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Sinopse: Hogwarts vive em um tempo em que o poder e o dinheiro falam mais 

alto, e onde os mais afortunados tem como direito mandar nos mais fracos. 

Lugar onde um grupo de alunos impõe e exige ao extremo a obediência e 

respeito de todos. Nesse cenário, Mary Ann é uma aluna deslocada, sem uma 

família reconhecida e sem fortuna, que tem por único objetivo se formar 

pacificamente sem ter atritos com seus colegas. Porém, sua vida muda 

completamente ao ter que encarar de frente os tão temidos Dragões. 
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Nota das autoras: acho que qualquer fã de Harry Potter que assistiu o seriado 

japonês (ou mesmo leu o mangá ou viu a versão em anime) Hana Yori Dango, fez uma 

associação entre as duas histórias, não? Pois terminei de assistir o primeiro episódio e 

me veio a idéia para a fic. E cá está! Hanadan para o universo potteriano! 

EDD foi escrita por mim, L da LAP, e Di-hana. Mas lá pelo final da fic, Di-hana 

já não pode mais me ajudar nem mesmo com a revisão, e deixou tudo por minha conta, 

aceitando assinar somente como beta nessa primeira parte. Por isso, as continuações e os 

especiais ficaram somente com o meu nome na autoria. Porém, a ajuda da Di foi 

fundamental nesse começo de fic, onde tínhamos que escolher desde os nomes dos 

personagens como a direção da adaptação. Sem ela, talvez essa fic nunca teria saído. 

A princípio, pegamos a mesma estrutura da história original e a transformamos 

para que se encaixasse na realidade de Hogwarts. Alguns conceitos sobre a escola 

tiveram que ser mudados para que a trama pudesse ser contada, mas nada que atrapalhe 

o entendimento. Digamos que é a história de Hanadan com o cenário de Hogwarts... Aos 

que já assistiram ao seriado, esperamos que gostem do nosso trabalho! E aos que ainda 

não assistiram: Vale muito à pena procurar assistir! (obs: que se interessar é só entrar 

em contato o/) 

Yoshi! Boa leitura, pessoal! 

 

Nota de revisão - Por que não usamos Harry e Cia na fic? Muitos nos 

perguntaram isso, então vamos colocar a resposta já no início: teríamos que modificar 

desde a história dos personagens até as suas personalidades. Pensamos em usar os 

Marotos, Draco x Gina x Harry... mas em todas essas opções perderíamos muito da 

essência de Hanadan, que é o que torna essa fic tão legal de se escrever e de se ler. Depois 

de mais de um ano desenvolvendo a fic, não nos arrependemos de termos usado apenas o 

universo mágico para escrever, além de ser uma experiência nova para nós com fanfics. 

E, sinceramente, alguém aí conseguiria ver Harry Potter como Ryan Hainault ou Draco 

Malfoy como Christopher Doumajyd? Naaaah, eles são muito melhores sendo eles 

mesmos! xD   

 

*** 

 

Cap 01 – A Tarja Vermelha do D4 

 

 

Hogwarts já teve um tempo de glória, em que desfrutava do privilegiado 

de ser a escola de magia de melhor reputação do Mundo Mágico. Porém, 

quando o poder e a influência estão presentes e tão atuantes no mundo 

econômico e político, não há como desvincular a escola das mesmas sombras. 

Assim, ela foi dominada pelas grandes famílias e somente os que se enquadram 

em seus critérios são aptos de freqüentá-la.  

Por ser a instituição escolhida pela alta elite da magia, Hogwarts passou 

a aceitar somente alunos com um grande prestígio social. Bruxos que nasceram 
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trouxas ou sem um nome reconhecido por essa mesma elite, não têm outra 

alternativa a não ser procurar por um  instrução mais singela em escolas 

pequenas, disposta a aceitar àqueles que foram rejeitados. 

Entretanto, em meio a esse cenário, encontramos uma rara exceção: Mary 

Ann Weed. Aluna do sexto ano de Hogwarts, bolsista, pobre e filha de pais 

trouxas, que tem um modo totalmente diferente de ver a sua escola e seus 

colegas, praticamente vivendo a margem desse mundo pomposo em Hogwarts.  

E eram exatamente todos esses pensamentos que reboavam em sua 

mente enquanto estava sentada no seu lugar na aula de feitiços, encarando um 

pergaminho de aviso que fora distribuído pela representante da sua turma 

entre os colegas, onde dizia:  

 

Baile de encerramento do ano letivo – Homenagem ao D4! 

 

Como é de conhecimento geral, o D4 se formará esse ano. E para tornarmos isto 

um fato memorável, um baile de encerramento do ano letivo será realizado em 

homenagem aos Dragões com a participação de todos os anos. Comecem desde já os seus 

preparativos! 

 

Suspirando desanimada, ela olhou para um lado e viu as meninas da sua 

sala em um grande alvoroço, contando umas para as outras quais vestes de 

grife já haviam encomendado e sobre acessórios indispensáveis para serem 

dignas do D4. Olhou para o outro e viu os meninos discutindo quais as 

possibilidades do D4 sugerirem iniciar uma tradição para que novos alunos 

ocupassem os postos deles em Hogwarts. 

