo 

pudesse ser resolvido.  

- Mentira... – foi tudo o que ela conseguiu pronunciar, usando um 

tom agradecido.  

*** 

- Você continua maltrapilha, Mary. – informou MacGilleain 

enquanto enchia as taças de todos com vinho.  

- Nem parece alguém que vai se tornar uma Doumajyd. – 

completou Nissenson.  

- Mas se não fosse assim não seria a Mary, não é mesmo? – 

Hainault a defendeu.  
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O D4 fechara um dos bares do cassino mais requintados de Las 

Vegas para poderem conversar tranquilamente.  

- Por...Por que vocês estão aqui? – ela perguntou, ainda sem 

entender como eles, milagrosamente, aparataram naquela cidade sendo 

que cada um tinha seus próprios compromissos para cumprir.  

- Por que uma das funções do D4 é ajudar quando você está em 

apuros. – explicou Hainault encolhendo os ombros, como se aquela 

resposta fosse bem óbvia e ele estivesse surpreso por ela não saber.  

 - Como foi na roleta? – perguntou Doumajyd, ainda exibindo um 

imenso sorriso por ter os amigos junto com ele.  

Mary abaixou a cabeça e demorou alguns instantes para 

responder, como alguém que indiretamente confessava que havia 

falhado em algo muito importante:  

- Se eu tivesse ganho, não teriam me jogado na rua daquele jeito...  

- Esqueça sobre isso, Mary. – pediu Nissenson em tom de consolo 

– Por hora, vamos comemorar o nosso reencontro e também...  

- Ao casamento de vocês. – completou Hainault, pegando a sua 

taça, com os outros seguindo o seu exemplo.  

Se sentindo melhor, Mary também pegou a sua taça e 

acompanhou o brinde.  

- Bom, mas, falem a verdade! – disse Doumajyd contente – Vocês 

vieram para cá para ficarem perto do Ilustríssimo Eu, não é?  

- Não. – respondeu Nissenson diretamente – Estávamos 

preocupados com a Mary.  

 - Como? – o sorriso de Doumajyd diminuiu, não entendendo.  

- Quando informei para vocês do leilão, senti que algo estava 

muito errado. – explicou MacGilleain.  

- E vieram só por causa disso? – perguntou Mary surpresa.  

Cruzar um oceano e um continente só porque ‘sentiu que havia 

algo errado’ não era exatamente uma coisa comum de se fazer, por maior 

que fosse a amizade entre eles.  

 - Isso mesmo. – confirmou Ryan Hainault – Nós achávamos que 

você estaria sofrendo com os caprichos do Chris.  

- Pessoal... – murmurou ela, de repente com os olhos cheios de 

lágrimas e então disse alto, de uma vez – Muito obrigada por se 

preocuparem comigo! Vocês sempre me ajudam!  

- Eeei, Mary! – Doumajyd reclamou – Desse jeito até parece que 

você está sofrendo de forma horrível comigo!  

- Mas eu estou sofrendo! – ela disse com as lágrimas começando a 

escorrer pelo rosto – É claro que estou sofrendo horrivelmente!  

- É tão sofroso estar comigo? – perguntou o líder dos Dragões 

indignado.  

- É ‘sofrido’. – corrigiu Nissenson.  
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- Nem sabe falar direito! – Mary acrescentou ao seu lamento – 

Como pode ser tão burro assim?  

- Vamos, Mary. – disse MacGilleain tentando consolá-la e lhe 

servindo mais vinho – Não chore.  

- Não estou chorando. – ela informou com um sorriso – Estou 

assim porque estou feliz.  

- Você está feliz ou triste?! – perguntou Doumajyd sem entender.  

- Ei, Cogumelo. Se continuar jorrando lágrimas sua cara sem graça 

vai ficar mais sem graça ain- 

- Onde ela é sem graça, Simon?! – rosnou Doumajyd, brigando 

com o amigo – Cuidado para não errar as palavras!  

- Não seria ‘cuidado ao escolher as suas palavras’? – perguntou 

Hainault.  

- Você é quem precisa tomar cuidado com as palavras! – Mary o 

repreendeu, mantendo a expressão em um misto de choro e riso.  

- Errei, é? – Doumajyd se fez de desentendido.  

- Vamos, não chore. – disse Hainault passando a mão na cabeça de 

Mary.  

- EEEI! – Doumajyd se colocou entre eles, afastando a mão do 

amigo rapidamente – Não fique tocando nela, idiota!  

- O que é que tem? – perguntou Hainault.  

- Não pode! – decretou o líder.  

- Por quê? – Hainault insistiu.  

Doumajyd pensou em algo rápido e disse:  

- Porque você vai transmitir para ela a sua doença de distração, 

idiota!  

O restante do D4 explodiu em risadas e MacGilleain comentou:  

- Você não muda nunca, não é, Chris!  

- E vocês continuam sempre com essas caras de preocupados. – 

respondeu ele, provocando mais risadas – Ei, digam a verdade. Vocês 

também ficaram com vontade de se casarem por nos ver juntos, não é?  

Cinco segundo de silêncio e três respostas simultâneas:  

- Nenhum pouco.  

E novo acesso de risos.  

- Mas, parando com as brincadeiras, – começou Nissenson – o 

casamento de vocês está por um fio, não?  

- Claro que não. – afirmou Doumajyd com absoluta certeza.  

- Se não recuperarmos a tiara da família Doumajyd, pode ser o 

fim. – disse Mary.  

- E o leilão? – perguntou MacGilleain pensativo.  

Mary deu um suspiro e respondeu:  

- Pretendíamos participar dele assim que conseguíssemos o 

dinheiro. Mas agora...  
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- Então o primeiro passo é irmos para o leilão em Hong Kong, não 

é? – disse MacGilleain.  

- Hong Kong? – Mary quase se engasgou, se dando conta de que 

nunca pedira onde seria realizado o leilão, já que o assunto dinheiro era o 

mais preocupante.  

- Não tem outro jeito, não é? – falou Hainault se espreguiçando.  

- Então vamos? – pediu Simon.  

- Agora? – surpreendeu Mary – Para Hong Kong?!  

 

CAP 10 – Estratégia do D4 

 

- Mentira... – murmurou Mary andando de vagar pelo chão 

forrado com tapetes felpudos, completamente surpresa com o que via ao 

seu redor.  

Desde o momento em que se deparou com os dragões em Las 

Vegas, ficara curiosa em saber como eles tinham conseguido se reunir e 

virem tão rápido para ajudar Doumajyd e ela. Então agora, todas as suas 

perguntas foram respondidas automaticamente ao ficar de frente com 

um jato particular, com um grande ‘D4’ envolto pelo desenho de um 

dragão estampado perto da cabine do piloto.  

Se ela se surpreendera ao descobrir que o D4 tinha um meio 

trouxa de locomoção rápida, a sua surpresa foi maior ainda ao pisar 

dentro dele e se ver diante de uma cópia exata de como era a Ala do D4 

em Hogwarts, com o detalhe de ser pelo menos cinco vezes maior. O 

interior do jato fora visivelmente ampliado com magia, e tinha desde 

uma sala de jogos a uma cozinha. Eles haviam, inclusive, substituído os 

equipamentos trouxas de imagem e som por esferas D&M, e o painel que 

informava as condições de vôo fora trocado por um similar que 

funcionava a base de magia.  

- Gostou, Cogumelo? – perguntou Nissenson bem atrás da orelha 

dela, para assustá-la e tirá-la o seu transe – Bem vindos ao jato de D4!  

- Na verdade seria algo que daríamos para vocês depois do 

casamento. – explicou MacGilleain – Mas como vocês adiantaram a lua 

de mel...  

- Vocês estão dando um avião para nós? – ela perguntou pasma, e 

então protestou – E não estamos em uma lua de mel!  

Mas nenhum deles a ouviu, todos estavam mais interessados em 

mostrar para Doumajyd o que o jato tinha para oferecer.  

Mesmo relutante a princípio, por causa da sua experiência recente 

com aviões trouxas, o líder do D4 logo foi convencido pelos amigos de 

que aquele ‘jado’ não era como os outros. Seria um equivalente a 

carruagem de sua mãe, e que seria muito útil, tanto para que eles 

pudessem se reunir mesmo com o excesso de trabalho e com cada um 
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estando em lugares distantes, como para que o próprio presidente da 

D&M pudesse se locomover sem necessitar perder horas com as 

formalidades de ter que passar por vários lugares até chegar ao seu 

destino.  

 - Realmente... – Mary suspirou.  

O jeito de Doumajyd ver o mundo já era diferente para ela, mas o 

modo do D4 ver o mundo chegava ao ponto de ser incompreensível.  

Quando finalmente tudo o que tinha que ser mostrado fora 

mostrado e eles decolaram, o D4 e Mary se reuniram nas poltronas, 

dispostas como se estivessem em uma sala de estar, para discutirem o 

que fariam no leilão.  

- Não temos outra alternativa se não participarmos do leilão. 

Então eu dou um jeito no dinheiro. – informou MacGilleain – Quando 

dermos o lance, ele vai para a pessoa que roubou, não é? O ponto é 

descobrirmos quem ele é. Depois disso, o pegamos e acertamos as contas. 

– ele fez um sinal com sua varinha, de quem atacava.  

- Não se empolgue, Adam. – disse Nissenson rindo do modo auror 

de resolver as coisas do amigo – Nosso objetivo principal é recuperar a 

tiara.  

- A questão é como vamos encontrar o culpado nesse leilão 

quando ele estará repleto de pessoas suspeitas. – falou Hainault.  

- Bom, não vai ser tão fácil. – com um gesto de varinha, 

MacGilleain fez um pergaminho aparecer na mesa ao centro deles e se 

desenrolar, revelando uma planta – O leilão vai ser realizado nesse local.  

Todos se aproximam da mesa para analisar o pergaminho 

enquanto o dragão auror continuava explicando:  

- Serão salas fechadas em torno de um salão, de onde as peças a 

serem leiloada estarão expostas. Como o submundo mágico está 

diretamente ligado com o trouxa, possivelmente também teremos 

representantes dos sem magia. Para que não haja fraudes, eles usam 

tanto meios trouxas quanto mágicos de proteção. Uma das medidas é 

usar um computador para dar os lances, em um sistema que 

automaticamente converte as moedas que serão usadas na negociação.  

- Como se fosse um leilão na internet? – Mary perguntou.  

- Intrertet? – Doumajyd riu, como se ela tivesse dito algo muito 

estranho. 

- Mas assim fica fácil de descobrir quem deu os lances, não? – 

perguntou Hainault, ignorando o amigo.  

- Na verdade não. Apenas os lances são dados de maneira 

eletrônica. A negociação é feita com dinheiro vivo.  

- Quer dizer que até essa quantia enorme que será o lance da tiara 

serão pagos em dinheiro na hora? – perguntou Mary espantada.  

- Exatamente. – MacGilleain confirmou.  
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- Inacreditável... – foi tudo o que ela conseguiu dizer.  

- Mas a pessoa que gerencia isso tudo deve saber quem é o 

culpado. – disse Doumajyd, tentando seguir o raciocínio dos outros, 

mesmo o assunto envolvendo tecnologia trouxa.  

- Bom, independente disso, – Adam tocou com a ponta da varinha 

no meio do pergaminho – no momento em que você pisa aqui dentro, se 

torna um criminoso. Mesmo nós estaremos sujeitos a isso.  

- Que medo. – Mary murmurou.  

- O que eu não entendo de verdade é porque existem pessoas que 

não querem que vocês casem! – exclamou Nissenson para os noivos – 

Não há dúvidas de que quem fez isso é contra.  

Mary pensou por um momento, levantando todas as 

possibilidades possíveis, e sugeriu a que lhe parecia mais cabível:  

 - Acho que é alguém que não gosta da personalidade do Chris.  

- O quê? – ele riu, como se o que ela tivesse dito fosse algo 

completamente idiota e impossível.  

- É mesmo. – concordaram os outros três em coro.  

- Eii! – o líder protestou e então se virou para brigar 

especificamente com quem começara – Isso é o que você diz da pessoa 

com quem irá viver de agora em diante?!  

- Não vejo outro motivo. – ela cruzou os braços, em tom de quem 

o desafiava.  

- Ok, vocês dois, se acalmem. – pediu MacGilleain, da sua forma 

de quem treinara anos apartando a brigas internas do D4 – De qualquer 

maneira, o culpado estará lá. Ele precisa estar para receber o seu 

dinheiro.  

- E nós iremos pegá-lo! – sentenciou Doumajyd, ficando de pé, 

para dar mais efeito do que dissera.  

- Vamos acabar com ele! – MacGilleain se juntou ao líder.  

- Vamos mostrar para ele o quanto o D4 pode ser perigoso quando 

levamos as coisas a sério! – ajudou Nissenson, também se levantando.  

- Isso! – Hainault também apoiou, mas no momento em que ficou 

de pé bateu a cabeça no lustre, que ficava baixo devido ao formato do 

jato.  

Se seguiu um momento de silêncio, em que todos olhavam para 

Hainault, encolhido com a pancada.  

- ...Tudo bem, Ryan? – perguntou Mary.  

- Ai. – ele respondeu, esfregando a cabeça.  

E então todos caíram na gargalhada, inclusive o dragão ferido.  

*** 

A princípio Mary achou que MacGilleain havia dado as 

coordenadas erradas para o motorista, por que ele estacionara em frente 

a uma igreja antiga. Era uma construção toda branca que parecia ter 
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décadas, repleta de outras construções anexas menores e com um imenso 

jardim murado. Mesmo sendo algo muito suspeito, por se tratar de um 

lugar como aquele, haviam seguranças e câmeras espalhados por toda a 

extensão do lugar. E era visível que haviam tanto segurança trouxas, 

quanto bruxos. A diferença entre eles estava apenas nos equipamentos 

de escuta usados, um eletrônico e o outro não passava de uma esfera em 

versão mini, usada apenas para contato de voz.  

- Vamos. – sussurrou Doumajyd, assim como ela, olhando a tudo 

em volta, e a guiando para as grandes portas da igreja, onde um 

recepcionista os esperava com um sorriso.  

Então Mary e o D4 foram conduzidos por vários corredores, até 

chegarem a um corredor onde haviam várias portas numeradas. O 

recepcionista indicou uma das portas para eles com uma reverência 

educada e MacGilleain já a estava abrindo, quando Mary soltou uma 

exclamação apontando: Archie Gilmore vinha pelo lado oposto do 

corredor, e entrou em uma das últimas portas.  

Mary não sabia dizer se ele realmente não os notara ou se 

simplesmente os ignorara ali.  

- É seu conhecido? – a voz de Nissenson soou atrás dela 

perguntando.  

- Foi ele quem deixou roubar a tiara. – explicou Doumajyd, sem 

tirar os olhos da porta por onde o bruxo havia entrado.  

- Então não é ele o culpado? – perguntou Nissenson.  

- Aquele desgraçado... – Doumajyd rosnou baixinho, deixando 

bem claro o que ele achava de Gilmore, e então avançou com a intenção 

de tirar satisfações com ele.  

Mas antes que o dragão desse dois passos, Mary o segurou pelo 

braço, o impedindo.  

- Mas... – ela começou e não terminou quando o noivo olhou 

diretamente para ela.  

- Mas o quê? – ele insistiu.  

- Eu sinto que ele não é o culpado. – ela disse de uma vez só.  

- Como assim? – perguntou Doumajyd incrédulo.  

- Vamos, vamos. – Hainault interferiu no que já era um inicio de 

discussão – Sendo ele culpado ou não, nós sabemos exatamente onde ele 

está. – então ele abriu a porta da sala onde ficariam durante o leilão – O 

mais importante agora é o leilão, depois veremos isso.  

*** 

O bruxo que havia roubado a tiara e sido perseguido por 

Doumajyd no cassino em Las Vegas entrou em uma das salas do leilão, 

fez uma reverência e então relatou:  

- Aconteceu algo fora do plano, senhor.  



55 
 

Na extremidade da sala, sentado em uma confortável poltrona, de 

onde se tinha uma visão privilegiada do salão onde ocorreria o leilão, 

estava um senhor idoso, com cabelos e barbas prateados. Ele apenas 

limitou-se a comentar, sem olhar para o outro bruxo:  

- Fora do plano?  

- Os amigos dele estão o apoiando. – contou o ladrão da tiara.  

Com um grande suspiro, o velho se ajeitou confortavelmente na 

poltrona, dizendo:  

- Não se preocupe... Não será uma boa oportunidade de testar o 

quão forte e importante é essa amizade?  

O bruxo concordou com um aceno de cabeça, compreendendo o 

que deveria fazer, e então tomou posição em frente ao computador 

disponível na sala, de onde passaria a comandar os lances dados pelo seu 

senhor.  

 

CAP 11 – O leilão 

 

Mary olhava boquiaberta para um vaso de formato esquisito que, 

segundo a sua descrição, exalava constantemente um perfume capaz de 

entorpecer as pessoas, a ponto de elas aceitarem tudo o que lhes for 

proposto. O preço pago por ele fora tão alto, que Mary olhou duas vezes 

em direção ao computador para entender que lá haviam mais zeros do 

que elfos-domésticos na mansão Doumajyd.  