- ...Inacreditável! – foi a única coisa que Mary Ann conseguiu murmurar 

diante disso, se afundando ainda mais no seu lugar. 

De repente, um grito ecoou pelos corredores, fazendo com que todos 

ficassem alertas: 

- A TARJA VERMELHA!!! JOHN DAWOOD DO QUINTO ANO 

RECEBEU A TARJA VERMELHA!!! 

Um aluno do sétimo ano passou correndo pela porta da sala, 

anunciando. Imediatamente o professor deu a aula por encerrada e recolheu seu 

material, saindo sem mais palavras. Logo em seguida, todos os alunos 

levantaram e saíram desembalados pelos corredores, sendo seguidos por 

muitos outros que já estavam atrás do aluno do sétimo ano. 

Mary Ann permaneceu sentada imóvel no seu lugar, ainda olhando para 

o pergaminho em suas mãos, sem a mínima vontade de se mover. 

- Hum... não devemos ir também? Tudo bem em ficarmos aqui? – 

perguntou uma voz tímida, vinda de atrás dela. 

Mary quase havia se esquecido da aluna transferida. Ela estava em 

Hogwarts há apenas um dia, vinda da França, e não sabia nada sobre o cruel 

jogo da Tarja Vermelha.  
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- Vamos. – disse apenas, em resposta, e saiu da sala com a aluna nova 

seguindo apressada os seus passos. 

- O que é essa Tarja Vermelha? – perguntou a garota quase em um 

sussurro. 

Achando melhor prepará-la para o que veria, Mary tentou explicar da 

melhor forma possível: 

- É a sentença de morte do D4. Quem recebe a Tarja Vermelha é cercado 

pela escola e maltratado por todos. É a pior coisa que pode acontecer para 

qualquer um aqui dentro. 

- D4? Eu ouvi falar, mas ainda não faço idéia do que seja... 

 Elas desceram as escadarias e chegaram à porta do Salão Principal, que 

já estava lotado com todos os alunos da escola. Se espremendo entre a multidão, 

as duas conseguiram chegar a um ponto onde tinham uma boa visão do que 

estava acontecendo.   

Um garoto magro e de óculos estava sendo jogado de um lado para o 

outro, arrastado pelo chão, empurrado e chutado pelos alunos que estavam na 

frente da confusão. Os outros batiam palmas e soltavam exclamações de alegria 

com o que estava acontecendo, como se estivessem assistindo a um espetáculo. 

Então, uma voz estridente de garota anunciou para todo o salão: 

- D4!!! 

E todos os alunos começaram a bater palmas em ritmo, enquanto 

entoavam como se fosse um refrão de uma torcida de time de quadribol: 

- D4! D4! D4! D4! D4! 

Um caminho foi aberto desde a porta principal até a frente do salão, 

onde se encontrava o garoto esfolado e com o nariz sangrando. E por ali, quatro 

alunos entraram, praticamente desfilando, com ares de realeza, e sentaram-se 

em lugares preparados especialmente para eles pelos outros alunos. 

- Esses são o D4. – Mary disse para a colega de forma que só ela 

escutasse, indicando com a cabeça – Os Quatro Dragões de Hogwarts. 

- Dragões... – repetiu a aluna os olhando com um misto de admiração, 

medo e surpresa. 

- Eles são a elite dentre a elite mágica. – continuou Mary – Seus pais 

fornecem uma quantia enorme de dinheiro para Hogwarts deixá-los terem 

domínio aqui dentro. Ninguém pode ir contra eles, nem alunos, nem 

professores e nem o diretor. Até mesmo o Ministro da Magia não quer ter que 

lidar com eles. Esses... – ela olhou bem para cada um deles e disse como se fosse 

algo catastrófico – São bruxos os que decidirão os rumos do futuro do mundo 

mágico. 

A aluna nova olhou de Mary Ann para os Dragões, assombrada. 

- O que está sentado na primeira poltrona a esquerda é o Adam 

MacGilleain, da Lufa-Lufa, monitor-chefe. – continuou Mary, apontando para o 

garoto de cabelos claros e compridos, que ria junto com os outros Dragões – Sua 

família é antiga e poderosa, e no passado era muito conhecida por terem 
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apoiado bruxos perigosos. A influência da família MacGilleain e seus contatos 

são temidos no mundo inteiro.  

‘Ao lado dele está o Simon Nissenson, da Corvinal, o melhor aluno da 

escola. – ela indicou o garoto de cabelos escuros e olhos claros, com uma 

expressão que demonstrava de longe que ele era o intelecto superior dentre os 

quatro – Sua família é mundialmente conhecida por sua perícia em poções. 

Nissenson parece ter adicionado ao legado de família um talento incomparável, 

natural dele próprio, que o torna um dos bruxos com o futuro mais promissor 

na sociedade mágica.  

Aquele é o Ryan Hainault, da Grifinória. – ela indicou o garoto que 

estava sentado na poltrona da outra extremidade, de cabelos dourados e olhos 

azuis – Até onde eu sei, ele não tem algum cargo ou se destaca dentro da escola, 

mas ouvi dizer que ele tem o talento de encantar a todos quando toca violino. 

Sua família não tem uma reputação de longa data, mas é extremamente rica e 

com aurores famosos.   

E por último, Christopher Doumajyd, o líder dos Dragões, batedor da 

Sonserina. – ela indicou com desprezo o garoto de olhos escuros quase 

escondidos por um emaranhando de cabelos encaracolados castanhos, que só 

por obra mágica pareciam permanecer em algo que se aceitava como um 

penteado – Sua família é o nome mais importante do mundo mágico. Dizem 

que os Doumajyd estão por trás de todas as decisões do Ministério da Magia e 

que, sem eles, entraríamos em um caos político sem precedentes. Christopher 

Doumajyd é, sem sombra de dúvidas, o ser mais cruel e ditador que já pisou 

nessa escola. Ele faz todas as regras aqui dentro e todos o obedecem cegamente. 

- Você fala com tanta indignação... – comentou a aluna nova, sem tirar os 

olhos do líder dos Dragões. 

Mary limitou-se a continuar olhando para o ‘espet{culo’. 

Nesse instante, alguns alunos trouxeram até a frente do D4 mais um 

aluno, que lutava para tentar se livrar deles. 

- Este é o melhor amigo do Dawood! – anunciou um deles para 

Doumajyd. 

O líder do D4 ajeitou melhor sua posição na poltrona e lançou um olhar 

ameaçador para esse amigo, dizendo: 

- Faça. 

O pobre do garoto deu um meio balanço negativo com a cabeça, quase 

entrando em crise com o seu estado que ia do choro ao desespero, sem 

conseguir imaginar um jeito de se livrar da tortura. 

Doumajyd deu um sorriso sinistro, parecendo estar se divertindo com a 

situação e levantou calmamente da poltrona, indo em direção ao garoto que 

tinha recebido a Tarja Vermelha. 

- É desse jeito que se tem que fazer, idiota! – exclamou ele ao mesmo 

tempo em que deu um soco no garoto de óculos que, já sem resistência pelo 

tanto que tinha apanhado dos colegas, voou longe e caiu no chão deslizando. 
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- Entendeu?! – rosnou o Dragão ao mesmo tempo em que deu um soco 

no estômago do amigo do maltratado, que se dobrou ao meio e caiu no chão 

sem conseguir respirar.  

Quase que imediatamente Doumajyd o pegou pela gola das vestes e o 

colocou novamente em pé, para derrubá-lo com outro soco, se divertindo como 

nunca. 

- Para mim chega. – anunciou calmamente o dragão da Grifinória, 

Hainault, levantando-se da sua poltrona e saindo do Salão Principal. 

Mary o observou sair com sua pose de indiferença e lhe lançou o maior 

olhar de desprezo que conseguiu. Mas, para a sua surpresa, ele a encarou 

abertamente quando passou por ela, e sem qualquer reação a mais, saiu pelas 

grandes portas de entrada. 

  - Muito bem, Doumajyd! – o aluno que avisara a escola inteira sobre a 

Tarja Vermelha se aproximou do líder do D4 para lhe dar parabéns e, em troca, 

acabou levando um soco também. 

- Já está bom, Chris. – falou MacGilleain, interrompendo Doumajyd no 

instante em que ele estava para acertar mais uma vez o imprudente que se 

aproximara. – Ele já aprendeu a lição. 

O líder dos Dragões ajeitou o casaco de suas vestes e lançou um olhar 

superior para as suas vítimas, dizendo: 

- Idiotas. – e saiu, sendo seguido pelos outros dois D4, em meio aos 

aplausos e assovios dos demais alunos. 

Mary viu os três, satisfeitos com o que haviam acabado de fazer, e cerrou 

os punhos com força, se segurando para não explodir agora, ali, naquele 

momento contra toda essa grande injustiça que presenciava e não pela primeira 

vez. 

- Você está bem? – perguntou a aluna transferida para ela, preocupada e 

se mostrando ainda apavorada com o que tinha visto. 

Mas Mary não respondeu. Saiu correndo, forçando o caminho entre os 

alunos e subiu na primeira escada que encontrou. Passou por inúmeros 

corredores, subiu todos os andares e finalmente alcançou o seu refúgio: uma 

torre na parte mais afastada do castelo, onde era difícil alguém além dela 

própria ir, apelidada por ela de Torre do Desabafo. Ali era o lugar onde 

conseguiria acalmar a raiva que borbulhava dentro dela, respirando fundo. A 

torre tinha uma grande janela, que dava uma vista da imensidão dos pátios de 

Hogwarts e da Floresta Proibida. 

- Esse povo de Hogwarts são estúpidos?! O que há de bom no D4?! – ela 

socou as laterais de pedra da janela, para descontar a sua raiva – Idiotas! Como 

podem ficar felizes com um jogo estúpido como esse?! Fazer dois amigos se 

baterem?! – ela chutou a parede em baixo da janela – Que idiotice! São todos 

iguais!... – ela se apoiou na janela, ergue-se nas pontas dos pés e gritou com 

toda a sua força – É INACREDITÁVEL!!! 
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Então respirou fundo, concentrando-se em se acalmar e finalmente se 

sentiu em condições de voltar para as suas aulas. Lançou um último olhar para 

toda a paisagem e pensou: ‚Mais um ano e meio e me formo... Até lá, tenho que me 

manter firme!... E passar todo esse tempo de maneira pacífica... isso é tudo o que eu 

desejo...‛ 

Ela ajeitou as vestes e o cabelo preso em duas tranças, e então voltou pelo 

mesmo caminho que viera. 