- É um leilão cheio de tesouros, não é? – comentou Nissenson ao 

seu lado, observando o vaso sendo retirado com cuidado, por um 

homem usando máscara, do pedestal onde estava exposto no meio do 

salão.  

A sala onde estavam possuía uma parede toda de vidro, de onde 

se tinha uma visão completa do grande salão. De lá também eram 

visíveis outras dezenas de paredes de vidro como aquelas, que deviam 

ser das outras salas. Mas nada podia ser visto através deles, o que fazia 

Mary imaginar que os outros compradores também deveriam estar na 

mesma situação, olhando admirados para o desenrolar do leilão tentando 

enxergar inutilmente quem estaria por trás daquele vidro enegrecido 

magicamente.   

- Está na hora da Sorriso de Vênus. – avisou MacGilleain, vendo 

na tela do computador a lista dos próximos itens a subirem no pedestal.  

Mal o dragão terminara de falar, uma mulher com um chamativo 

vestido prateado entrou, carregando elegantemente uma almofada onde 

repousava a tiara. Com um andar treinado, como o de uma modelo, ela 

colocou a almofada no pedestal e saiu de cena, da mesma forma rápida 

como entrou.  
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No mesmo instante que a tiara entrou, Mary apoiou os braços no 

vidro, involuntariamente tentando enxergar melhor, e logo em seguida 

Doumajyd se juntou a ela.  

- Começou. – informou MacGilleain, quando os números 

começaram a aparecer na tela.  

O lance inicial era de três milhões e, assim que o leilão foi iniciado, 

o número subira rapidamente para dez milhões.  

- O que é isso? – perguntou Nissenson perplexo olhando para a 

tela, quando o valor aumentou para quinze milhões.  

Hainault, que lia tranquilamente em uma poltrona, erguera os 

olhos do livro para ver a tela.  

- O que aconteceu? – Doumajyd se aproximou, tentando entender 

o que acontecia.  

- Vinte e cinco milhões? – perguntou MacGilleain incrédulo, 

continuando dando lances para que ficassem sempre na frente.  

- Vinte e cinco?! – ecoou Mary com a voz fraca, e então olhou para 

a tiara, ao mesmo tempo tão perto e tão longe dela – Está bem na nossa 

frente...  

O cronômetro informava que ainda restavam cinco minutos até os 

lances serem encerrados.  

- Tem alguém dando lances toda a hora. – comentou Nissenson, 

também espantado com o que estava acontecendo.  

- Isso quer dizer que tem alguém disputando conosco? – 

perguntou Hainault do seu canto.  

- Talvez o próprio vendedor esteja aumentando os lances. – 

deduziu MacGilleain, quando o valor já estava em 55 milhões.  

- Talvez ele queira ver a nossa reação. – sugeriu Hainault, o único 

dragão que mantinha a calma enquanto todos os outros cercavam o 

computador.  

- Ele quer que nós compremos por um preço extremamente alto. – 

suspirou Nissenson – Desse jeito ele mesmo vai levar.  

- Que merda! – praguejou Doumajyd, tirando as mãos de 

MacGilleain do teclado e passando ele mesmo a apertar o botão para dar 

os lances repetidamente.  

- Chris! – Mary foi até ele – O dinheiro não é seu!  

- E tudo bem se deixarmos assim?! – ele rosnou para ela, sem 

deixar de dar os lances.  

- Não estou falando disso! – ela devolveu no mesmo tom.  

- Acalmem-se! – pediu MacGilleain.  

- Nós já compramos essa briga. – disse Nissenson – Vamos fechar 

esse leilão!  

- A negociação aqui é na base do dinheiro vivo, não? – Doumajyd 

explicou o seu ponto de vista para a noiva – Não tem como alguém sair 
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com esse tanto de dinheiro daqui sem ser percebido! Quando pegarmos o 

ladrão, pegamos o dinheiro de volta!  

- Mas será que vai dar certo? – Mary resmungou, demonstrando a 

sua descrença nesse plano.  

- Os lances estão sendo cada vez maiores. – Nissenson apontou 

para a tela – Noventa e cinco milhões.  

Vendo que a quantia ultrapassava, e muito, o que tinham, 

MacGilleain usou a sua esfera para pedir que providenciassem mais 

dinheiro imediatamente.  

- Trinta segundos. – Nissenson respirou fundo, quando o valo 

ultrapassou os 100 milhões.  

- Vamos ganhar com certeza! – Doumajyd apertava o botão sem 

parar.  

Quando o relógio marcou cinco segundos, os lances pararam. 

Somente quando Doumajyd apertava o botão o valor era aumentado.  

- Desistiram? – perguntou Hainault.  

O tempo terminara, fechando no valor exato de 155.668.700,34 

dólares.  

- Isso! – Doumajyd jogou o punho no ar para comemorar.  

- Conseguimos! – MacGilleain e Nissenson bateram as mãos.  

Mary limitou-se a cair sentada na frente do computador, 

incapacitada de conseguir fazer qualquer conversão. A única coisa que 

ela sabia é que nunca teria tanto dinheiro na vida, mesmo se juntasse por 

três vidas inteiras.  

*** 

Mary esticou os braços bem alto, respirou fundo e tentou se 

acalmar olhando para o céu nublado. Queria muito gritar, como sempre 

fazia na Torre do Desabafo nos seus tempos de Hogwarts, mas um 

terraço de uma questionável igreja em Hong Kong não era exatamente o 

melhor lugar para isso.  

Ela havia deixado que os dragões resolvessem os negócios do 

leilão e procurara um lugar para poder respirar ar puro.  

- Será que assim está bom? – ela se apoiou no muro de proteção – 

...Está tudo bem nos casarmos?...  

- Eeei!  

Mary olhou em volta assustada, e então avistou Archie 

MacGilleain vindo em sua direção.  

- Senhor Gilmore? – ela perguntou surpresa.  

- Então vocês vieram mesmo até aqui. – ele comentou quando 

chegou até ela – Conseguiram levar a tiara?  

- Sim... parece. – ela respondeu na defensiva, pois não fazia a 

menor idéia do porque ele estava ali.  
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- Cento e Cinqüenta e cinco milhões... – ele comentou, se apoiando 

no muro e olhando para a paisagem – Somente um Doumajyd para ter 

tanto dinheiro assim... O que foi? Está com uma expressão chateada. 

Brigou com o herdeiro?  

- Não, não brigamos. – ela respondeu rápido – Mas...  

- Está em dúvida. – ele completou com um sorriso.  

Mesmo sentindo vontade de dizer que não, Mary simplesmente 

não conseguiu dizer nada, então simplesmente passou a dar mais 

atenção para a superfície áspera do muro.  

Com a falta de resposta dela, Gilmore não insistiu, mas tirou uma 

esfera do bolso do seu casaco e estendeu para ela. Entendendo o gesto, 

Mary pegou a sua própria esfera e colocou diante da dele, criando assim, 

automaticamente, uma ligação, o que permitiria que eles entrassem em 

contato.  

- Se realmente estiver com dúvidas, fique a vontade para falar 

comigo. Vou ficara aqui em Hong Kong até amanhã... Até mais, pequena 

advogada. – e então ele foi embora.  

Mary segurou firmemente a esfera na mão e mais uma vez não 

pôde evitar o pensamento de como Archie Gilmore era semelhante à 

Doumajyd, mas ao mesmo tempo diferente, de uma forma que 

Doumajyd nunca iria ser.  

- Adulto. – ela encontrou a palavra.  

Então ela pôde chegar à conclusão de que a sua inquietude não 

estava mais relacionada com a tiara e o seu roubo. Afinal, esse problema 

já tinha sido praticamente resolvido. Aquele sentimento pesado vinha de 

algo muito mais profundo e remoto do que o roubo da tiara.  

Com a cabeça doendo, Mary decidiu que não iria pensar mais 

naquilo por hora. Depois dali ela e o D4 iriam para algum passeio para 

comemorar pela cidade, e ela não queria expor suas preocupações, já que 

nem ela mesma sabia as definir direito, e acabar com a comemoração dos 

amigos, que se preocuparam tanto em ajudá-los.  

Voltando a respirar fundo, ela andou para a lateral do terraço, de 

onde poderia olhar para o grande jardim. Mas assim que se encostou no 

muro uma coisa lhe chamou a atenção.  

Lá embaixo estava Ryan Hainault, em uma sacada no primeiro 

andar, não totalmente visível, mas inconfundivelmente o dragão. Mary 

estava prestes a chamar a atenção dele, para que ele subisse até o terraço 

com ela, de onde teria uma visão muito melhor, quando perdeu todo o 

fôlego: ao lado dele estava o bruxo que havia roubado a tiara.  

Sem entender, Mary instintivamente se abaixou atrás do muro, de 

forma que poderia ver, mas dificilmente seria vista. Mesmo daquela 

distância, mesmo não ouvindo uma só palavra, ela tinha certeza que eles 

estavam conversando. Não era uma briga, não era uma conversa 
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exaltada e muito menos ela reconhecia alguma expressão de fúria no 

amigo. Ele simplesmente conversava com a sua calma de sempre. Então, 

o dragão estendeu a mão para o bruxo, e esse retribuiu com um aperto 

no mesmo instante e saiu logo depois.  

Sem perder tempo, Mary correu para as escadas e desceu todos os 

lances praticamente aos pulos. Mas quando chegou a entrada da igreja, 

só teve tempo de ver o ladrão entrando em um carro preto.  

- Mentira! – ela balbuciou, diante do carro que acelerou e passou 

rapidamente por ela.  

Mary ainda conseguiu ver, através do vidro fechado, a figura de 

um velho de barbas e cabelos prateados, que a encarou enquanto ela 

permanecia paralisada no mesmo lugar.  

 

CAP 12 – Suspeita 

 

- O que foi?! – perguntou Doumajyd irritado.  

Mary simplesmente invadira a sala onde ele estava tratando da 

compra da tiara junto com MacGilleain e Nissenson e o arrastara para 

fora, por toda a extensão do corredor. Ele segurava firmemente a caixa 

da tiara no braço desde o minuto em que a recebera. Agora que a tinha 

de volta, não a largaria até ela estar novamente segura na mansão 

Doumajyd.  

- Eu vi uma coisa estranha. – ela anunciou, reunindo coragem para 

contar – Agora a pouco, aquele cara que roubou a tiara- 

- Ele está aqui?! Onde?!  

Imediatamente Doumajyd se virou para ir atrás dele onde quer 

que ele estivesse, mas foi impedido por Mary, que o segurou seu braço 

livre:  

- Espera, Chris!  

- O quê? – ele parou impaciente.  

- Não há dúvidas, mas...  

- Mas o quê?  

Ela olhou em volta, para verificar se não havia mais ninguém os 

escutando, e então respirou fundo e disse de uma vez:  

- O Ryan estava com ele.  

Doumajyd processou a informação por algum tempo para depois 

perguntar:  

- ...O Ryan o quê?  

Mary soltou o braço dele, completamente sem jeito, com uma 

estranha sensação de que o que estava falando era completamente 

errado:  

- Eles estavam conversando, mas como eu vi de longe não sei 

sobre o que falavam.  
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- O que isso significa, Mary?  

- Não sei, mas no final eles deram as mãos, como se tivessem 

concluído um negócio.  

- Você não viu errado?  

- Não... talvez. – ela se atrapalhou, porque ela mesma buscava de 

toda forma uma justificativa que explicasse que tudo aquilo fora um mal 

entendido.  

- Não fique falando isso com um ‘talvez’! – brigou o dragão.  

- Mas- 

- Você está suspeitando do Ryan?!  

- Não suspeitar. – ela resmungou, torcendo as mãos.  

- Você viu errado! – afirmou o dragão, com certeza absoluta.  

- Mas, Chris, eu- 

- É CLARO QUE VOCÊ VIU ERRADO! – e então ele voltou pelo 

corredor, visivelmente furioso.  

*** 

Inconformada, Mary andava pela igreja procurando algo. Sua 

primeira reação tinha sido ir contar a Doumajyd porque pensava que ele 

iria ajudá-la a resolver aquele problema. Mas deveria ter imaginado 

desde o começo que, mesmo que o próprio dragão tivesse visto aquela 

cena, ele ainda acreditaria no amigo acima de tudo. Ela mesma não 

conseguia acreditar que Ryan Hainault tivesse alguma coisa a ver com o 

ladrão... Mas então porque eles estavam conversando lá, afastados dos 

outros? Por que apertaram as mãos?... A única maneira de sanar essas 

dúvidas seria verificando a própria origem delas. Por isso ela estava em 

busca do suspeito.  

Logo o encontrou em uma escadaria que levava aos jardins, 

totalmente relaxado, lendo o seu livro.  

- Ryan? – ela o chamou, ainda pensando em como falaria.  

Ele levantou os olhos do livro e pareceu surpreso em vê-la ali:  

- Aconteceu alguma coisa?  

Ela desceu os degraus até alcançá-lo.  

- Ryan, – Mary começou escolhendo as palavras e se abaixando ao 

lado dele – Agora a pouco, onde você estava?  

- Aqui. – ele respondeu sem pestanejar, como se fosse bem óbvio.  

- Você... Você estava conversando com alguém antes, não é? Quem 

era ele?  

O dragão a encarou, com a expressão de alguém que não entendia 

sobre o que ela estava falando.  

- Você não falou com ninguém? – ela insistiu.  

- Não falei com ninguém. Estive aqui lendo o livro desde que o 

leilão terminou.  
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- Mas você até apertou a mão dele! – ela deixou escapar, devido à 

confusão dos seus pensamentos.  

Ele pensou por um momento e então sorriu, perguntando:  

- Não está me confundindo com alguém, Mary?  

- Desculpa. – ela pediu, achando melhor não insistir.  

Ele estava agindo normalmente, sendo o mesmo Ryan Hainault 

que ela conhecia, não passando nenhuma evidência que denunciasse que 

tinha acabado de fazer o que ela o vira fazendo... Mas a sensação de que 

havia algo estranho e errado não diminuiu nenhum um pouco dentro 

dela.  

*** 

- Como assim não foram atrás de quem ficou com o dinheiro? – 

perguntou Doumajyd incrédulo para os amigos.  

O D4 e Mary estavam reunidos em um barco de passeio pelo canal 

de Hong Kong, de onde tinham uma vista perfeita da cidade repleta de 

luzes na noite. O barco era enorme e geralmente usado para grandes 

festas, mas naquela noite ele estaria à disposição somente para a 

comemoração particular daqueles cinco ilustres clientes.  

- Achamos melhor assim. – falou MacGilleain, dando mais atenção 

para a sua bebida e aparentemente esquecido de tudo o que dissera que 

faria antes do leilão – Tudo terminou bem, então porque fazer as coisas 

desandarem?  

- Quer dizer que ele simplesmente pegou todo aquele dinheiro e 

foi embora? – o líder do D4 ainda tentava entender.  

- De qualquer forma a tiara voltou, não? – disse Nissenson, 

também nenhum pouco preocupado com a grande quantia de dinheiro 

perdida – Não se preocupe mais com isso, Chris.  

Mary se mexia inquieta onde estava ao lado de Doumajyd. Aquela 

sensação de algo estar extremamente errado não a permitia se acalmar. 

Mesmo tendo a tiara ali na sua frente, mesmo sabendo que no dia 

seguinte estariam na Inglaterra e tudo voltaria ao normal, ela não 

conseguia ficar calma. Então, em uma decisão de impulso, ela se 

levantou e foi até a frente de Ryan Hainault.  

- Ryan, – ela pediu, decidida a ir até o final – vou perguntar mais 

uma vez! Você não- 

Mas ela não conseguiu terminar. No mesmo instante Doumajyd 

pulou do seu lugar segurando a caixa da tiara debaixo de um dos braços 

e com o outro a segurando firmemente nos ombros, dizendo:  

- Chega, Mary!  

- Mas eu- 

- Chega, eu disse! Venha comigo! – e a arrastou consigo, sob os 

olhares confusos dos outros dragões.  
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Ele a levou pelo barco, saindo do salão onde estavam e indo até a 

proa, onde estariam afastados o suficiente para que os outros não 

escutassem.  

- Está me machucando, Chris! – ela reclamou, se soltando dele.  

- Tome juízo! – ele rosnou – Para começar não estaríamos aqui sem 

eles! Eles nos deram o dinheiro e por isso a tiara está aqui! – ele ergue a 

caixa na frente dela, para o caso de ela ainda não ter reparado nesse fato 

– Nós praticamente não fizemos nada!  

- Mas definitivamente há algo estranho! – ela se defendeu – Eles 

deveriam estar furiosos! É inacreditável eles estarem calmos dessa 

maneira quando o ladrão fugiu com o dinheiro!  

- Isso... – Doumajyd tentou encontrar uma justificativa para 

rebater a resposta dela – Esse tanto de dinheiro não é muito pra nós!  

- Claro que é, Chris! É muito, muito dinheiro! Mesmo se for uma 

pessoa no nível Doumajyd, ela não ficaria calma em simplesmente 

perder essa quantia!  