Porém, na sua explosão de raiva, não notou que ali do lado, escorado na 

parede oposta da janela e meio escondido entre uma estátua de um javali, 

estava Ryan Hainault, segurando um livro meio aberto e surpreso com tudo o 

que ouvira. 

 

 

 

Cap 02 – A aluna nova 

 

 

- É inacreditável! – exclamava Mary Ann enquanto arrumava os vários 

potes com mudas de plantas carnívoras em prateleiras na estufa particular da 

professora de Herbologia. 

- Para mim eles são mais sapos do que dragões! – riu Vicky, do outro 

lado da sala, onde arrumava potes de doces em um armário. 

 - Diga isso além dessas quatro paredes e será chutada sem dó para fora 

de Hogwarts! – advertiu Mary – Não importa seu nome ou quanto dinheiro tem 

sua família! 

- Acha que sou boba ao ponto de fazer uma coisa dessas?... O que esse 

aluno fez? 

- Pelo que eu ouvi, ele espirrou uma gota de algum ingrediente da sua 

poção nas vestes de Doumajyd durante a aula. 

- Só isso? São realmente desprezíveis... Ops, mais um vencido. A 

professora Karoline devia prestar mais atenção no seu estoque! Nenhuma loja 

vai querer comprar se eles estiverem vencidos! 

- Eu como depois. – disse Mary – Deixa aí em cima da mesa. 

Vicky era uma aluna do quinto ano da Corvinal. Apesar de ser 

inteligente, muitas vezes deixava a sua empolgação falar mais alto do que o 

bom senso. Ela e Mary Ann sempre ajudavam a excêntrica professora de 

Herbologia com a sua pequena produção de doces feitos com produtos 

naturais. Na verdade, quem realmente se interessava pelo assunto era Vicky, já 

Mary apenas ajudava para poder ficar ali, afastada por um tempo do interior da 

escola. Além de Vicky ser sua amiga de infância, ela era imensamente mais 

preferível do que suas terríveis colegas de classe.  

- Você aparece agüentar bem. 

- Mas eu já passei mal uma vez. – comentou Mary. 
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- Não estou falando do doce vencido! 

- Hum? 

- Não sei como você consegue deixar que eles se comportem dessa 

maneira na sua frente!... Você sempre me protegia se me maltratasse, lembra? 

Quando éramos pequenas, brincando no parque, e aqueles meninos pegaram o 

meu sorvete. Quando aqueles moleques do bairro corriam atrás de mim por eu 

ser estranha. Quando, na escola primária trouxa, zoavam comigo pelo mesmo 

motivo. E mesmo nas férias você ainda soca qualquer um que se atreva a 

implicar comigo por eu não entender alguns costumes trouxas... Ninguém aqui 

conhece esse seu lado! 

Mary olhou em volta da estufa, um pouco desconcertada com o que a 

amiga dissera, e tentou se explicar: 

- Eu realmente quis socar eles, jogar toda a minha paciência para o alto e 

ser expulsa orgulhosamente de Hogwarts, mas... 

- É por causa da sua família, não? 

- É... – concordou ela suspirando. 

Mary vinha de uma família trouxa, que trabalhara para os pais de Vicky 

há muitos anos, e que sabiam sobre o mundo mágico desde muito tempo. Por 

terem convivido com a família de Vicky, seus pais tinham orgulho de serem 

considerados por pessoas tão extraordinárias, e para eles o Mundo Mágico era 

algo como um paraíso. Eles ficaram ainda mais orgulhosos quando Mary 

demonstrou ter poderes mágicos e quando os pais de Vicky conseguiram com 

que ela entrasse em Hogwarts, como uma protegida da família. Por isso, seus 

pais tinham uma dívida enorme com os de Vicky, e ficariam imensamente 

desapontados se Mary Ann desistisse de tudo por causa de quatro garotos 

arrogantes. 

Logo depois do primeiro ano, quando ficou conhecendo como era 

realmente Hogwarts, ela estava disposta a contar tudo para seus pais e desistir, 

mas então Vicky chegou com a notícia de que decidira entrar para Hogwarts e 

lhe mostrou uma revista. Lá estava, em grandes proporções e se mexendo, 

como todas as fotos mágicas, a figura da mulher mais linda que Mary já tinha 

visto na vida. Empolgada, Vicky explicou: 

- Essa é a Sharon Seymour! Ela se formou em Hogwarts um ano antes de 

você entrar! Hoje ela é representante do Ministério na França, além de ser uma 

modelo mundialmente famosa desde que freqüentava a escola! Ela não é linda? 

Mary Ann ficara encantada com aquela pessoa, uma das bruxas mais 

famosas do mundo. Ao lado da foto, havia uma entrevista exclusiva, feita pela 

revista, onde uma das frases se destacou do resto do texto aos olhos dela: ‘O 

meu conselho para a nova geração de Hogwarts é: sejam sempre vocês mesmos, assim 

não terão arrependimentos!’ 