- Então o quê, Mary?! Qual o objetivo deles?! Por que as pessoas 

que eu conheço há uma vida toda estariam nos enganando?!  

Mary ficou calada. Não sabia como responder a isso. Essa era 

exatamente a sua desconfiança, mas não conseguia aceitar que um deles 

poderia estar tramando algo, e essa confusão a atormentava. Mas ela não 

poderia simplesmente fingir que nada havia acontecido e ignorar o que 

vira naquela tarde e o modo como os outros dois estavam agindo agora. 

Não era somente Ryan Hainault, Nissenson e MacGilleain também 

estavam agindo de uma maneira completamente contrária ao que seria 

esperado deles. Como se fossem outras pessoas.  

- De qualquer maneira está estranho! – ela disse por fim – Tenho 

certeza de que algo está errado!  

- Você que é a estranha, idiota!  

- O quê? – ela perguntou indignada com a forma como ele falara.  

- Como consegue pensar tão mal deles?!  

- Não é que eu esteja pensando mal deles! Eu só- 

- Só o quê, Mary?! – ele rosnou ameaçadoramente, como ela não o 

via fazer há muito tempo – Onde pretende chegar agindo assim?! – então 

ele respirou fundo, tentando se controlar, e perguntou – Tem certeza que 

você viu o ladrão? Tem certeza que eles apertaram as mãos? Eles não 

estavam discutindo?  

Mary o encarou por um tempo e então estreitou os olhos dizendo 

sem conseguir esconder o tom de mágoa:  

- Não acredita em mim. – e saiu, tão furiosa quanto ele.  

- Espera, Mary! – ele tentou a segurar pelo braço.  

- ME SOLTA! – ela exigiu, arrancando o seu braço da mão dele, 

aparatando logo em seguida.  



63 
 

 

CAP 13 - Sonhos 

 

- Foi mal por ter incomodado vocês! – exclamou Doumajyd meio 

sem jeito, entrando na sala da área reservada do hotel luxuoso onde o D4 

e Mary estavam hospedados em Hong Kong, trazendo a caixa com a 

tiara consigo debaixo do braço – Prometo que vou devolver o dinheiro 

sem falta! 

- Esqueça isso, Chris. – disse Nissenson revirando os olhos, já 

cansado de dizer aquela frase para o amigo – Se é o preço que temos que 

pagar para você dois serem felizes, é barato. 

Depois que Mary havia fugido dele, Doumajyd encerrara a 

comemoração e eles voltaram para o hotel. A sua raiva com a discussão 

aos poucos havia sido substituída por dois problemas muito mais 

preocupantes: primeiro, não podia simplesmente ignorar o que Mary 

havia dito; e, segundo, não fazia idéia de para onde ela havia ido. 

Sabia que a noiva não deixaria de teimar, mas pelo menos achava 

que ela havia voltado para o hotel. Onde ela estaria em meio a um país 

desconhecido?... Porém, mesmo preocupado, sabia Mary se esconderia 

dele até o momento em que estivesse calma o suficiente para que 

pudesse responder sem explodir. Então, o que ele poderia fazer naquele 

momento, era agradecer decentemente aos amigos. 

Na sala, Hainault lia como sempre, afundado em uma poltrona. 

Nissenson e MacGilleain, sentados em uma grande mesa, participavam 

em um desafio para ver quem conseguia experimentar todos os petiscos 

estranhos que elas haviam pedido ao serviço de quarto sem fazer careta.  

Doumajyd estava prestes a dizer, novamente, que pagaria de 

alguma forma, quando Ryan o cortou: 

- Você brigou com a Mary? 

- ...Mais ou menos. – ele respondeu em um resmungo, deixando 

bem claro que não queria falar sobre aquilo. 

- Por que brigaram agora? – perguntou MacGilleain, apontando 

qual petisco Nissenson deveria experimentar. 

Doumajyd olhou, involuntariamente para Hainault, que o 

encarou, esperando pela resposta.  

- Não é nada. – respondeu o líder, passando a olhar para o tapete 

quando percebera o que fizera. 

- O que é isso? – reclamou Nissenson – Toda essa confusão para 

recuperar a tiara e agora vocês vão ficar brigando? 

- Se você não for firme, a Mary vai te deixar, Chris. – comentou 

MacGilleain, encarando com suspeita o que parecia ser um pedaço de 

peixe cru com uma pasta esverdeada salpicada de pontos roxos.  
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- A Mary deve estar cansada de viver todo o dia com essa fera. – 

disse Nissenson, empurrando o petisco mais perto do amigo, o 

incentivando a comer logo. 

- Você tem que entender os sentimentos dela, Chris. – continuou 

MacGilleain – Ela não- 

- CALEM A BOCA! – ele rosnou – Vocês ficam falando como se a 

culpa fosse minha! 

- O que isso agora? – perguntou Nissenson indignado – Vai 

descontar em nós? 

- É que a Mary está suspei... – Doumajyd percebeu o que iria falar 

e parou a tempo. 

Então, tentando disfarçar o que dissera, ele fingiu interesse nos 

petiscos sobre a mesa, e se aproximou para ver, largando a caixa ao seu 

lado. 

- A Mary o quê? – perguntou Nissenson, não se deixando enganar 

pelo amigo. 

- O que há de errado, Chris? – perguntou MacGilleain. 

- Nada. – respondeu o dragão, irritado consigo mesmo por ter 

falado demais. 

- Tem alguma coisa errada, sim! – Nissenson disse para 

MacGilleain, que concordou com um aceno de cabeça. 

- De qualquer forma, a amizade é mais importante, não é? – 

perguntou Doumajyd, deixando os amigos ainda mais confusos em 

tentar seguir a sua linha de raciocínio. 

- Se é importante mesmo não fique latindo e descontando em nós! 

– brigou Nissenson, irritado com o comportamento dele. 

- O que foi, Simon?! – Doumajyd contornou a mesa até ele – Quem 

está latindo?! 

Imediatamente MacGilleain se pôs de pé, com o reflexo 

adquirindo com anos de experiência, para apartar a briga deles logo no 

início. 

- Você fica falando coisas sem sentido! – acusou Nissenson, 

ficando de pé e encarando Doumajyd. 

- Onde que as palavras do Ilustríssimo Eu são sem sentido?! – o 

líder o pegou pela gola do casaco. 

- Me solta! – disse Nissenson em tom de ameaça, no fim da sua 

paciência para agir somente com palavras. 

- Ei, ei! Vamos nos acalmar! – MacGilleain conseguiu livrar 

Nissenson de Doumajyd e afastou os dragões, enquanto eles ainda não 

tinham danos. 

- Essa mania de ‘Ilustríssimo Eu’ não vai sarar nem se ele morrer! 

– reclamou Nissenson, saindo irritado para o outro lado da sala. 



65 
 

- Não dá para domar o Chris se não for a Mary. – Hainault deu a 

sua opinião sobre a discussão. 

- Então chame a adestradora da fera! – exclamou Nissenson. 

- NÃO ME TRATEM COMO UM ANIMAL! – Doumajyd 

explodiu. 

Então, furioso, pegou a caixa com a tiara e saiu, batendo a porta. 

*** 

- O que é isso?! É delicioso! – exclamava Mary, depois de 

experimentar uma espécie de sopa de frutos do mar, servido em uma 

tigela de onde se bebia diretamente o seu conteúdo. 

- Você realmente combina com lugares assim. – comentou Archie 

Gilmore, mais uma vez completando o copo dela com a bebida típica que 

ele havia pedido. 

Mary não tinha como negar. Há muito tempo não se sentia tão a 

vontade em algum lugar, mesmo sendo em um país estrangeiro e com 

costumes totalmente diferentes dos seus. 

Os dois estavam em uma pequena lanchonete de esquina, onde 

tudo eram cores, vapores, barulho e muita gente andando. O banquinho 

em que sentava era de plástico e a mesa de tampo antigo e arranhado 

onde comiam tinham uma perna bamba. O movimento da rua logo ali 

perto, as luzes da cidade que, mesmo àquela hora, estava agitada, 

formavam um cenário muito diferente da pequena luxuosa 

comemoração que havia participado apenas algumas horas antes. 

- Realmente, é muito mais fácil conviver em meio a pessoas 

simples. – ela comentou, depois de mais um grande gole da tigela – 

Quando vou com o Chris em lugares chiques fico tão preocupada com o 

modo como devo agir que acabo comendo quase nada... 

O bruxo a encarou por um tempo, segurando um grande pedaço 

de carne de porco com destreza nos hashis, enquanto ela tentava em vão 

pegar um legume com os seus. 

- Mesmo assim, você tem confiança de viver sua vida com ele? – 

ele perguntou quando ela desistiu e pegou o que queria com os dedos 

mesmo. 

- Agora... eu não sei. – ela disse com firmeza, surpreendendo a si 

mesma com a falta de hesitação, o que ela imediatamente atribuiu à 

bebida.  

- Se você terminar esse relacionamento com ele, vai se sentir livre. 

– ele comentou. 

Foi a vez de Mary o encarar. O tom que o bruxo usara era o de 

alguém que sabia muito bem o que estava dizendo. 

- Por acaso... – ela começou, sem coragem de continuar. 

- Sou separado. – ele informou com um sorriso, como se essa 

informação fosse algo corriqueiro. 
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- É mesmo? – ela piscou algumas vezes, já que não conseguia 

imaginar que o bruxo tivesse sido casado. 

- Me casei por impulso. – ele contou – Não foi como vocês que 

estão há tanto tempo juntos. 

- E... e porque vocês se separaram? – ela perguntou curiosa, e 

acrescentou antes de conseguir evitar – Traiu ela? 

Ele riu, e respondeu: 

- Não, não foi isso... Na verdade, nós tínhamos uma ótima relação 

de casal. 

- Então, por quê? 

Gilmore pensou um pouco antes de falar, como se tentasse 

lembrar exatamente como acontecera: 

- Um dia, eu perguntei para ela qual era o seu sonho. 

- Sonho? 

- Ela é uma designer. Não era famosa na época, mas tinha muito 

talento e adorava o seu trabalho. Ela me disse que o seu sonho era 

desenvolver uma nova coleção que marcaria para sempre o mundo da 

moda bruxa. Ela se esforçaria muito. Estudaria bastante, aprenderia 

novas técnicas, conquistaria o seu espaço... E daí em diante seus sonhos 

iam de Paris para todo o mundo. 

- Isso é incrível, não é? 

- Exatamente o que eu pensei!... Mas então, me dei conta que, em 

momento algum, esse sonho tinha algo relacionado comigo. Então eu 

também pensei em qual era o meu sonho, e só via coisas sobre o meu 

trabalho, nada relacionado com ela... Foi então que, em algum lugar de 

mim, percebi que o importante não era ela, e ela percebeu o mesmo. Se 

insistíssemos naquela relação, estaríamos presos, e nenhum dos dois 

conseguiria avançar. 

Mary ouviu atentamente, e teve que concordar com ele. Seria 

melhor terminar daquela maneira do que esperar a situação chegar a um 

ponto insuportável. 

- Por isso, vendo você agora nessa indecisão depois de tanto 

tempo juntos, me pergunto se esse casamento dará mesmo certo. 

Mary limitou-se a cutucar sua comida com os palitos, pensando no 

que ele dissera. 

*** 

No hotel onde estavam hospedados havia um jardim com fontes, 

de frente para a baía, de onde se podia ver os grandes prédios 

iluminados da noite de Hong Kong. Não era um jardim extenso, já que 

havia sido construído artificialmente e ficava suspenso sobre a água, mas 

era um lugar extremamente tranqüilo no meio daquela grande e agitada 

cidade. No topo de uma das fontes em forma de cascata, localizada na 

melhor posição para se admirar o cenário do outro lado, havia uma parte 
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plana, que Doumajyd havia descoberto que seria como um ótimo banco 

para alguém que queria ficar isolado de todo mundo. 

Era lá onde ele estava, abraçado na caixa da tiara, com o olhar 

perdido pelas luzes coloridas refletidas na superfície ondulante da baía. 

- Chris. – ele ouviu a voz de Hainault o chamar. 

Lentamente, ele virou a cabeça e pôde ver o amigo na grama mal 

iluminada lá embaixo, com a sua aparência despreocupada, o encarando 

com as mãos enfiadas no bolso do casaco. 

- O que foi? – ele continuou – Conseguimos recuperar a tiara, 

então qual o problema. 

Doumajyd não falou de imediato. Não queria iniciar uma 

conversa que poderia tomar o mesmo rumo que a anterior. Então, depois 

de pensar um tempo, ele começou: 

- Ei, Ryan... 

- O quê? – perguntou o outro o incentivando a continuar, ao 

mesmo tempo aparatando e sentando ao lado dele. 

- Eu posso acreditar em você, não é? 

- O que é isso do nada? – perguntou Hainault rindo. 

- Eu acredito em você. – afirmou Doumajyd, novamente com o 

olhar se perdendo na paisagem noturna. 

Os dois ficaram quietos por um tempo, e então Hainault quebrou 

o silêncio: 

- Se... 

- O quê? – perguntou o dragão, já que tinha seus próprios 

pensamentos ecoando em sua mente. 

- Se algo acontecesse... Você disse que deixaria por minha conta, 

não é? 

- Isso. – ele confirmou. 

 - Sabe, – Hainault se esticou os braços para trás, apoiando o corpo 

e olhando para cima – eu estou pensando em várias coisas no momento... 

Sobre o que significa deixar tudo por minha conta. 

O tom estranho que ele usara para dizer a última frase fez com 

que o dragão olhasse para o amigo, que o encarava de uma forma 

intensa. Vendo que a sua reação o perturbara, Hainault sorriu, 

desmanchando toda a atmosfera que havia criado. 

Doumajyd, visivelmente incomodado com coisas que ele não 

revelaria, ficou de pé, afirmando: 

- De qualquer forma, eu acredito em vocês. 

*** 

- Muito obrigada pela refeição e pela companhia. – Mary 

agradeceu educadamente, mesmo se sentindo tonta depois de ter bebido 

tanto. 

- Não tem de quê. – Gilmore respondeu da mesma forma. 
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Ele a trouxera até a frente do hotel onde estava hospedada, para 

garantir que ela chegaria bem. 

- Posso perguntar mais uma coisa? – ela pediu – Por que você 

estava no leilão? 

- Na verdade, – ele riu, meio sem jeito de dizer o motivo – foi um 

pedido da Summer. 

- A Summer? – Mary se surpreendeu, não pelo fato de a amiga ter 

pedido, mas pelo fato de ele entrar em algo tão perigoso somente porque 

ela pedira. 

- Ela me puxou pelas vestes e ordenou recupere aquela tiara de 

qualquer jeito! 

- É bem coisa dela. – Mary riu. 

- Bom, de qualquer jeito, foi bom a tiara ter voltado, não é? 

- Foi. – Mary concordou. 

- Então, nós vemos, pequena advogada. Boa noite e volte em 

segurança para o seu noivo. 

Ele se virou e seguiu andando pelo lado contrário da rua. 

Mary o viu se afastar, pensando em como ele, apesar de tudo o 

que tinha acontecido, era uma boa pessoa. Então, tomou fôlego e gritou: 

- Se fizer a Summer chorar vai ter que se acertar comigo, senhor 

Gilmore! 

Em resposta, ele apenas ergueu a mão, fazendo um sinal positivo. 

Mas a satisfação de Mary com a resposta dele só durou um 

segundo. Assim que se voltou o hotel, todas suas próprias preocupações 

voltaram a bombardeá-la. 

- Um sonho, é? – ela deixou escapar com um suspiro. 

*** 

Mary respirou fundo, tomando coragem para passar pela porta do 

jato, onde somente Doumajyd estava, aguardando pela partida. 

Os outros dragões haviam cada qual voltado de formas diferentes, 

alegando algum compromisso. Mary desconfiava que isso era somente 

uma estratégia deles para que os dois ficassem sozinhos durante a 

viagem e fossem obrigados a conversar e resolver os seus problemas do 

dia anterior. 

Como não havia como escapar, já que não teria dinheiro para 

voltar por meios trouxas, não havia como fugir. Então entrou de uma 

vez, não dando tempo para que seus pensamentos a obrigassem a dar 

meia-volta depois de ter chego até ali. 

Ao ver que ela se aproximava, Doumajyd se mexeu na sua 

poltrona, ajeitando a caixa da tiara que segurava firmemente no colo. 

Se Mary se sentia mal por causa do que bebera e a noite pseudo-

dormida, seu estado não era pior do que o do dragão. As olheiras dele e 

o visível mau humor indicavam que o dragão passara a noite em claro. 
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Um péssimo sinal para quem desejava apenas ter uma viagem tranqüila 

com ele. 

- Onde esteve ontem à noite? – ele inquiriu, ao invés de um 

cumprimento, enquanto ela se sentava em seu lugar, revelando que os 

temores dela estavam certos.  

Ela não respondeu, e fingiu olhar com interesse pela janela. 

- Onde você foi?! – ele aumentou o tom de voz. 

- Não importa onde eu fui! – ela não agüentou ficar quieta. 

- Claro que importa, idiota! Nós estamos noivos e... Está me 

ouvindo?! 

- Será que deveríamos mesmo nos casar? – ela resmungou, ainda 

sem olhar para ele.  

Ao invés do berro certo que ela imaginou que viria dele, Mary não 

ouviu resposta alguma. Somente depois de um tempo o dragão 

perguntou, usando um tom baixo: 

- Você está mesmo indecisa? 

Ela não respondeu, afinal, não era o melhor momento e nem o 

lugar para discutirem aquilo. Mas o dragão insistiu: 

- Nós recuperamos a tiara e agora você- 

Ele não conseguiu terminar, mostrando o quanto a situação o 

deixava nervoso.  

Nesse tempo, um elfo-doméstico se aproximou e serviu dois copos 

de suco, fazendo inúmeras reverências, e saindo apressado logo em 

seguida. Imediatamente, os dois pegaram seus copos e beberam todo o 

conteúdo. 

- Eu não entendo. – foi a vez dele resmungar. 

- Chris, por algum momento, você pensou seriamente se casar 

comigo é o que você quer para a sua vida? 

- Que tipo de pergunta é essa agora? 

Mary recostou a cabeça na poltrona, se sentindo cansada. 

- O seu sonho... – ela disse, mas não conseguia pensar no que 

vinha depois disso – O seu... sonho... – por algum motivo, ela não só 

perdera a capacidade de formular a frase inteira, como também não 

conseguia manter seus olhos abertos, e então tudo ficou escuro. 

 Logo em seguida, a cabeça de Doumajyd também tombou ao seu 

lado. Então, sem que nenhum dos dois dessem conta, alguém entrou no 

lugar, retirou cuidadosamente as mãos do dragão de cima da caixa e a 

pegou para si. E, pela segunda vez, a tira fora roubada pela mesma 

pessoa, que saiu sorrindo, satisfeito com a missão cumprida. 

 

CAP 14 – Isolados 

 



70 
 

Mary despertou lentamente, mas não abriu os olhos. Não só eles, 

como todo o seu corpo, estava tão pesado que, mesmo naquele estado de 

pouca consciência, tudo o que queria era voltar a dormir. Então 

permaneceu daquele jeito, como se ainda estivesse em sono profundo. 

Sentia o seu rosto repousado no seu braço, a claridade do dia e o calor do 

sol batendo nela, o canto dos pássaros, a brisa refrescante, o som das 

ondas do mar... ondas do mar?  

Confusa, ela se forçou a acordar direito e olhar em volta, 

raciocinando.  

- ...Que lugar é esse? – ela murmurou, soerguendo-se 

sobressaltada, se dando conta de que não reconhecia o cenário a sua 

volta.  

Estivera deitada dormindo na areia pelo que parecia ter sido um 

longo tempo. Logo ao seu lado estava a sua mala, como se tivesse sido 

jogada ao lado da dona. Tinha a sua frente um vasto mar azulado, que se 

perdia no horizonte imenso, de um céu azul claro. O sol estava alto e as 

ondas vinham tranquilamente quebrar na areia branca e fina como 

farinha. Olhou em volta e viu que a faixa de areia se estendia até um 

amontoado de grandes pedras a sua esquerda e dobrava o mar a sua 

direita. Atrás dela havia uma floresta, com vegetação típica de trópicos. E 

ali, perto dela, estirado na areia, dormindo e respirando calmamente, 

estava Doumajyd.  

- Chris! – ela se arrastou até ele, ainda sentindo dificuldade em se 

movimentar – Chris! Acorda! Estamos em um lugar estranho! Chris!  

Mas a única resposta que ela conseguiu dele foi um resmungo 

acompanhado de um meio sorriso, de quem está sonhando com algo 

bom, e então ele virou para o outro lado e continuou dormindo.  

- Será que é um sonho? – ela olhou em volta preocupada.  

Mesmo forçando sua memória, tudo o que lembrava era de ter 

entrado no jato em Hong Kong para voltarem para casa. Depois disso 

não havia nada além do despertar naquele lugar.  

Então se levantou, batendo a areia das roupas. Não podia 

simplesmente ficar sentada ali esperando que Doumajyd acordasse e 

ajudasse a descobrir o que tinha acontecido. Precisa andar e procurar por 

alguém. E foi isso que fez.  

Por mais de meia hora andou pela faixa de areia. Constatou logo 

que se tratava de uma ilha, mas não encontrou nenhum sinal de que 

houvesse pessoas vivendo ali. O máximo que havia, por onde andou, 

eram galhos secos trazidos pela maré e pedras, nada que denunciasse 

civilização. Então, quando achou que já havia ido longe demais, voltou 

seguindo as suas pegadas.  

Ao chegar ao ponto em que acordara, encontrou Doumajyd 

sentado em cima da sua mala, encarando o mar.  
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- Isso é uma ilha deserta, não é? – ele pediu, como se para concluir 

seus pensamentos. 

O silêncio dela indicava perfeitamente um sim.  

Doumajyd voltou a encarar o mar e, quando ela se aproximou 

dele, informou:  

- A tiara sumiu.  

- Mentira. – foi tudo o que ela conseguiu dizer.  

Depois de tudo o que haviam passado, de finalmente terem 

recuperado a tiara, novamente ela havia sumido.  

- Parece que caímos em uma armadilha. – disse o dragão, em tom 

de quem admitia a contra gosto – Não sei como dormimos, mas acho que 

havia alguma coisa naquela bebida que o elfo trouxe...  

- Inacreditável. - lamentou-se Mary, se largando na areia ao lado 

da sua mala, no mesmo lugar em que tinha acordado.  

Por um longo tempo, os dois permaneceram em silêncio, apenas 

olhando para a vastidão do mar. Então, de repente, Doumajyd ficou de 

pé e foi até o limite das ondas na praia, e começou a andar de um lado 

para o outro como se, avistar algum resgate ao longe ou não, dependesse 

totalmente do ponto de onde ele olhava.  

- Ninguém virá nos salvar. – concluiu Mary.  

- E por que acha isso?! – ele perguntou agressivo, demonstrando 

estar irritado com a situação.  

- Porque é uma armadilha. – ela explicou paciente, sabendo que 

em nada ajudaria no momento começarem novamente a discutir – Vai 

demorar até os outros perceberem que não voltamos e, quando 

perceberem, as pessoas que nos jogaram aqui já terão tido tempo 

suficiente para encobrir pistas... É bem óbvio terem nos largado em uma 

ilha isolada como essa. Fomos atrás deles em Las Vegas, depois em Hong 

Kong então... Espera. Chris! – ela ficou de pé, agitada, como se tivesse 

descoberto algo grande – As pedras!  

- Que pedras?  

- As pedras da tiara! A história sobre a Sorriso da Deusa! – ela 

forçou o seu pensamento – Como era mesmo que a Nana havia falado?... 

Uma era a Esperança do Deserto, não era?  

- A Lágrima do Oriente, a Serenidade do Oceano e a Segredo 

Ancestral. – ele completou.  

Eles haviam atravessado todo o deserto americano com a 

esperança de encontrar a tiara. Depois foram até o Oriente e, mesmo 

recuperando o que buscavam, haviam brigado. Agora estavam perdidos 

em um oceano. Não podia ser pura coincidência a relação desse roteiro 

com as pedras da tiara.  

- O que pretende com isso? – ele se perguntou baixinho, 

procurando por uma explicação.  
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*** 

Escurecera e eles chegaram à conclusão de que não poderiam 

simplesmente ficar sentados na areia esperando que alguma coisa 

acontecesse. Então, enquanto ainda havia um pouco de luz, entraram 

pela vegetação e logo encontraram um lugar com grandes pedras, que 

tinham uma abertura formando uma caverna, de onde saia um pequeno 

rio. Porém, o entusiasmo com o abrigo logo foi ofuscado pela descoberta 

de que suas varinhas e esferas haviam sumido. Qual fosse o motivo que 

tiveram para que os trouxessem até aquela ilha, queriam ter certeza de 

que não conseguiriam voltar por conta própria e permaneceriam 

totalmente isolados.  

Assim, Mary teve que recorrer ao seu conhecimento de filmes 

sobre naufrágios e sobrevivência em lugares inóspitos para tentar coisas 

que nunca pensara em fazer em sua vida, como acender uma fogueira 

partindo do básico de esfregar um pedaço de maneira no outro.  

Tentou algumas vezes sem sucesso, enquanto Doumajyd arrastava 

as malas para o abrigo. Logo o dragão tomou o seu lugar nas tentativas, 

achando que se usasse mais força conseguiriam progredir.  

- Então, percorremos o caminho das pedras da tiara. – ele 

comentou, muito ciente do silêncio e do afastamento entre eles, 

remanescente da briga do dia anterior.  

 - Acredito que sim. – disse Mary, observando atentamente, 

esperando por uma faísca.  

- Quer dizer que estava decidido o fato de virmos para cá?  

Ela concordou com um aceno de cabeça e continuou:  

- E se for assim, ainda resta um lugar para irmos...  

Uma centelha de fogo acendeu na madeira e os dois se apressaram 

em alimentá-la, para poderem criar uma fogueira. Quando essa estava 

bem acessa, os dois olharam em volta, analisando o que tinham.  

A caverna não era espaçosa e nada confortável. Mas agora, com 

luz, as coisas pareciam um pouco melhores. A segunda decisão de 

importância, depois do fogo, foi separar nas malas tudo o que tinham e 

que poderia ser usado.  

Mary verificou, com um suspiro, que não havia muita coisa além 

de roupas. Assim como Doumajyd, ela tinha uma garrafinha de água 

mineral e pacotes de biscoitos, coisas que ganharam na primeira viagem 

de avião e que ela esquecera completamente, pois não necessitava delas. 

Tinha toalhas, xampu e sabonete, o que era um certo alívio. Na mala de 

Doumajyd também só haviam roupas. Afinal, o presidente da D&M não 

precisava levar peso em sua bagagem. Se necessitava de algo que não 

tinha, simplesmente, bastava comprar. A única coisa diferente que 

encontrara era um cartão de crédito, uma coisa que MacGilleain havia 
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lhe dado para que usasse em caso de emergências, mas que o dragão não 

sabia exatamente como funcionava. 

Dormiram mal aquela noite, usando roupas enroladas como 

travesseiros, e acordaram cedo para decidirem como iriam se virar até 

que alguém aparecesse... se alguém aparecesse.  

Mary passou o dia andando pelos arredores, recolhendo galhos e 

pedras que poderiam ser usados na caverna. Fez uma boa reserva de 

galhos para manter a fogueira acessa e acercou com pequenas pedras. 

Também conseguiu arrumar pedras que poderiam ser usadas como 

bancos. Já a missão de Doumajyd era buscar por alimento. Sua primeira 

tentativa foi um lago no interior, onde haviam peixes. Porém, depois de 

ter mais engolido água do que pego alguma coisa, ele concluiu que 

peixes não poderiam simplesmente ser pescados com a mão.  

À tarde, depois de ter feito tudo o que podia pela caverna, Mary 

procurou por frutas, mas todas as que encontrou estavam verdes ou 

tinham uma aparência duvidosa. Desistindo dos peixes, Doumajyd 

tentara em vão acertar pássaros com pedras, entretanto sua mira de 

batedor estava completamente enferrujada depois de tantos anos sem 

jogar quadribol. Logo desistiu e voltou para a caverna, onde ficou 

abrindo e fechando o seu relógio, que havia misteriosamente parado de 

funcionar desde que chegara naquele lugar.  

O estômago de Doumajyd roncou alto e ele não conseguiu evitar 

um suspiro zangado, olhando para os pequenos pacotes de biscoito sem 

graça, que só durariam até o próximo dia.  

Mary voltou pouco tempo depois e se sentou no outro lado da 

caverna, com ar de derrotada.  

Os dois permaneceram quietos, um com mais fome e cansaço que 

o outro, apenas se limitando a jogarem gravetos no fogo, para que ele 

continuasse acesso.  

 *** 

No dia seguinte, Doumajyd tentou mergulhar no mar, repleto de 

corais, mas também não teve sorte. Quando os seus olhos começaram a 

arder por causa do sal da água, ele teve que admitir que precisava de 

equipamentos adequados.  

Mary via, desolada, que não haviam mais biscoitos, que não 

encontravam frutas e que, embora houvessem muitos peixes, esperar que 

um bruxo que crescera nunca tendo que usar as próprias mãos para 

conseguir o que queria os pegasse, era perda de tempo. Sem pensar 

direito, ela saiu andando pela praia, foi até o monte de pedras e subiu na 

mais alta, tendo vista de toda aquela imensidão de oceano, e ficou horas 

gritando, na esperança tola de que alguém a ouvisse, até que o sol se pôs 

e ela desistiu.  
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Mais uma vez, naquela noite, eles dormiram mal. Não só pelo 

desconforto, mas pela preocupação e, principalmente, pela fome. Tinham 

consciência de que não morreriam por ter ficado apenas alguns dias sem 

comer, mas sabiam que se não encontrassem algo em breve, logo não 

teriam forças para continuar tentando.  

*** 

No dia seguinte, Mary levantou cedo, decidida a entrar mais longe 

na floresta, em busca de frutas. Sentia-se mal, não só pelo estado do seu 

corpo sujo e seus cabelos desgrenhados pela falta de cuidado, mas pelo 

seu espírito, cada vez mais nebuloso e negativo. Era algo que 

simplesmente não podia evitar, já que não encontrava nenhuma saída 

para aquela situação.  

Mesmo assim, ainda se surpreendia em comprovar o fato de que a 

necessidade era capaz de despertar capacidades que ela nunca imaginara 

ter, como a visão ampliada que lhe permitiu enxergar pontos amarelos 

no topo de uma árvore e a sua habilidade em subir pelos galhos. Eram 

frutas e pareciam estar apetitosamente maduras, não podia deixar que a 

questão altura e dificuldade em chegar até elas a fizessem desistir do 

alimento.  

Conseguiu atingir ao topo, bem perto das frutas. Tudo o que 

precisava fazer era esticar uma das mãos, enquanto se segurava 

firmemente com a outra, e então poderia... Antes que se desse conta, seu 

pé escorregara no galho e ela caiu, deslizando pelo tronco, batendo 

pesadamente no chão, rolando para o lado e caindo mais uma vez em um 

barranco, deslizando até parar dentro de um pequeno rio. Esfolada, 

molhada, suja, tossindo e dolorida em vários lugares, Mary se ergueu 

com dificuldade e ficou sentada no meio da água, se sentindo 

completamente perdida.  

Estava presa em uma ilha deserta, sem comida, machucada e sem 

perspectivas de resgate. Definitivamente não havia como ficar pior do 

que aquilo. Porém, mal havia terminado de concluir esse pensamento, 

quando um trovão ressoou por toda a ilha, e começou e a chover.  

Completamente vencida, tudo o que Mary pôde fazer foi chorar.  

*** 

Doumajyd teve uma idéia para pegar peixes. Conseguiu encontrar 

galhos adequados e agora só teria que arranjar algo para usar como rede.  

No caminho de volta para a caverna, começara a chover e ele 

apressou o passo. Se Mary não estivesse por lá a fogueira poderia se 

apagar com o vento, e seria difícil acendê-la novamente naquele tempo 

úmido.  

Porém, ao avistar o abrigo, paralisou. Viu Mary sentada diante da 

fogueira, abraçando as pernas e com o rosto escondido, como se 

chorasse. Mesmo de longe, percebeu os braços e as pernas esfolados dela 
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e a sua roupa toda suja, rasgada em vários lugares. Sem perder tempo, 

ele largou os galhos que trazia e correu até ela.  

- Ei, Mary?! O que aconteceu? – ele se ajoelhou ao lado dela, 

analisando os machucados de forma preocupada.  

Ela tremia e estava toda molhada. Então, agindo rápido, ele pegou 

o seu casado para cobri-la e colocou mais galhos na fogueira.  

- Você está bem? – ele perguntou.  

- Tudo bem. – ela respondeu com uma voz fraca.  

O dragão a encarou por um tempo. Nunca a ouvira falando 

naquele tom, totalmente contrário a sua personalidade forte. Mas só 

conseguiu chegar à conclusão de que ela deveria estar cansada e faminta, 

e então aconselhou:  

- Não se esforce tanto.  

- Se não nos esforçarmos não iremos sobreviver! – ela respondeu 

grossa e irritada.  

Agora, ele via que não era somente fome e cansaço. Mary agia 

como alguém que estava a ponto de desistir.  

*** 

Mesmo depois de escurecer, a chuva ainda caia. Dentro da 

caverna, cada um em seu canto, Mary e Doumajyd se limitavam a olhar 

para as chamas do fogo, sozinhos com seus próprios pensamentos.  

- O que estamos fazendo? – Mary quebrou o silêncio, pensando 

alto – Tivemos problemas desde o início e agora isso... É como se fosse 

um erro estarmos juntos, porque nada dá certo...  

- Por que diz isso? – resmungou Doumajyd.  

- Só para começar, – ela continuou, mantendo aquele tom de voz 

sem emoção – se aquela tiara não tivesse existido, não estaríamos presos 

aqui.  