E assim, disposta a enfrentar o que quer que fosse para se tornar uma 

pessoa como Sharon Seymour, Mary voltou para o seu segundo ano em 

Hogwarts.  
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Pensou que ainda poderia ser feliz, mesmo adiando a escola e toda a sua 

ostentação sem sentido, odiando seus colegas de classe cruéis e todos os 

professores que não davam um basta naquilo... Mas agora, o que ela mais 

odiava era ela mesma, que não conseguia dizer nada diante daquilo tudo. 

 

*** 

 

No café da manhã do outro dia, Mary estava comendo sua torrada e 

tomando seu suco de abóbora quando a costumeira revoada de corujas 

irrompeu pelo teto. Para a sua surpresa, uma das corujas da família de Vicky 

pousou na sua frente com um embrulho pesado. A princípio, ela achou que era 

algo para a amiga, já que ela ainda não tinha descido do seu dormitório. Mas 

ficou surpresa quando viu um bilhete preso ao embrulho, onde estava escrito 

seu nome com a caligrafia de sua mãe. Quase se engasgando com a torrada, ela 

pegou o bilhete e leu: 

 

Olá querida! É a mamãe! Peguei uma coruja emprestada, não é fabuloso? 

Está se divertindo? Papai foi para o centro a negócios ontem e trouxe seus doces 

preferidos para lhe mandarmos. Mas seu irmão os comeu antes que o alertássemos que 

não era para fazer isso. Para compensar, mamãe fez doces caseiros para você!  

Continue se esforçando, bruxinha! Boa sorte com os estudos! 

 

Rindo, Mary abriu o embrulho de onde tirou uma caixa pequena de 

madeira escura envernizada, repleta de desenhos de flores coloridas. Ela 

reconheceu imediatamente um dos tesouros da sua mãe, que ela havia ganho de 

sua avó no dia em que se casara com seu pai.  

O fato de sua mãe ter mandado os doces feitos por ela mesma, naquela 

caixinha, para que ela se esforçasse na escola, deixou Mary com o coração 

apertado. Ela agradeceu imensamente a sua mãe e comeu um dos doces 

aproveitando todo o sabor. Foi quando ouviu uma voz familiar vinda de trás 

dela: 

- Não, obrigada, vou ficar aqui. 

- Ora, vamos garota! Nós não mordemos! 

Era a aluna transferida, que havia sido selecionada na noite anterior para 

a Sonserina, sendo cercada por alguns alunos mal encarados do sexto ano da 

sua casa. Queriam que ela se sentasse com eles, e ela se encolhia apavorada 

contra a parede, visivelmente tremendo.  

Sem pensar duas vezes, Mary Ann correu em socorro dela: 

- Oi! Pode sentar aqui comigo! – e a livrou dos garotos, a puxando com 

ela para a mesa da Grifinória. 

- Obrigada. – ela se sentou aliviada ao seu lado. 

- Sem problemas. 
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- Eu não me dou bem com garotos. – ela se justificou rápido – Para falar a 

verdade, ainda não consegui me acostumar com essa escola. 

- Se acostumar? Por acaso você não é uma... nascida trouxa? 

- Claro que não! – ela riu – Oh, que horror! O que são essas coisas 

estranhas? – perguntou ela espantada olhando para a caixa. 

Mary olhou para a caixa não entendendo onde estava o ‘estranho’. 

- São doces caseiros. – informou. 

- Doces... daqueles feitos em sua própria casa? 

- ...Sim. 

A aluna olhou admirada para a caixa, como se fosse a primeira vez que 

via algo assim. 

- Realmente, você é uma bruxinha rica. – Mary se lamentou e então 

ofereceu, empurrando a caixa para a colega – Quer um? Pode pegar. 

- Posso mesmo? 

- À vontade. 

A garota pegou um doce com cuidado e experimentou. 

- Huuum, que delícia! 

- Verdade? Foi minha mãe que fez! 

- Sua mãe deve ser uma pessoa maravilhosa! 

Mary sorriu contente com o elogio, e indicou para que ela se servisse 

novamente dizendo: 

- Sou Mary Ann Weed, mas pode me chamar só de Mary. 

- E eu sou Sarah Swan. Pode me chamar de Sarah! 

As duas terminaram com os doces juntas e Mary se sentiu muito feliz 

com aquele momento. Finalmente tinha conseguido conhecer alguém na escola 

que não estava sobre a influência e dominação do D4. Finalmente tinha 

conseguido alguém que ela poderia considerar uma colega de classe. 

As duas estavam tão empolgadas conversando que foi um susto quando 

elas perceberam que a maioria dos alunos já haviam ido para as aulas. Ainda 

tomando o restante do seu suco, Sarah pegou seus livros de cima da mesa e se 

levantou dizendo: 

- É melhor nos apressarmos, ou- 

Mas ela não pôde terminar a frase. Assim que se pôs de pé, bateu em 

alguém, e derramou todo o conteúdo que ainda havia em seu copo. Seus livros 

caíram no chão em seguida, assim que percebeu com que ela havia trombado: 

Christopher Doumajyd, líder do D4. 

Ele analisou o tamanho do estrago em seu uniforme e encarou a menina 

apavorada, sibilando: 

- Que tipo de cumprimento foi esse? 