Doumajyd olhou para ela, não acreditando no que ouvia:  

- Está falando sério?  

Ela ficou em silêncio por um tempo, e então disse:  

- Realmente nossos valores são diferentes...  

- O quê?  

- Se nos casarmos, vamos sempre estar juntos... Mas se, mesmo 

agora, não conseguimos que as coisas dêem certo, como vamos conseguir 

que elas melhorem depois?  

- Se tiver que dar certo, vai dar certo! – ele respondeu, irritado com 

o jeito negativo dela.  

Então se levantou, pegou um casaco e o vestiu dizendo, no seu 

tom de líder dos dragões:  

- Eu não tenho nenhuma dúvida sobre passar o resta da minha 

vida com você! – e saiu na chuva, pisando furioso pelas poças d’{gua.  
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CAP 15 – O colar de Saturno 

 

Enfim Doumajyd havia descoberto uma utilidade para o cartão de 

crédito de MacGilleain. Depois de ter cortado o dedo nele ao pegar algo 

na sua mala, pensou que poderia usar uma pedra para afiá-lo, a ponto de 

torná-lo tão prático quanto uma faca. Assim, conseguiria não só algo 

extremamente útil, como algo que o auxiliaria a conseguir mais coisas 

úteis.  

Com a faca improvisada, ele conseguiu cortar folhas de palmeiras 

em tiras para modelá-las. Usando as tiras e um amontoado de folhas de 

palmeiras, conseguiu montar algo eu se parecia muito com um tapete 

amarrado, e que amenizaria um pouco o fato de estarem dormindo no 

chão de pedra. Também conseguiu fazer uma rede de aparência tosca, 

mas firme, e a amarrou nos galhos que achara no dia anterior.  

Colocando os galhos cruzados, como se fossem uma tesoura, 

conseguiu um movimento de abrir e fechar a rede. Ficara um tanto 

grosseiro, mas com certeza seria muito mais eficiente do que usar as 

próprias mãos para pescar. Bastaria ele prender o peixe e teriam uma 

refeição decente.  

Porém, a sua alegria com o fato de ter construído algo com as 

próprias mãos não durou muito tempo. A situação de Mary, que 

permanecia na caverna, no mesmo estado do dia anterior, abraçada aos 

seus joelhos, com o olhar perdido, era a sua principal preocupação. 

Caberia a ele continuar tentando também por ela. E por isso ele pensava 

que, se voltasse com um peixe, o estado de ânimo da noiva poderia 

melhorar.  

Entretanto, a prática não era tão fácil como a teoria. No rio, por 

duas vezes conseguira prender um peixe na rede, mas eles se debatiam 

tanto que, quando tentava os pegar, eles pulavam e fugiam. Praguejando 

alto e chutando a água, Doumajyd não desistia e continuava tentando.  

Escondida atrás da vegetação de grandes folhas, Mary observava 

de longe as tentativas frustradas do dragão.  

*** 

Naquela noite, Doumajyd voltara para a caverna de mãos vazias e 

o estômago roncando ainda mais. Sem dizer uma palavra, ele se largou 

exausto no tapete de palmeiras e logo adormeceu. Mary, ao contrário, 

passara aquela noite inteira acordada, segurando firmemente o seu colar 

com o pingente de Saturno na mão, pensando.  

*** 

Quando o dia começava a clarear e o sol ainda se preparava para 

nascer, Mary saiu da caverna, deixando para trás um Doumajyd 

profundamente adormecido, e seguiu para a floresta.  
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Mesmo não tendo andando por toda a ilha, a geografia dela não 

era algo difícil de aprender. Ela tinha a forma de uma meia lua, sendo 

que uma metade tinha uma faixa de areia e a outra, precipícios de 

pedras. Não era muito extensa, mas era grande o bastante para abrigar 

uma floresta, várias nascentes e a sua população de seres. As nascentes se 

juntavam e formavam um rio maior, que atravessava todo o meio da ilha 

até chegar no mar. Era lá onde Doumajyd tentava pescar todos os dias. 

Não havia animais grandes, mas eles já tinham avistado roedores e 

pássaros perto da caverna.  

Dentre todos os riozinhos que ela conhecia, existia um mais 

afastado que ela gostava de ir. Lá, ele passava por uma região de pedras 

pequenas formando um pequeno lago, tão raso quanto uma poça de 

água nas suas bordas. Um lugar perfeito para quem quisesse lavar o 

rosto e se sentar tranquilamente, apenas ouvindo o barulho da água 

corrente.  

Depois de se lavar, tentando amenizar a sensação de que estar 

mais suja do que realmente estava, ela tirou o colar de saturno do seu 

pescoço e o encarou por um longo tempo. Apesar de não ter nenhum 

sintoma de doença, desde o dia de chuva ela se sentia doente e fraca, 

como nunca se sentira na vida, e seu estado de ânimo se reduzia ainda 

mais olhando para aquele pingente.  

Houve um tempo em que considerava aquele colar um dos seus 

pertences mais preciosos, a ponto de carregá-lo sempre consigo, como 

um amuleto. Porém, agora, não conseguia mais o ver como algo além do 

que realmente era: um colar caro. Não compreendia porque chegara a 

considerá-lo tanto. Porém, mesmo nesse seu estado de depressão, não 

conseguia simplesmente largá-lo ali, como sentia vontade de fazer.  

Um estrondo, seguido da confusão de pássaros fugindo, fez com 

que ela despertasse de seus pensamentos. Havia algo por perto dela. 

Algo grande.  

Cuidadosamente, ela ficou de pé e seguiu para a vegetação. 

Mesmo com um pressentimento de que poderia ser perigoso e de que 

estava correndo risco, avançou para descobrir o que era. Em todos 

aqueles dias na ilha nada do tipo tinha acontecido.  

A princípio, não via nada além das cores da própria floresta. 

Aquela habilidade de ver longe que havia adquirido no começo se 

esgotara assim como o seu ânimo, e tudo a sua volta parecia fazer parte 

de uma única coisa, sem detalhes.  

Foi nesse momento em que ficou imóvel, apenas respirando, que 

viu algo se mexendo a frente dela. Era alguma coisa escura, que se movia 

de forma estranha, ora parecendo se arrastar e ora parecendo andar 

como um animal. Percebendo que a coisa ainda não a tinha visto, ela de 

um passo a frente, para enxergar melhor, mas foi um erro. Acabou 
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pisando em um galho seco, e o estralo ecoou pela vegetação, fazendo a 

coisa se erguer e notá-la. Imediatamente a sombra avançou, e quando 

Mary começou a correr, ela se transformou em um urso negro, duas 

vezes maior do que o normal.  

Mary sabia que não podia gritar pedindo ajuda. Estava muito 

longe da caverna e Doumajyd não a ouviria se não chegasse mais perto. 

Não havia mais ninguém para socorrê-la e não tinha uma varinha para se 

defender. Então, tudo o que estava ao seu alcance era correr, e teve o 

bom senso de seguir o caminho do rio, que era mais limpo e sem 

obstáculos.  Mesmo assim, tropeçou duas vezes, esfolando e batendo os 

joelhos, levantando sem pensar muito e continuando a corrida, ouvindo 

passadas pesadas atrás de si.  

Logo o caminho do rio se tornou inacessível, e ela teve que se 

embrenhar pela mata. Se arranhando e prendendo a roupa em galhos, ela 

avançou ofegando, até que saiu em um lugar de vegetação rasteira, 

coberto com as copas de árvores altas, e parou. Não conhecia aquele 

lugar e não sabia mais para onde ir, tendo perdido todo o seu senso de 

direção no seu desespero de fugir e, como não conseguia ver o céu, não 

conseguia deduzir em que parte da ilha estava pela posição do sol.  

Porém, as passadas atrás dela haviam parado. Não estava mais 

sendo perseguida, mas não significava que o perigo havia desaparecido. 

Ele apenas estava dando voltas, esperando pelo melhor momento de 

atacá-la. Confirmando isso, ela ouvia vários grasnidos e gemidos 

baixinhos, vindo de direções indefinidas. Instintivamente, ela dava voltas 

no mesmo lugar, olhando em todas as direções, respirando 

descompassadamente, apavorada.  

- Por que tudo dá errado? – ela murmurou baixinho, com a voz 

tremida – Por que eu tenho que passar por isso?... Eu só queria... Tudo o 

que eu queria...  

- Viver feliz?  

A voz familiar a fez gelar. A reconheceria mesmo em uma 

multidão. Então, alguém saiu do meio da vegetação e parou a frente dela.  

- Chris?  

O dragão a encarava de uma maneira que ela havia esquecido nos 

últimos anos: era o olhar do ditador de Hogwarts, aquele que 

impiedosamente colocava os alunos sobre as torturas da Tarja Vermelha 

do D4.  

- Nunca vai dar certo. – ele disse – Você nunca vai ser feliz.  

- O-o q-que está d-dizendo, Chris? – ela gaguejou, espantada 

demais para conseguir ser firme.  

- Somos diferentes. Nossos valores são diferentes. Nunca vai dar 

certo.  
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Aquelas frases, as mesmas que ela dissera, ditas por ele, uma após 

a outra, a atingiam de uma forma muito mais dolorosa do que os tombos 

que levara.  

- Nunca vai dar certo. Sempre haverá problemas. Nunca vai dar 

certo. Somos diferentes. Você não acredita. Nunca vai dar certo.  

Aquilo ressoava na cabeça de Mary, a quase a fazendo perder o 

chão.  

- Você é a pior de todas. Nunca mais quero te ver. Nunca vai dar 

certo.  

Com aquilo, ela chegara ao seu limite. A raiva por todos os 

problemas que haviam passado, por todas as dificuldades, a irritação e a 

agressividade causada pela fome, se misturaram todas em um único 

sentimento, e algo começou a borbulhar dentro dela. Mesmo o seu corpo 

não tendo de onde retirar energias, ela explodiu:  

- DEPOIS DE TUDO O EU PASSAMOS, DE TODOS ESSES 

ANOS, DE TODAS AOS NOSSOS ESFORÇOS E TODAS AS LÁGRIMAS 

VAI TERMINAR ASSIM?! – ela afastou os pés no chão, em uma pose de 

luta, com os punhos no ar, e sibilou, dando três pulinhos – Passar por 

tudo isso e morrer nessa ilha no fim do mundo É INACREDITÁVEL!!! – 

ela avançou com toda a sua força e socou Doumajyd no nariz.  

Sentiu a mão afundar e atravessar algo semelhante a uma gelatina, 

e viu a forma do dragão a sua frente se desfazer em uma fumaça negra e 

explodir no ar, desaparecendo, como se nunca tivesse existido.  

Abalada, ela se deixou cair de joelhos no chão. E então riu, com 

um riso nervoso de quem ainda não acreditava no que acontecera: era 

um bicho-papão. Havia um bicho-papão naquela ilha e ele a atacara. E 

ela derrotara um bicho-papão sem usar a varinha, apenas com um berro 

e um soco no nariz.  

Então, passando aquele momento, ela deixou o óbvio de lado e 

pensou no que realmente havia acontecido.  

Sabia que o bicho-papão usava o maior medo das pessoas para 

atacá-las, para deixá-las psicologicamente indefesas. Então se deu conta 

de que nem mesmo ela saberia dizer, antes daquilo, qual era o seu maior 

medo.  

Instantaneamente, se recordou do dia em que aquela mesma cena 

havia acontecido, quando tudo começara. Quando ela declarou guerra ao 

D4 e nunca mais teve sossego na vida, porque Doumajyd passara a fazer 

parte dela. De como correu atrás da carruagem da família Doumajyd, 

que levaria o dragão para Nova York, gritando com todas as suas forças 

por ele. De como ela agradecera pelo colar de saturno e como ele o 

colocara no seu pescoço, dizendo que se tornaria um homem melhor por 

ela. De como confessou, de uma forma um tanto indelicada, que estava 

apaixonada por ele.  
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Então se deu conta que, mesmo agora, depois de tantos anos, 

depois te ter enfrentado todos esses problemas e de ter se machucado 

tantas vezes, ela faria tudo de novo. Não importava o quanto Doumajyd 

fosse estúpido e egoísta, ela o amava. O seu maior medo, aquele que nem 

mesmo ela sabia, era de que ele dissesse exatamente o que ela vinha 

pensando desde o anuncio do noivado: que nada daria certo, portanto 

teriam que desistir.  

Antes que percebesse que estava chorando, seu rosto já estava 

todo molhado de lágrimas, como se finalmente pudesse colocar para fora 

todos os pensamentos negativos que vinha acumulando. E, em um gesto 

automático, ela colocou a mão no pescoço em busca do colar que, mais 

do que compromisso e anúncios para a comunidade mágica, 

representava a ligação deles dois.  

Mas ele não estava ali.  

- Quê? – ela procurou nos bolsos, pela roupa e no chão a sua volta, 

mas não havia sinal algum do colar – Sumiu!  

*** 

O sol já havia se posto e Mary não voltara para a caverna. 

Preocupado e sem fazer idéia de onde ela poderia ter ido, Doumajyd 

improvisou uma tocha e saiu à procura dela pela ilha. Passara por todos 

os lugares que conheciam e subira em cima das pedras mais altas a 

chamando, mas não houve resposta.  

Já era tarde da noite quando, andando pela margem onde o rio 

ficava mais largo por se juntar com a água do mar, a avistou do outro 

lado, desmaiada no chão. Largando a tocha, que caiu e se apagou na 

água, o dragão atravessou como um raio o rio a chamando:  

- MARY! – ele chegou até a ela e se ajoelhou, pegando a cabeça 

dela no chão – O QUE ESTÁ FAZENDO?!  

Ela entreabriu os olhos e demorou para reconhecê-lo.  

- Chris... – murmurou, com um fiapo de voz, demonstrando estar 

sem forças mesmo para falar.  

Vendo que ela não conseguiria se levantar, o dragão a puxou para 

si e a colocou nas costas, para poder levá-la em segurança pelo caminho 

pelo qual viera.  

Mary sempre fora pequena, e para ele não era um grande peso. 

Mas na situação em que estavam, em que há dias não tinham uma 

refeição nutritiva, era um grande esforço carregá-la.  

Então, depois que atravessaram o rio, ele sentiu que os braços dela 

se apertaram em torno do seu pescoço e que ela enterrava o rosto no seu 

ombro, chorando.  

- Desculpa. – pediu ela com um soluço – Eu perdi.  

- O quê? – ele perguntou sem entender.  

- O colar de saturno... Eu perdi.  
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Ele parou.  

- Ele era... importante... para nós.  

Então, a ajeitando melhor nas costas, ele continuou andando, 

dizendo:  

- Não se preocupe com besteiras, Mary. O mais importante para 

mim é você.  

E isso fez com que ela o abraçasse o forte e chorasse ainda mais.  

 

CAP 16 – Dividindo e multiplicando 

 

Na manhã seguinte, Doumajyd saiu bem cedo, antes que Mary 

acordasse, com a certeza absoluta de que iria conseguir um café-da-

manhã decente para ela. E, mesmo ainda sem jeito com o modo que 

inventara para pescar, conseguiu pegar dois peixes.  

Feliz consigo mesmo, carregando os peixes dentro da rede, ele 

voltava sorridente para a caverna quando algo chamou a sua atenção. 

Em uma árvore não muito alta, avistara um ninho. Se encontrasse algum 

ovo lá, teriam mais comida do que comeram em uma semana inteira. 

Então, sem perder tempo, ele escalou pelos galhos até alcançar o seu 

objetivo. Dentro do ninho, haviam três ovos, e ao recolhê-los, o dragão 

teve outra surpresa.  

*** 

Mary observava admirada como Doumajyd se arranjavam com o 

que tinham. No seu estado dos últimos dias, não havia dado 

credibilidade as coisas que ele fizera usando um cartão deformado, como 

o tapete onde dormiam. Muito menos achara que ele conseguira pegar 

alguma coisa com um emaranhado de folhas de palmeira entrelaçadas e 

galhos. Mas lá estavam dois peixes, espetados em galhos, assando na 

fogueira e ele também trouxera ovos.  

Porém, mesmo com o estômago roncado e a perspectiva de ter 

uma boa refeição, ela conseguiu manter o bom senso em não elogiar o 

dragão. Tudo poderia ir por água abaixo se ele ficasse convencido 

demais com aquele único sucesso em dias de derrota.  

- Você vai ficar melhor se comer isso. – ele comentou contente, 

como há tempos ela não o via, enquanto arrumava o peixe no fogo.  

- Obrigada, Chris. – ela agradeceu ainda com a voz fraca por causa 

do que acontecera.  

- E também, – ele começou, com o seu jeito típico de quem tinha 

uma surpresa e já não agüentava mais guardar em segredo – tem isso!  

Ele retirou algo do bolso e estendeu na frente dela.  

- O colar! – Mary exclamou, espantada, o pegando em um pulo – 

Onde achou?!  
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- Veio como brinde com os ovos. – ele comentou, como se tivesse 

sido algo sem importância.  

- Um pássaro pegou? – ela apertou o colar nas mãos e essas contra 

o peito, em uma promessa silenciosa de nunca mais iria ser tão 

descuidada.  

- Ouvi dizer que alguns gostam de enfeitar os ninhos com coisas 

brilhantes. – ele contou, avivando o fogo com um galho.  

Então ele olhou para ela, vendo como ela estava feliz por ter 

recuperado o colar, e comentou:  

- Que bom, não é?  

Mary não soube dizer sobre o que exatamente ele comentava: por 

ter o colar de volta ou por ela estar sorrindo. Então, meio sem jeito por 

tudo o que tinha ocorrido naqueles últimos dias, e que havia criado uma 

distância entre eles, ele se levantou e foi se sentar ao lado dela, dizendo:  

- Sabe, Mary. Acho que você se esqueceu que é responsável pelo 

que fez comigo.  

- O que eu fiz com você? – ela pediu, sem conseguir esconder um 

tom de susto com a acusação repentina.  

- Me fez te dar esse colar. – ele respondeu muito sério – A prova 

de que somos de Saturno, e que fomos feitos um para o outro.  

Há anos ela não ouvia essa teoria do dragão, e achava que ele já 

havia se esquecido dela. Então sorriu para ele, prometendo:  

- Não se preocupe. Nunca mais vou esquecer.  

*** 

Os dias após aquele incidente passaram de uma forma muito mais 

fácil. Mary e Doumajyd não só tinham superado o problema de falta de 

alimento como haviam desfeito a distância que crescera 

inconscientemente entre eles. Nunca, desde que se conheceram, os dois 

estiveram tão próximos e por tanto tempo juntos, como podiam estar 

naquela ilha.  

Para Mary, não ter que ficar com o herdeiro Doumajyd, o dragão-

líder do D4, o presidente da D&M, mas simplesmente estar com 

Christopher, o seu noivo, até aquele momento era algo fora da realidade. 

Sempre estiveram envoltos de problemas, trabalho e mais problemas. 

Conviver com o dragão daquela forma todos os dias servia para que ela 

entendesse que, por mais problemas que ainda fossem surgir, estaria 

tudo bem, desde que estivesse ao lado dele.  

Doumajyd, por sua vez, experimentava uma liberdade que nunca 

tinha tido. E essa liberdade não era somente estar fora de 

responsabilidades e decisões, mas sim em poder fazer coisas por ele 

mesmo. Não havia nenhum elfo doméstico a sua disposição, não havia 

um secretário pronto para atender a qualquer ordem sua, não havia 

ninguém para lembrar que do no outro lado do mundo as esferas 
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Doumajyd já faziam parte do cotidiano dos bruxos. Era somente ele, 

Mary e todo o tempo que possuíam.  

Mary pensava em tudo isso, sentada na faixa branca de areia, 

sobre o sol, observando a paisagem, enquanto Doumajyd mergulhava na 

água salgada, tão feliz como um menino que pela primeira vez via o mar.  

Mesmo naquela distância, ela podia perceber como aqueles dias 

estavam marcando o noivo. Ele não só havia recuperado o corpo forte de 

quando jogava quadribol na escola, mas se bronzeara como nunca teria 

conseguido em férias normais na praia. Foi então que ela olhou para as 

próprias mãos e notou, surpresa, que sua pele também escurecera, e 

provavelmente escureceria ainda mais se ficasse lá por mais tempo.  

- Ei, Mary! – o dragão a chamou, virado para frente da praia, com 

a água lhe batendo na cintura, cruzando os braços como alguém que se 

dera conta de uma coisa óbvia somente naquele momento – Quanto 

tempo será que passou desde que viemos para cá?  

Mary pensou um pouco, mas não sabia dizer com certeza:  

- Acho que um mês ou mais... Por quê?  

Ele olhou em volta, incomodado, como se tivesse um grande 

problema, e comentou:  

- Então quer dizer que a sua formatura já passou.  

- Ah! Minha formatura! – ela exclamou assustada – Eu tinha 

esquecido completamente!  

Quando viajara com Doumajyd em busca da tiara para Las Vegas, 

Mary não fazia idéia da dimensão de tempo que aquela aventura lhe 

tomaria, e muito menos que ficariam presos em uma ilha deserta. 

Naquele momento, a sua formatura era a sua menor preocupação e nem 

lhe ocorrera que poderia perdê-la.  

Diante do susto dela, Doumajyd também ficara assustado. E 

diante dessa reação dele, ela não pôde agüentar e riu, comentando:  

- Não fiz meus testes finais mesmo, então, é impossível me formar.  

- Ah, que droga! – ele se deixou cair na água afundando, e logo 

voltou, jogando o cabelo molhado e raramente liso para trás, dizendo – 

Eu queria que o nosso casamento fosse na sua formatura!  

Mary sorriu. Lembrou da primeira vez que ele lhe dissera, muito 

sério, que deveriam se casar, quando ela tinha dezessete anos e 

enfrentara a terrível senhora Doumajyd de frente. Desde aquele tempo, 

ele sempre teve a sua certeza de Ilustríssimo Eu que chegariam a isso.  

- Sabe. – ela começou, se levantando e batendo a areia das roupas 

– Estando aqui, eu pensei sobre o que significa viver junto com uma 

pessoa.  

- O quê? – ele perguntou se aproximando um pouco mais, para 

poder ouvi-la bem.  
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Mary começou a andar sobre a areia molhada, pisando na linha 

aonde as pequenas ondas vinham quebrar, e continuou:  

 - As dificuldades e as tristezas podem ser divididas, e elas se 

tornam metade. E as alegrias e felicidades, podem ser multiplicadas, e 

elas dobram.  

Os dois riram. Era perfeitamente simples, e completamente 

verdadeiro.  

- Não seria tão ruim. – ele comentou, acompanhando o andar dela, 

seguindo pela água – Viver para sempre aqui nessa ilha... Eu posso olhar 

para você todos os dias e ninguém vai nos atrapalhar!  

Então, Mary se lembrou de uma pergunta. De algo que a 

perturbara no dia antes de partirem de Hong Kong, e que em outras 

circunstâncias ela não teria dito:  

- Chris, qual é o seu sonho?  

- O meu sonho? – ele perguntou surpreso, e então se virou para 

ela, na sua pose típica de líder do D4 – É claro que já se realizou!  

- Já? – ela perguntou confusa, não tendo a mínima idéia do que 

poderia ser.  

Ele avançou, até sair do mar e ficar de frente para ela e poder 

dizer:  

- Você.  

Mary ficou paralisada encarando um Doumajyd sorridente a sua 

frente. Ele ainda tinha o poder de a deixar sem reação com somente um 

palavra.  

Vendo que abalara a noiva, ele a abraçou e sussurrou:  

- Não importa o que aconteça, eu nunca vou te deixar.  

Era exatamente isso que ele fizera quando ela havia se jogado 

naquele buraco de depressão. Por mais negativos e insuportáveis que 

fossem os seus pensamentos naqueles dias, ele nunca a abandonara. 

Então, em resposta, ela retribuiu o abraço, o segurando forte, agradecida 

e feliz como nunca esteve.  

- E qual é o seu sonho, Mary Ann Weed? – ele devolveu a 

pergunta.  

- O meu? – ela pensou por um tempo.  

Na verdade, nunca pensara seriamente nisso. Ser advogada e 

defender as pessoas que como ela eram excluídas da sociedade mágica, 

não podendo ser inteiramente bruxa e também não conseguindo ser 

como um trouxa, era mais uma ambição e uma vingança. Porém...  

- Meu sonho... – ela repetiu baixinho, soltando o abraço dele – 

Acho que... – mas não pôde concluir o seu raciocínio.  

Lá longe, na linha do mar, havia algo diferente.  

- O que é aquilo?! – ela apontou.  
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Doumajyd se virou e logo avistou o que chamara a atenção dela. 

Estava cada vez mais perto, flutuando perto da superfície do mar, 

fazendo um grande barulho que ficava mais intenso conforme ele se 

aproximava.  

- É um helicóptero! – exclamou Mary, correndo até a beira da praia 

e acenando- AQUI! ESTAMOS AQUI!  

Vendo que o helicóptero estava vindo diretamente para eles e que 

logo seriam resgatados, Mary voltou para Doumajyd, que ainda estava 

parado na areia, olhando com desconfiança.  

- Conseguimos, Chris! – ela praticamente gritava de alegria – 

Vieram nos buscar! Estamos salvos!  

- Espera. – ele disse em um murmuro, sem tirar os olhos do objeto 

voador estranho – Tem alguma coisa errada.  

- Passaram bem? – perguntou uma voz magicamente amplificada.  

Mary olhou novamente para o mar, onde o helicóptero parou e 

virou de lado, e ela pôde avistar quem o tripulava. Mesmo usando 

roupas trouxas normais, o ladrão da tiara era inconfundível.  

- O bicho-papão foi derrotado. – ele disse, com um sorriso 

triunfante – Vim buscá-los.  

- O QUE VOCÊ PRETENDE?! – Doumajyd gritou para ele.  

- Preparei o último estágio para vocês. – ele contou, de forma 

simples, apenas obscurecendo ainda mais a situação.  

- O Segredo Ancestral... – Mary sussurrou, lembrando que ainda 

teriam que passar por mais uma armadilha dentro da sua teoria da tiara. 

 

 CAP 17 – Segredo Ancestral 

 

- Aqui. – falou o bruxo que roubara a tiara, indicando uma escada 

em espiral. 

Sem perguntas, Mary e Doumajyd o seguiram pela escadaria 

acima. 

Depois de serem resgatados na ilha, eles haviam voltado para o 

continente com o helicóptero. De lá, foram conduzidos pelo bruxo que 

roubara a tiara para o mesmo jato em que deveriam ter voltado há cerca 

de um mês atrás. Agora, finalmente estavam de volta a Inglaterra, apesar 

de não saberem dizer com certeza em que parte do país. Pela paisagem, 

Mary deduzira ser algum lugar ao sul, onde haviam muitas planícies e 

rochas, que terminavam em precipícios para o mar. 

Durante toda a viagem, quando Mary exigia uma explicação, o 

bruxo apenas pedia educadamente que eles esperassem por mais algum 

tempo e que não cabia a ele a tarefa de dar as respostas. E ela, apesar de 

sentir que até mesmo o ar estava carregado em volta do dragão, com a 

vontade que ele tinha de socar aquela pessoa desconhecida que lhes 
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causara tantos problemas, se surpreendeu com o fato de o noivo se 

controlar. Talvez o tempo em que ficaram na ilha também serviu para lhe 

ensinar que nem tudo poderia ser resolvido na base dos seus esbravejos.  

Foi dessa forma, alimentando as expectativas deles quanto ao 

‘último est{gio’, que o ladrão da tiara conseguira levar os dois até aquele 

castelo isolado, sem relutância. Mary pensava que se conseguiram 

sobreviver todo aquele tempo em uma lha deserta, sem usar magia e sem 

respostas, poderiam enfrentar um castelo para desvendarem o mistério 

por trás do roubo do talismã da família Doumajyd. 

Ao terminarem de subir as escadas, o ladrão os levou por um 

corredor até parar diante de uma grande porta. Depois de abri-la, com 

um gesto de varinha, se afastou, deixando com que os dois entrassem 

primeiro. 

Mary e Doumajyd se viram diante de uma sala tão luxuosa quanto 

a própria mansão Doumajyd, mas um lugar que se assemelhava muito 

mais a Hogwarts do que qualquer outro. Haviam tapeçarias pelas 

paredes e os móveis eram feitos de uma madeira escura e pesada. Havia 

também uma grande lareira acesa com um fogo azulado, e na mesa do 

centro estava servido um verdadeiro banquete. Vendo aquilo, de repente 

Mary se deu conta de que fazia um longo tempo que não tinham uma 

boa refeição, e do quanto estava enjoada de comer somente peixes. 

- Fiquem a vontade. – disse uma voz vinda de perto do fogo. 

Surpresos, os dois olharam para lá e se surpreenderam ao ver um 

senhor de idade sentado em uma poltrona, tão imóvel que parecia ser 

parte da decoração. Ele os encarava intensamente, como se o avaliasse, 

de uma maneira que chegava a incomodar. Tinha uma longa barba que 

começava a pratear e um cabelo ralo da mesma cor. Usava roupas bruxas 

um tanto simples para alguém que tinha um castelo como aqueles. Mas, 

mesmo assim, ele possuía uma atmosfera de poder em volta dele, assim 

como os Doumajyd.    

- Desculpe pela demora. – pediu o ladrão, se aproximando da 

poltrona e fazendo uma breve reverência. 

E sem dizer mais nada, o bruxo saiu da sala, os deixando sozinhos 

com o velho. 

Com esse modo de agir dele, Mary imediatamente lembrou de 

Richardson. O ladrão da tiara agia e falava exatamente como o secretário 

de Doumajyd, deixando bem claro que ele estava sobre as ordens 

daquele senhor.  

- Você é o cara por trás de tudo o que aconteceu? – começou 

Doumajyd, ainda mantendo o seu controle, mas encarando o velho de 

um jeito que dava medo. 
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- Como foi a vida de sobreviventes na ilha deserta? – perguntou o 

senhor de forma casual, como se estivesse perguntando sobre o clima lá 

fora. 

Não obtendo resposta de nenhum dos dois, que permaneciam 

imóveis, ainda perto da porta, o velho fez um gesto amplo em direção a 

mesa: 

 - Estão com fome, não estão? Podem comer o que quiserem. 

Mary engoliu em seco, repetindo para si mesma que por mais 

convidativo que aquele cheiro estivesse, não deveria se deixar levar tão 

facilmente por aquela pessoa que ela não conhecia. 

- O que pretende? – perguntou Doumajyd de forma ríspida, 

deixando bem claro que ele deveria parar com aquele rodeio. 

O velho respirou profundamente e então levantou, de maneira 

muito hábil para a idade que aparentava ter, e foi até a lareira, apreciar o 

fogo mágico. 

- Las Vegas, Hong Kong, mar do sul... – ele sorriu, como se 

lembrasse de algo antigo – Não foi interessante? 

E então olhou para eles, com um sorriso. 

- Quem é você? – murmurou Doumajyd, de vagar. 

Mary notou que o dragão falara aquilo como se aquela pessoa, 

naquele momento, lhe parecesse familiar. Mas não teve tempo de 

perguntar qualquer coisa para o noivo. No mesmo instante, o ladrão 

reaparecera na sala trazendo consigo a caixa da tiara, e a colocando em 

cima da mesa. 

- Ah! – Mary correu até ela – A tiara! 

Doumajyd permaneceu no mesmo lugar, olhando da caixa para o 

velho. 

- Foi um longo caminho até ela se encontrar com vocês, não foi? – 

perguntou para o dragão, voltando a olhar o fogo. 

Mary abriu a caixa e pegou cuidadosamente a tiara nas mãos, para 

verificar se era realmente ela ali e não um truque, e respirou aliviada. 

Agora tudo estava acabado. Eles tinham a tiara, não estavam presos em 

uma ilha deserta, estavam novamente na Inglaterra e... Doumajyd 

arrancou a tiara das mãos dela. 

Sem dizer uma palavra, ele avançou até a lareira. 

- O QUE ESTÁ FAZENDO?! – Mary correu chocada ao perceber a 

intenção dele, mas não conseguiu o impedir de jogar a Sorriso da Deusa 

no fogo. 

Ela paralisou ao ver a tiara em meios as chamas, intacta. Porém, 

ela só permaneceu assim alguns instantes. Logo não resistiu a 

temperatura e derreteu, se deformando em algo escuro e retorcido, e as 

pedras desapareceram como fumaça. 
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- ...O que você fez? – perguntou Mary em um fiapo de voz 

chorosa, se ajoelhando na frente da lareira. 

- Não precisamos disso! – o dragão falou para ela e então declarou 

para o velho, com o seu tom de líder dos Dragões – Vocês não vão mais 

nos arrastar para as suas armadilhas! 

O velho riu e saiu de perto da lareira, nem um pouco afetado pelo 

que acabara de acontecer. 

- Então você percebeu? – ele perguntou, calmamente. 

Doumajyd o encarou um tanto confuso, deixando bem claro para 

Mary que se havia alguma coisa para ser percebida, ele não tinha 

percebido. 

- Era uma imitação. – contou o velho. 

- Imitação?! – Mary e Doumajyd exclamaram juntos. 

- Quer dizer que essa tiara era falsa?! – perguntou Mary pasma. 

- Não e sim. Não essa tiara, mas sim a tiara. A Sorriso da Deusa 

nunca existiu. 

- Como assim? – perguntou Doumajyd irritado – Foi tudo uma 

história inventada?! 

- Isso mesmo. – ele confirmou, se sentando novamente na poltrona 

– O noivado do herdeiro Doumajyd com uma moça simples foi celebrado 

em todo o mundo bruxo, ao contrário do que se esperava... Parece que 

não há ninguém que seja contra ele. 