- Me desculpe! – ofegou Sarah, quase que em um soluço – Eu posso 

consertar! Eu sei de um feitiço que- 

- QUEM LHE PEDIU UM FEITIÇO?! – ele avançou furioso para cima 

dela, que se encolheu de medo – O ESTRAGO JÁ FOI FEITO! 
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- Calma aí, Chris! Não assuste assim a pobre garota bonita. – disse 

Nissenson chegando até eles e se pondo atrás dela. 

- Olha o rostinho bonito dela. – ajudou MacGilleain também se juntado 

ao amigo, e admirando Sarah de perto – Se você fosse uns dez anos mais velha... 

Por acaso tem alguma irmã mais velha? 

Doumajyd lançou um olhar ameaçador para os dois: 

- Saiam! 

- Que frieza, cara. – comentou Nissenson saindo seguido por 

MacGilleain, os dois desistindo de tentar impedir o amigo. 

Doumajyd se curvou, para poder encarar uma Sarah encolhida, e disse: 

- E se eu pegar pneumonia e morrer? Eu, Christopher Doumajyd, o 

herdeiro do nome que sustenta a atual economia do mundo bruxo?! Você por 

acaso pensou no futuro da nossa comunidade mágica?! 

Ela não respondeu, apenas abaixou a cabeça, tremendo, prestes a desabar 

no choro. 

- NÃO PENSOU?! – ele berrou a pergunta. 

- PÁRA! – em um impulso de puro instinto, Mary levantou-se da mesa. 

Todos os que ainda estavam no salão se voltaram para ela, com uma 

expressão muda de surpresa diante da ousadia daquela aluna baixinha que não 

se destacava em nada.  

Percebendo isso, Mary tentou consertar o terrível erro pedindo 

educadamente: 

- Por favor, perdoe-a. Ela não fez de propósito. 

Doumajyd lhe encarou, da sua diferença de quase duas cabeças de altura 

em relação a ela, com um olhar mortal. Ele parecia estar a ponto de lhe lançar a 

pior das maldições imperdoáveis.  

Depois de um rápido momento de silêncio e tensão no ar, que para Mary 

pareceram séculos, Doumajyd respirou de um jeito ameaçador e saiu, dando a 

volta por ela. Se encolhendo, ela se preparou para receber qualquer tipo de 

agressão quando ele passou, mas o dragão apenas saiu sem dizer uma única 

palavra. 

Desse momento em diante, Mary rezou para que pudesse ter uma vida 

pacífica na escola. Mas no final, ela acabou caindo no jogo deles. 

Ao chegar ao seu lugar na sala de transfiguração, lá estava a Tarja 

Vermelha, cor de sangue, com letras negras garrafais que diziam: cortesia do 

D4. 

Lá fora no corredor, um aluno saia correndo e anunciava para toda a 

escola: 

- A TARJA VERMELHA! MARY ANN WEED DO SEXTO ANO 

GANHOU A TARJA VERMELHA!!! 
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Cap 03 – Declaração de guerra 

 

 

- Hoje mesmo expulsaremos aquela garota! – exclamou Doumajyd para 

os colegas durante a aula de Trato de Criaturas Mágicas, nos terrenos de 

Hogwarts. 

- Está certo disso, Chris? – perguntou MacGilleain para o amigo.  

- É a primeira vez que uma garota recebe a Tarja Vermelha. – comentou 

Nissenson, preocupado. 

- Não importa. – Doumajyd sorriu de um jeito satisfeito. 

Sentado ao pé de uma árvore ao lado deles, Hainault, que lia um livro 

sem parecer prestar atenção na conversa dos outros três, levantou os olhos e 

encarou o líder. 

 

*** 

 

Ao entrar na sala de poções, Mary Ann percebeu que todo o seu material 

para a aula havia sumindo, inclusive seu caldeirão. O professor ainda não havia 

chegado, e todos os seus colegas de classe fecharam um círculo em volta dela, 

rindo da sua situação. Cerrando os punhos de raiva, Mary deu meia volta e saiu 

da sala. No meio do caminho encontrou com Sarah, que pediu o que estava 

acontecendo, mas não obteve nenhuma resposta. 

Mary saiu correndo pelos corredores, imaginando onde eles poderiam 

ter escondido seus materiais. Finalmente encontrou Pirraça, que soltava 

gargalhadas estridentes olhando por uma janela. Desconfiada ela verificou o 

que ele olhava e viu que todo o seu material tinha sido jogado nos pátios. Então 

desceu voando as escadas e saiu pela porta principal do castelo, cruzando toda 

a sua frente e dando a volta até chegar em uma das paredes laterais, onde 

estavam suas coisas. Ao começar a juntá-las de uma maneira furiosa, ela ouviu 

algo e olhou para cima. No mesmo instante, vários papéis e pergaminhos 

amassados junto com outras coisas caíram sobre sua cabeça, e ela teve que se 

jogar para o lado para não ser atingida pela lixeira que foi arremessada logo em 

seguida. Da janela, três andares acima, seus colegas de classe davam 

gargalhadas. 

 

*** 

 

Na aula de feitiços, o professor virou-se para explicar algo no quadro e, 

no mesmo momento, Mary foi coberta por uma montanha de bolas de papéis. 