- Não diga coisas sem sentido, velho! – rosnou Doumajyd, 

avançando para ele com a intenção clara de atacá-lo de alguma forma – 

NÓS QUASE MORREMOS POR SUA- 

Antes que o dragão pudesse completar a frase, ele foi atingido por 

um feitiço do velho e lançado contra a parede. Foram movimentos de 

segundos e Mary precisou de outros tantos para entender o que havia 

acontecido e ir ao socorro do noivo estirado no chão. 

- Você ainda é muito novo, mestre Christopher. – disse o velho – 

Pensei que havia aprendido algo naquela ilha... Ainda que o mundo 

celebre o casamento de vocês, existem pessoas que se preocupam. 

Pessoas que estão imensamente felizes, mas ao mesmo tempo 

imensamente preocupadas. 

- O que isso significa? – pediu Mary, ajudando o noivo a se 

levantar, ainda atordoado com o impacto que levara. 

- Mary Ann Weed. Você, tendo uma forma de pensar diferente, 

conseguiria ser feliz vivendo uma vida de ostentação?... Doumajyd, 

sendo alguém em quem o mundo mágico deposita suas esperanças para 

um futuro, tem certeza desse casamento quando ainda é tão jovem?... A 

força do amor de vocês é capaz de superar todas as barreiras que 

surgirem?... Eram essas perguntas que eu desejava ver respondidas. 
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- E por causa disso você fez essa coisa idiota?! – perguntou 

Doumajyd, já totalmente esquecido do seu auto-controle e se levantando 

com dificuldade – O que aconteceria se nós tivéssemos terminado?! 

O velho olhou bem para eles: 

- Vocês não estariam aqui agora, diante de mim. Somente isso. 

- Era um teste... – Mary murmurou, compreendendo – Por que o 

senhor queria nos testar?  

- Não eu. Só fiz o que me pediram. 

- Foi a minha mãe? – perguntou Doumajyd sério. 

- Conheço a sua mãe há muito tempo, meu jovem. Você não deve 

lembra de mim pois era muito pequeno, e por isso tudo era perfeito. Ela 

precisava de alguém que tivesse meios de agir e que já tivesse passado 

por algo parecido.  

As palavras dele flutuaram algum tempo pelo ar, enquanto os dois 

absorviam aquela informação. 

- ...Quem e você? – o dragão repetiu uma de suas primeiras 

perguntas. 

- Como assim parecido? – Mary emendou a pergunta. 

O velho deu um grande suspiro, se preparando para contar da 

melhor forma. 

- Katherin Doumajyd é uma pessoa forte. Uma bruxa de ferro, 

como dizem... Ela precisou se tornar alguém assim. Ganhou muito nesses 

anos, mas também perdeu muito do que era antigamente. – ele olhou 

bem para Doumajyd – A Ketherin dos tempos de Hogwarts era muito 

parecida com você, mestre Christopher, uma aluna única. Alguém 

disposta a desafiar o mundo pelo que acreditava... 

- E no que minha mãe acreditava? – perguntou o dragão. 

- Acreditava que tudo estaria bem se ela amasse uma pessoa, 

somente isso. Quando esse amor foi colocado a prova, assim com vocês, 

ela percebeu que precisava se tornar mais forte. 

- Quer dizer que a senhora Doumajyd também passou por isso? – 

Mary tentava acreditar. 

Anos atrás, ela chegou a odiar a bruxa, por tudo o que ela fizera 

com as pessoas a sua volta para destruir a sua relação com o herdeiro 

Doumajyd. Porém, na sua formatura, ela havia cedido e reconhecido que 

não conseguiria interferir no que eles sentiam. Vivendo no mundo bruxo 

fora dos muros de Hogwarts, como uma noiva não declarada de 

Doumajyd, e na pavorosa expectativa de tornar referência dentro da 

sociedade mágica, Mary achava que tinha compreendido um pouco do 

motivo para a bruxa querer tanto separar os dois. Mas em nenhum 

momento ela pensara que essa mesma bruxa já havia feito algo 

semelhante, e que seus atos apenas refletiam a preocupação com que 

seus filhos cometessem os seus mesmos erros do passado. 
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- Ela tinha alguém como a Mary? – inquiriu o dragão – Quem era 

essa pessoa? 

O bruxo deu um meio sorriso, mas não respondeu. Apenas 

continuou, deixando bem claro que estava ignorando a pergunta 

propositalmente: 

- Foi Ketherin quem me pediu para planejar essas provas para 

vocês. Entretanto, isso foi algo que pediram para ela. 

- Quem? – perguntou Mary, não tendo a mínima idéia de quem 

poderia ter sido. 

- Seus pais, Mary Ann. 

A resposta, dita de forma simples, foi poderosa o suficiente para 

abrir um buraco embaixo dos pés dela.  

Como assim seus pais haviam pedido que a força do sentimento 

entre os dois fosse testado?! Os mesmos pais que brindavam todo o dia 

por sua filha ter conseguido conquistar um bruxo rico e poderoso?! Os 

mesmos pais que pensavam que nunca mais teriam problemas na vida 

por causa disso?!  

- Dinheiro não significa felicidade. – disse o velho, como se lesse 

os pensamentos dela – E o que seus pais mais desejam no mundo é a sua 

felicidade e a do mestre Christopher. Por isso, eles recorreram à 

Ketherin... Você foi uma moça humilde durante toda a vida, Mary Ann 

Weed, e seu noivo nasceu em um berço de ouro. Vocês são pessoas 

diferentes que se completam, e provaram isso ao superarem todos esses 

obstáculos... Talvez, na vida que terão de agora em diante, problemas 

maiores esperarão por vocês. Mas, por terem compreendido o que é mais 

importante, serão capazes de superá-los, juntos. 

Ele se levantou da poltrona e seguiu até a mesa. 

- Vocês ainda têm uma longa vida pela frente. – ele puxou uma 

cadeira e se sentou – Então, só por hoje, o que acham de perderem um 

dia dessa vida para saborear essa refeição com um velho? 

Mary e Doumajyd se entreolharam, e ela deu um grande suspiro: 

- Estou com fome. 

Vencido, Doumajyd sorriu e seguiu a noiva até a mesa. 

 

 

CAP 18 – O sorriso da deusa 

 

Depois de terminarem a refeição, e de terem ficado sabendo de 

todos os detalhes sobre aquela jornada em busca de um talismã falso, 

Mary e Doumajyd foram conduzidos pelo bruxo que roubara a tiara para 

outra parte do castelo.  

Conforme contara o velho, ele era a pessoa que administrava os 

seus negócios, exatamente como Richardson fazia. Era em quem mais 
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confiava no mundo, e por isso lhe incumbiu da missão de roubar a 

Sorriso da Deusa e fazer com que os noivos se movimentassem conforme 

o planejado. 

 Na sala para onde foram, havia uma grande lareira com um fogo 

esverdeado, onde duas figuras entre as chamas já esperava por eles. 

- Mãe! Pai! – Mary exclamou correndo até lá, os reconhecendo 

imediatamente. 

Sentia que não se importava em se queimar com as chamas se 

fosse possível abraçá-los de verdade e não somente ver as suas imagens. 

Só agora, com seus pais assim tão perto, ela percebia quanta saudade 

tinha deles.  

- Você está bem? – perguntou sua mãe preocupada, apertando as 

mãos. 

- Se machucou? – perguntou seu pai apreensivo. 

Mary sabia que, na verdade, naquela preocupação toda com o seu 

estado, também estava misturado o medo deles de a filha se zangar com 

o que haviam feito. E isso ficou confirmado pela sua mãe quando ela 

falou, como se fosse um pedido de desculpas: 

- Nós queríamos que você mesma se certificasse se seria feliz! 

- Nos desculpe, Mary! – pediu seu pai, preparado para receber 

qualquer tipo de inculpação da filha – Você teve que passar por tantas 

coisas desagradáveis! 

Seria mentir dizer que não sentia vontade de gritar com eles, os 

informando sobre toda a apreensão pela qual ela passara naquela 

viagem. Porém, todo esse sentimento era encoberto pelo contentamento 

de pensar no que eles foram capazes de fazer somente para que ela 

pudesse crescer por si mesma. 

- Nos desculpe, Christopher. – pediu o senhor Weed 

humildemente, para o dragão. 

Doumajyd, que até o momento permanecera imóvel apenas 

observando, se aproximou da lareira com uma expressão indecifrável. 

Ele olhou de um para o outro nas chamas e disse com firmeza: 

- Eu devo agradecer! 

Tanto o senhor, a senhora Weed e a filha o encararam sem 

compreender por que o dragão agradecia, quando normalmente estaria 

entre um misto de zanga e aborrecimento. 

- Nada no meu mundo poderia ter me tornado tão forte como 

estou agora. – ele continuou – Uma vez prometi para Mary que me 

tornaria um homem melhor, para que ninguém pudesse ficar o nosso 

caminho. Hoje posso afirmar que sou melhor, e tudo graças a vocês... 

Muito obrigado por confiarem em mim, a ponto de deixarem a felicidade 

da sua filha sobre minha responsabilidade! Agora, Mary e eu não temos 

receio de juntar nossas forças, e construir uma vida juntos! 
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Nas chamas, a mãe de Mary começou a chorar e oscilou, 

precisando ser amparada pelo senhor Weed. Este, também emocionado 

com as palavras do dragão, disse: 

- Confiamos em você e na nossa Mary, Christopher. 

Mesmo com o tempo limitado que possuíam na lareira, por serem 

trouxas e terem recebido uma concessão especial, Mary tentou lhes 

contar tudo o que tinha acontecido, para que ficassem tranqüilos. Depois 

que eles se despediram e o fogo mágico da lareira se apagou, como 

tivesse sido atingido por uma rajada de vento, foi a vez do ladrão da 

tiara se desculpar: 

- Perdão por ter causado tantos problemas e preocupações, senhor, 

senhorita. – ele se curvou educadamente, assim como fazia para atender 

as ordens do seu mestre. 

- Acha que é tão fácil?! Apenas pedir desculpa e está tudo bem?! – 

rosnou Doumajyd e, antes que Mary pudesse fazer qualquer coisa para 

impedir, ele avançou contra o bruxo, pronto para socá-lo. 

O bruxo não reagiu, apenas fechou os olhos e esperou pelo 

impacto da fúria do dragão... Mas ele não o atingiu. Doumajyd parou há 

milímetros de acertar o nariz do bruxo. E então, rindo, lhe deu um 

cascudo na testa, comentando: 

- Isso deve ser o suficiente. 

Confuso, o bruxo abriu os olhos e o encarou. 

- Até que eu me diverti bastante. – contou o dragão no lugar de 

uma explicação, saindo sem dizer mais nada. 

Soltando o ar, que tinha prendido diante da cena que achou que 

iria presenciar, Mary respirou aliviada e agradeceu decentemente o 

bruxo, seguindo o noivo logo depois. 

*** 

- Comparando com antigamente, suas estratégias melhoram 

excepcionalmente, não? – comentou a senhora Doumajyd, tomando a sua 

xícara de chá em companhia do velho bruxo. 

- Não me compare com a época em que eu tinha vinte anos. – ele 

pediu, servindo a sua xícara – E as minhas estratégias eram limitadas aos 

jogos de quadribol. 

- Me desculpe por ter feito esse pedido complicado. Muito 

obrigada mesmo. 

- Ora, assim eu fico embaraçado. – ele declarou sorrindo – Eu não 

poderia negar esse pedido à Ketherin Doumajyd. 

- Eu não deveria pedir a você para fazer algo que trás tantas 

lembranças. 

- São apenas lembranças antigas... – ele se reclinou na poltrona, 

olhando para o teto – Eles serão felizes, não se preocupe. 

- Espero. – ela deu um suspiro. 
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- Realmente, ele se tornou um bruxo extraordinário... Como falam? 

- Um dragão. 

- Sim, um dragão extraordinário. – e acrescentou rindo – Alguém 

capaz de lhe superar, Ketherin. Não espere nada menos que isso. 

*** 

Como foram orientados, Mary e Doumajyd estavam esperando no 

gramado do grande jardim do castelo, aproveitando a brisa vinda do mar 

e os poucos raios de sol que insistiam em passar pelas frestas das nuvens 

naquele tempo indeciso. 

- Apesar de estar me sentindo ótimo, – comentou Doumajyd, com 

o olhar perdido no horizonte – estou um pouco frustrado com essa 

história. 

- Mas, sabe... Amor eterno não pode ser alcançado com um 

encantamento ou um talismã. Ele não existe se não pudermos acreditar e 

confiar um no outro, não é?... Isso que é importante... – Mary esticou as 

pernas e se inclinou para trás, olhando para o céu nublado – Acho que 

aquela tiara representava isso. Depois de ter superado todos esses 

problemas, podemos ter confiança na escolha que fizemos. 

- Por isso que é o Sorriso da Deusa, não? – perguntou o dragão 

concentrado – Na mitologia não havia uma deusa bonita que abençoava 

o amor? 

Ela riu com a relação que Doumajyd fizera, concluído e expondo 

parcialmente pensamentos que ele formulara, e não sabia explicar 

direito. Porém, logo notou que alguém vinha em direção deles, saindo do 

castelo.  

- Não sei se a deusa mitológica está nos abençoado, – ela 

murmurou para ele, sorrindo – mas com certeza uma deusa está sorrindo 

para nós hoje. 

Sem entender, Doumajyd olhou para trás, vendo que a sua mãe se 

aproximava, indiscutivelmente sorrindo para eles. Sem perderem tempo, 

os dois se levantaram para recebê-la. 

- Bem vindo de volta, Christopher. – disse a bruxa polidamente, ao 

chegar até eles. 

Doumajyd a encarou por um tempo, e então sorriu também, de 

uma maneira que Mary nunca havia o visto sorrir para a bruxa: 

- Estou de volta, mãe. – e acrescentou – Senti saudades. 

Indo contra todos os conceitos que Mary havia estabelecido à 

personalidade dela até aquele dia, a senhora jogou os braços em volta do 

pescoço do filho, como faria uma mãe carinhosa, o segurando apertado. 

- Que bom que você está bem. – ela murmurou, com uma voz 

embargada. 

Então o soltou, mas continuou segurando as suas mãos, o 

analisando para verificar por ela mesma se estava tudo bem com o seu 
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herdeiro. Depois, olhou para, Mary, que presenciava toda a cena sem 

saber como reagir. 

- Você está bem, senhorita Weed? 

- Estou, senhora Doumajyd. – ela se apressou em responder de 

uma forma educada e cuidadosa, como havia aprendido a fazer durante 

todos esses anos. 

E então, deixando Mary completamente sem chão, ela também a 

abraçou, como abraçara o filho. 

- Acho que já está na hora de começar a me chamar pelo nome, 

Mary. Afinal, vou ser como sua mãe também. 

Mesmo lutando contra, Mary não conseguiu evitar que seus olhos 

se enchessem de lágrimas diante da atitude dela. Finalmente, um muro 

de concreto que sempre esteve cercando o relacionamento dela e de 

Doumajyd vinha ao chão, com apenas um único gesto. 

- Obrigada. – foi tudo o que ela conseguiu dizer, baixinho. 

*** 

A senhora Doumajyd falou que ainda teria que resolver alguns 

detalhes no castelo, e que os dois poderiam voltar para Londres sem ela, 

com a carruagem.  

Mary sentia um misto de cansaço e contentamento. Finalmente 

estava voltando pra casa, e podia respirar como se tudo tivesse acabado. 

Só nesse momento ela teve a plena consciência como estava esgotada. 

Doumajyd também estava no mesmo estado. Apesar de ele não 

demonstrar abertamente, ela podia perceber que o dragão estava ao 

ponto de se desligar assim que houvesse oportunidade. 

Porém, ao saírem dos muros do castelo em direção a carruagem, 

foram barrados por duas pessoas que aparataram na frente deles: 

- BEM VINDOS! – MacGilleain e Nissenson quase o fizeram cair 

para trás com o susto. 

- Vocês também sabiam de tudo?! – perguntou Doumajyd em tom 

de acusação, no lugar de uma resposta ao cumprimento. 

- Ryan nos contou. – disse Nissenson. 

- O Ryan? – perguntou Mary confusa. 

- No leilão. – o dragão explicou – O Ryan conversou com o bruxo 

que roubou a tiara e ficou sabendo de tudo.  

- Então era isso? – Doumajyd e Mary trocaram olhares de 

compreensão. 

- Aquele dinheiro todo foi devolvido logo em seguida. – contou 

MacGilleain, e então pediu – Desculpa por enganar vocês.      

- Pode nos bater se quiser. – se dispôs Nissenson. 

- Vocês mereciam... – Doumajyd ponderou a oferta – Mas eu faria 

o mesmo no lugar de vocês! 
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Os quatro riram, deixando tudo resolvido entre eles apenas com 

poucas palavras. Porém, ainda havia um problema, e Mary foi a primeira 

a perceber: 

- Onde está o Ryan? 

- O Ryan? – MacGilleain repetiu a pergunta, com se a estivesse 

confirmando – Vocês sabem... ele é um tanto tímido! 

- Tímido? – Mary repetiu rindo, mas não entendo a resposta. 