Ela se pôs de pé e gritou: 

- PAREM COM ISSO! 

O professor virou-se para ela surpreso e pediu para que ela parasse de 

atrapalhar o andamento da aula. Percebendo que não teria ajuda dos 
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professores, Mary pediu desculpa e voltou a se sentar, enquanto todos davam 

risadas abafadas. 

 

*** 

 

No intervalo, cansada com todas as provocações que estava recebendo 

para ser expulsa, Mary sentou nas escadas de saída para um dos jardins 

internos de Hogwarts. Estava totalmente sem forças para pensar em alguma 

maneira de se livrar daquela situação. Foi quando ela avistou Sarah passando 

no corredor oposto. 

Mary a chamou, mas a colega se assustou quando ouviu o seu nome e se 

apressou para sumir de vista. 

- Sarah... – sussurrou Mary, chocada. 

Esse com certeza fora o maior desapontamento que ela teve no dia, já que 

estava sofrendo tudo aquilo por culpa do descuido da colega.  

Ainda estava pensando nisso quando algo gelado foi jogado em sua 

cabeça e lhe escorreu pelo uniforme. 

- Até sua amiga te jogou fora, é? – perguntou uma voz estridente e 

sarcástica vinda de trás dela. 

Era o trio das piores garotas da Sonserina da sua sala, as três segurando 

baldes vazios nas mãos. 

- Você sempre foi um incomodo para todos! – acusou uma delas. 

- Uma pessoa feito você estudando na nossa escola?! – disse outra – 

Suma logo daqui! 

- SANGUE-RUIM! – exclamaram as três juntas e foram embora, dando 

risadinhas contentes de satisfação. 

Mary respirou fundo e saiu correndo, para o único lugar que ela podia ir 

naquele momento: a Torre do Desabafo. 

 

*** 

 

- Droga! – ela chutou com força a parede embaixo da janela da torre e 

continuou chutando conforme gritava – DROGA! DROGA! DROGA! 

- Pare com isso... Pode ser? 

Mary Ann quase caiu com o susto que levou. Ela olhou para trás e viu o 

dragão Ryan Hainault, sentado na parede oposta da janela, escorando as costas 

em uma estátua de javali.  

- Não fique reclamando aqui. – disse ele fechando seu livro e se 

levantando, indo até o lado dela na janela – ...Então era você mesmo. – disse ele, 

lançando um olhar rápido para ela, confirmando, e então voltando a olhar para 

a paisagem. 

- Como? – perguntou Mary ainda abobada com a situação. 

- Será que você pode parar de se desestressar aqui também? 
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- Você... – ela começou meio incerta – tem me ouvido todo esse tempo? 

- Sinto muito, mas essa torre é meu local. Eu gosto daqui e não quero que 

você me atrapalhe. 

Sem opção já que se tratava de um D4, ela concordou com um aceno de 

cabeça e se virou para sair. Entretanto, no mesmo instante ele falou: 

- Mas parece que é você quem está com problemas, não? 

E então ele saiu, sem dizer mais nada, deixando uma Mary confusa para 

trás. 

Um tempo depois, mais animada por pelo menos uma pessoa a ter 

ajudado naquele dia, mesmo sendo um dragão, ela voltou para o seu 

dormitório. 

Porém, no caminho, alguém estava observando atentamente seus passos. 

 

*** 

 

- Aquela garota não parece estar atingida! O que está havendo?! – 

perguntou Doumajyd segurando um aluno do sexto ano da sua casa suspenso 

no ar pela gola das vestes. 

- Desculpe, Doumajyd! Amanhã, com certeza, vamos conseguir fazer 

com que ela saia! – respondeu o garoto apavorado. 

- É bom mesmo! – disse ele soltando o aluno com violência no chão e 

voltando para a sua sala comunal, gritando com qualquer um que se atrevesse a 

ficar no seu caminho. 

 

*** 

 

- Não é melhor você pedir uma transferência? – perguntou Vicky 

preocupada, quando as duas estavam trabalhando na estufa, único lugar onde 

Mary teria alguns momentos de paz. 

- Mas... 

- Eu acho que está na hora de considerar. – disse a professora Karoline 

entrando na estufa, carregando dois grandes vasos com plantas amarelas e 

vermelhas. – Os professores foram alertados para não ajudar uma certa aluna 

problema. Essas pessoas têm muita influência, Mary, é melhor tomar cuidado 

com o que faz! 

A professora largou os vasos em cima de uma mesa e tirou as grossas 

luvas de couro de dragão. 

- Uma vez eu tive um namorado idealista. – começou ela, pegando um 

regador e dando água para algumas plantas de forma aleatória em um canto da 

estufa – Ele se atreveu a ir contra pessoas poderosas e desapareceu 

misteriosamente. 

- Sério? – perguntou Vicky, fingindo interesse. 
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Uma das coisas que as duas haviam aprendido em todo aquele tempo 

trabalhando na estufa, era que a professora tinha muitas referências pessoais 

para todos os assuntos, mas nenhuma delas confirmadas. 