- Então vamos! – anunciou Nissenson, cortando o assunto, 

passando um braço em volta do pescoço de Doumajyd e praticamente o 

arrastando para a carruagem, enquanto MacGilleain fazia o mesmo com 

Mary – Para encerrar, temos um presente pra vocês! 

- O quê? – perguntaram os dois surpresos, sem saber o que 

esperar. 

 

CAP 19 – Ao estilo D4 

 

Depois de embarcarem na carruagem, não demorou muito para 

que Doumajyd adormecesse e deixasse a cabeça pender 

despreocupadamente no ombro de Mary. Sabendo que nada de mal 

poderia acontecer estando com os amigos, ela se deixou levar também 

pelo sono, repousando a cabeça no cabelo bagunçado do noivo. 

Desde então ela perdera a noção do que estava acontecendo a sua 

volta e, só depois do que pareceram dias, ouviu a voz distante de 

Nissenson a chamando: 

- Mary?... Mary, acorda. 

Mary abriu os olhos com dificuldade e o dragão esperou 

pacientemente, até ela estivesse desperta o bastante para entender o que 

ele falava.  

- Olhe ali. – ele apontou para fora da carruagem. 

Sem entender, ela, ainda usando a cabeça de Doumajyd como 

travesseiro, apenas voltou o olhar para o lugar indicado. Como se tivesse 

recebido uma carga elétrica, ela ficou totalmente acordada e 

praticamente se jogou para a janela, se esquecendo do dragão que ainda 

dormia. Este acabou caindo e acordou assustado, enquanto Mary 

exclamava: 

- Mentira!  

Sem nem ao menos esperar que a carruagem parasse por 

completo, ela saltou para fora, não acreditando no que via. 

Estavam em Hogsmeade, na tão conhecida praça do relógio, que 

àquela hora da noite deveria estar deserta. Mas, não só haviam pessoas 

ali, como elas pareciam estar prontas para uma grande festa de gala. 

- Mas o quê...?... Como? – Mary se perguntava perdida, olhando 

para todas aquelas pessoas conhecidas que sorriam para ela. 
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Lá estavam não só os seus pais e o irmão, a senhora Doumajyd, 

Christinne e seu marido, Vicky e seus pais, Summer com Archie Gilmore, 

a professora Karoline, Sarah Swan, Sharon, o senhor Monagham e as 

famílias dos outros dragões, como também pessoas da D&M, de 

Hogwarts, da Academia e famosos da Sociedade Mágica. 

- O que é isso? – perguntou Doumajyd, também saindo da 

carruagem, ainda atordoado pelo sono. 

Nissenson desceu na carruagem logo atrás dele e anunciou, 

somente para que os noivos ouvissem: 

- Um casamento produzido pelo D4! 

- E agora, que tal você acompanhar suas bruxas madrinhas? – 

MacGilleain parou atrás de Mary, a empurrando na direção de Sharon e 

Christinne – Deixe o Chris por nossa conta! 

*** 

Summer começou a tocar a marcha nupcial no piano enquanto 

Vicky e a professora Karoline conjuravam pétalas cor de rosas que caiam 

rodando lentamente pelo cenário da Praça do relógio. Sarah 

providenciara as luzes que deixavam todo o lugar iluminado e mantinha 

uma luz principal com sua varinha, que direcionava para onde Mary 

entrava, seguindo o tapete vermelho. Ela era conduzida pelo pai, que não 

conseguia esconder a emoção e segurava bravamente o choro. 

Em menos de meia hora, ela não só fora totalmente produzida por 

Sharon e Christine, como ganhara um vestido branco pomposo, repleto 

de detalhes dourados. Na praça, fora montado tudo o que precisariam 

para a realização da cerimônia ao ar livre. Os convidados, dispostos ao 

longo do local, estavam todos voltados para a estátua do bruxo a cavalo, 

onde estava um altar. 

- Como a Mary bonita ficou bonita assim?! – perguntou Charles 

surpreso para a mãe, que apertava a mãos com força, tão nervosa e 

emocionada quanto era permitido à mãe da noiva ficar em circunstâncias 

como aquela. 

Mary passou pelos convidados recebendo seus cumprimentos e 

desejos de boa sorte e felicidade, até chegar ao altar. Lá a senhora 

Doumajyd a esperava, em um resplandecente vestido vermelho, com o 

filho ao lado, com vestes de gala brancas. Sem dizer uma palavra, a 

bruxa pegou a mão do dragão e a estendeu para Mary. O senhor Weed 

fez o mesmo, entregando a noiva para Doumajyd, simbolizando a união 

das famílias. 

Assim, juntos, os dois avançam os últimos passos que faltavam até 

chegar ao altar, onde o responsável pela celebração da cerimônia os 

aguardava. Porém, ao pararem diante dele, todas as luzes se apagaram 

subitamente. 
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Assustada, Mary olhou em volta, só conseguindo distinguir vultos 

e ouvindo o murmúrio geral de surpresa. Doumajyd segurou sua mão 

com mais força para que não a perdesse. 

- Vocês dois, parabéns. – disse uma voz. 

Então, mais de repente do que quando se foram, as luzes 

voltaram. 

- Ryan?! – Mary e Doumajyd se depararam com ao amigo, no 

lugar onde antes estava o responsável pela celebração. 

- O que você está fazendo? – perguntou Mary surpresa, vendo que 

ele usava as mesmas roupas que o senhor do qual tomara o lugar. 

O dragão olhou bem de um para o outro e então declarou, com 

um ar sério: 

- Acho que, de todas as pessoas desse mundo, eu sou a que não só 

tem o direito como o dever de ouvir o juramento de vocês. 

- Isso não parece com você. – comentou Doumajyd – Pensei que só 

iria aparecer no final. 

Em resposta, Hainault encolhe os ombros, lembrando: 

- Não foi o próprio ilustríssimo Chris quem me disse se algo 

acontecesse, deixaria tudo por minha conta?... – ele sorriu, quebrando o 

ar sério que mantinha – Desde então, venho pensando no significado de 

deixar tudo por minha conta.  

Compreendendo o que o amigo dissera, Doumajyd sorriu 

satisfeito. Mary, ao contrário, continuou sem entender, e pediu em tom 

de reclamação: 

- Do que estão falando? 

- Não se preocupe, Mary. Uma promessa entre o D4 é mantida 

acima de tudo. – Hainault tentou tranqüilizá-la – Tudo o que eu quero, é 

lhes desejar sinceras felicidades, de frente para vocês. 

Com aquelas palavras, dois sentimentos de Mary a respeito do 

dragão deram voltas dentro dela: o de ele ter sido o seu primeiro amor e 

o amigo que sempre esteve junto dela nesses últimos seis anos; e o 

buraco que sentira há pouco tempo atrás, quando suspeitara da amizade 

dele. Sem perceber, seus olhos se encheram de lágrimas, ciente de que 

nunca conseguiria retribuir tudo o que ele tinha feito para ajudá-los. 

- Obrigada, Ryan Hainault. – foi tudo o que ela conseguiu dizer, 

com um sorriso tremido. 

Ao lado do altar, Nissenson e MacGilleain sorriam satisfeitos, 

como quem havia completara uma missão com grande sucesso. Mary 

olhou para eles e agradeceu também: 

 - Obrigada, todos vocês. 

- Vamos ter tempo para os agradecimentos, Mary. – disse Hainault 

– Agora vamos ao que importa. 
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E, com um estalar de dedos dele, Nana se aproximou, carregando 

uma almofada. Com dificuldade, ela fez uma reverência torta, e estendeu 

as alianças para os noivos. 

Com os gestos de orientação de Hainault, Doumajyd colocou a 

aliança na mão de Mary e ela fez o mesmo com ele. E então, o dragão 

continuou com a celebração: 

- Noivo, Christopher Doumajyd, promete sempre estar ao lado de 

Mary Ann Weed e a fazê-la feliz, mesmo nas dificuldades que 

enfrentarão ou quando ela estiver tão brava ao ponto de ter que socá-lo 

para se acalmar? 

- Claro que sim! – ele respondeu rápido ao seu modo, e então se 

corrigiu e disse de forma firme como convinha – Prometo! 

- Noiva, Mary Ann Weed, promete estar sempre ao lado de 

Christopher Doumajyd e fazê-lo feliz, mesmo quando ele diga ou aja de 

forma estúpida, agindo como um dragão descontrolado? 

- Prometo. – ela assentiu, sorrindo. 

- Então... que tal selar esse juramento com um beijo? – sugeriu 

Hainault. 

Mary e Doumajyd ficaram de frente um para o outro e se 

enfrentaram com olhares, como se estivem repetindo os mesmo votos de 

forma silenciosa, apenas entre eles. Então, Doumajyd a puxou pela 

cintura e a ergueu, fazendo com que ela ficasse uma cabeça acima dele, e 

ela, por sua vez, segurou o rosto do dragão e o beijou. 

No mesmo instante, os convidados romperam em aplausos e 

vivas. Summer assoviava com toda a sua força e grita vivas, fazendo com 

que Archie Gilmore a acompanhasse no seu entusiasmo. Sarah, com a 

ajuda de MacGilleain, improvisaram um misto de luzes e fogos de 

artifícios com suas varinhas. Vicky, Nissenson e a professora Karoline 

também se uniram e fizeram com que as pétalas que conjuravam fossem 

levadas por um vento e percorresse todos os cantos da praça, caindo 

depois como uma chuva, junto com as fagulhas dos fogos. 

Mary e Doumajyd olharam para todo aquele cenário de festa ao 

redor deles, com todas as pessoas que testemunharam de perto todas as 

brigas, confusões e alegrias que os conduziram até aquele dia. Diante do 

seu casamento, no melhor estilo D4, a única que coisa que Mary 

conseguiu sussurrar para o noivo, antes de se juntarem a comemoração, 

foi: 

- Inacreditável. 

 

Epílogo</strongo>  

1 ano depois 
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Em Hogsmeade, uma fila gigante de pessoas segurando seus 

exemplares de ‘Rowjisuky: um encontro, uma única chance’, de Simon 

Nissenson, dobrava quarteirões. Depois de um ano rodando o mundo 

em explorações e pesquisas, finalmente o jovem, mas já grande, mestre 

em poções voltava para a sua terra natal, trazendo as descobertas sobre a 

planta mágica rara que há séculos vinha intrigando os pesquisadores. 

Dentro da Floreios e Borrões, as pessoas se abarrotavam para 

conseguir um autógrafo do dragão, que somente aquele dia cederia essa 

oportunidade aos seus fãs. 

- Aqui está. – ele entregou o livro para um garoto que agradeceu 

imensamente feliz, mais encantado em ter a assinatura de um bruxo 

famoso que poderia guardar para sempre, do que ter o próprio bruxo na 

sua frente.  

Em seguida, uma moça se aproximou escondendo o rosto atrás do 

livro. 

- Pois, não? – pediu Nissenson educadamente. 

- Tchaaan! – Vicky se revelou. 

O dragão se surpreendeu, deixando bem claro que não esperava 

encontrá-la ali, mas mesmo assim sorriu para ela. 

- Há quanto tempo! – a bruxa cumprimentou com um sorriso de 

orelha em orelha. 

- É. – ele concordou se levantando, com uma intenção clara de 

cumprimentá-la. 

Contente por ter sido bem recebida, Vicky estendeu a mão, já se 

preparando mentalmente para convidá-lo para um jantar. Mas, de 

repente, o dragão saiu para o lado e circulou uma pilha de livros, abrindo 

espaço entre as pessoas e fugindo. 

- EEEIII! – Vicky corre atrás dele protestando – Simon! Espera! É 

só um autógrafo e eu vou embora! Prometo, Simon! Não vou arrastá-lo 

para lugar nenhum! ESPERA, SIMON! 

*** 

Adam MacGilleain, diante de todos os bruxos importantes do 

Ministério, proclamou o seu discurso de posse do cargo de Chefe dos 

Aurores: 

- Para acabarmos com antigos preconceitos, sempre honrando os 

que depositam suas esperanças em nossas ações, vamos trabalhar 

arduamente em busca de um mundo melhor! Assim como hoje estou 

aqui, sendo prova de que não importa a sombra maligna que paira sobre 

o passado do meu nome, espero que outros sigam o exemplo e 

construam conosco uma Sociedade Bruxa onde impere a igualdade, 

independente de origens, famílias ou status! 

Uma salva de palmas finalizou o seu discurso, e os flashs das 

câmeras irromperam pelo salão, assim como as perguntas dos repórteres. 
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*** 

Ryan Hainault, com uma mochila nas costas, parado na frente da 

lareira do seu quarto, olhava firmemente para o porta-retratos que tinha 

nas mãos. Então, o depositou novamente no seu lugar, e colocou junto 

dele um pergaminho. 

Lançando um último olhar para a foto, ele deu um longo suspiro 

decidido e saiu, fechando a porta devagar, ciente de que não a abria 

novamente tão cedo. 

*** 

- Ei, naquele dia aqui, você não me disse qual era o seu sonho. – 

Doumajyd lembrou. 

 - Meu sonho? – Mary olhou para o cenário a sua volta, tentando 

se recordar da conversa que haviam tido naquele mesmo lugar, há 

exatamente um ano atrás. 

Os dois estavam na praia deserta onde tinham ficado antes do seu 

casamento. Fora uma viagem impulsiva de Doumajyd, alegando que 

deveriam ir para um lugar distante somente os dois. E em menos de um 

dia lá estavam, afastados de toda a civilização, usando galhos secos para 

riscarem a areia e vivendo alguns momentos sem as obrigações e deveres 

dos bruxos que eram os modelos seguidos na sociedade mágica. 

- Huuum... – ela pensou no que responderia, parando com seus 

rabiscos – Lembra do que você me disse aqui? Que eu era o seu sonho? 

- Lembro. – ele respondeu, se apoiando do seu galho e olhando 

para ela. 

- Mesmo hoje, não existe ninguém mais importante para você do 

que eu? 

- Mas é claro que não! – ele respondeu rápido e um pouco 

ofendido com a pergunta, e então acrescentou – Não fale como se 

estivesse sonâmbula! 

Ela riu da reação atrapalhada dele e continuou o inquirimento:  

- A partir de agora também? Haja o que houver? 

- Eu jurei, não foi? – ele disse – Não importa o que aconteça, eu 

nunca vou te deixar. E posso jurar novamente sem problemas. 

Ela o encarou por um tempo, o avaliando, e então recomeçou a 

rabiscar: 

- Mas eu não me importo em ser a segunda pessoa mais 

importante. 

- ...O que é isso? – ele perguntou preocupado, não entendendo 

onde ela queria chegar. 

- Só estou dizendo que eu posso me tornar a segunda pessoa mais 

importante para você. 



101 
 

Confuso, o dragão apenas a encarou. Sabendo que o marido não 

entenderia por conta, ela decidiu ajudá-lo. Largou o se galho, correu até a 

borda da praia, e gritou para a vastidão do mar com todas as suas forças: 

- QUANDO VOCÊ CRESCER, NÃO SE TORNE UM METIDO 

COMO O ILUSTRISSIMO CHRISTOPHER DOUMAJYD! – e então ela 

olhou para o dragão parado na areia, e acrescentou – Mas pode ter um 

cabelo estranho como o dele. 

Ainda demorou alguns instantes, mas logo a expressão de 

Doumajyd, um misto de apavoramento e felicidade, confirmou que ele 

havia entendido, mas ainda não acreditava: 

- O quê?! 

- O meu sonho, – ela continuou, colocando as mãos na barriga – 

também se realizou.  

Imediatamente, ele largou o galho e correu até ela. Se ajoelhou na 

sua frente e encostou a cabeça na barriga de Mary, como se isso o 

permitisse confirmar. 

Sem conseguir se conte, ele se levantou saiu correndo para todos 

os lados em volta dela, gritando para o mar: 

- INACREDITÁVEEEEEEEEL!!! 

Mary apenas ria com tudo, o deixando agir como um idiota que 

não sabia o que fazer para demonstrar o quanto estava feliz. 

Então, quase sem ar, ele voltou correndo até ela e abraçou forte, a 

pegando no colo e a rodando. Mas logo em seguida se deu conta do que 

estava fazendo e a colocou de volta no chão com todo o cuidado, a 

forçando a se sentar na areia:  

- Senta aqui, Mary. Está cansada, não? Está com fome? Eu vou 

pescar um peixe pra você e depois temos que- – sem terminar o que dizia 

ele a abraçou de novo e repetiu baixinho pra ela – Inacreditável!  

*** 

No porta retratos do quarto de Hainault, na foto tirada no dia do 

casamento de Mary e Doumajyd, os dragões e a noiva, todos se 

abraçavam e sorriam contentes, transmitindo a alegria deles naquele 

momento, há um ano atrás. 

No pergaminho deixado para trás pelo dragão antes de partir, 

estava escrito: 

‚Existem tempestades que passam a ser flores. Em um mundo assim, até 

mesmo dragões podem ser boas pessoas, quando existe alguém que acredita 

neles... Porém, alguns dragões precisam continuar sozinhos e buscar suas flores 

por si mesmo. 

Apesar de ser um adeus, é a vida. 

A nossa história não termina aqui. Ela irá começar agora...‛ 

         

FIM 
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