- Sim, era pessoas que participavam do grupo dos Comensais da Morte, 

um antigo grupo de bruxos das trevas. – a professora virou subitamente para 

Mary e exclamou – É melhor tomar cuidado, querida! Pessoas poderosas e com 

influência são capazes de fazer qualquer coisa com insetos que as atormentam! 

Para enfatizar o que dissera, ela fingiu que pegava um inseto no ar e o 

apertava em um das mãos, até esmagá-lo. 

Mary engoliu em seco, não querendo nem imaginar como seria enfrentar 

mais um dia daquilo. 

 

*** 

 

Receosa, Mary abriu a sua caixa onde deveriam estar seus vermes para a 

aula de Trato de Criaturas Mágicas. Mas ao invés dos bichos gosmentos, várias 

cobras com asas voaram nela, a atacando. No mesmo instante todos os outros 

alunos saíram correndo, gritando e criando tumulto. Na confusão, três alunos a 

agarraram, lhe tamparam a boca para que ela não pedisse socorro, e a 

arrastaram com eles.  

Levaram-na para dentro do castelo e a empurraram escadas acima até a 

torre de astronomia, desocupada naquele momento. 

Ela mordeu a mão que lhe tampava a boca e conseguiu começar a falar: 

- O que – mas no mesmo instante foi jogada com violência no chão.  

Teve seus braços e pernas presos e lhe rasgaram o casaco do uniforme. 

- PAREM COM ISSO! ME LARGUEM! – ela lutava para tentar se livrar, 

mas era só uma contra três, e tudo o que podia fazer era gritar apavorada – ME 

LARGUEM! 

- O que estão fazendo? – perguntou uma voz calma do outro lado da 

torre. 

Os quatro olharam naquela direção e lá estava Ryan Hainault, deitado 

em um dos bancos, com um livro lhe cobrindo o rosto. Calmamente, ele retirou 

o livro e olhou para eles dizendo como se fosse apenas um comentário 

aleatório: 

- Deixem ela ir. 

- Mas eu tenho que – tentou replicar um dos garotos. 

- Já falei para deixarem ela ir! – ele levantou do banco e começou a andar 

na direção deles, não mudando de expressão ou o seu tom de voz, mas 

definitivamente sendo ameaçador como só um dragão poderia ser. 

Sem outra opção, os garotos obedeceram ao membro do D4 e saíram, 

deixando Mary largada no chão. 

Hainault puxou uma cadeira para perto dela e a colocou em um lugar de 

onde ele poderia olhar para fora. Enquanto isso ela se levantou do chão, ainda 
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tremendo e não conseguindo ficar de pé. Tinha gasto todas as suas forças em 

tentar se livrar dos garotos e sentia que não poderia fazer mais nada no 

momento além de uma coisa: chorar. 

- O Pirraça – começou Hainault sem olhar para ela – resolveu usar aquela 

torre para pintar as cartas do baralho que ele roubou da professora de 

adivinhação... Achei que aqui seria um lugar calmo... 

Tentando ao máximo conter os soluços que queriam sair aos montes, 

Mary respirou fundo e murmurou: 

- Obrigada. 

Hainault olhou diretamente para ela, e Mary pela primeira vez olhava 

sem nenhum rancor para aqueles olhos azuis. 

- Não me entenda mal, ok? – pediu ele – Eu só não acho certo eles 

chegarem a esse extremo. 

E sem dizer mais nada, ele levantou-se e saiu da sala. 

 

*** 

 

Na sala comunal da Sonserina, os garotos que atacaram Mary se 

encolhiam diante de Doumajyd, e este quase soltava fogo pela boca enquanto 

esbravejava: 

- O RYAN O QUÊ?! 

- Não pudemos fazer nada! – disse um deles tremendo – Ele nos mandou 

parar! 

- E desde quando o Ryan manda mais do que eu?! – perguntou o líder do 

D4 dando um soco no estômago do garoto e o empurrando para longe.  

Então ele se virou para os outros dois, que se encolheram, e ordenou: 

- Chamem o Simon o Adam agora! 

Sem perder tempo os dois correram para obedecer, aliviados por fugirem 

do castigo por não terem cumprido a outra ordem.  

 

*** 

 

- Mas isso já não é demais, Chris? – perguntou Nissenson quando o D4, 

menos Hainault, estavam reunidos na ala especial para eles no Salão Principal. 

Essa ala ficava em um nível superior do resto do salão, como uma sala 

anexa por onde se chegava através de um lance de escadas, e havia sido 

construída para o uso exclusivo deles, logo que entraram para Hogwarts. 

- Eu também não aprovaria isso! – anunciou MacGilleain. 

- Se ela não sair, o jogo não acaba! – rosnou Doumajyd, batendo o punho 

com raiva na mesa – E não podemos desistir! 

Os outros dois se entreolharam preocupados. 

 

*** 
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Mary Ann foi acordada tarde da noite por uma coruja batendo na janela 

do seu quarto. Era a mesma coruja que do outro dia, e trazia o mesmo 

embrulho. Mary pulou da cama e abriu a janela para pegar a entrega. E, no 

mesmo instante em que concluiu o seu trabalho, a coruja foi embora. 

Era a mesma caixa, que Mary tinha devolvido através de uma coruja de 

Hogwarts, e havia outro bilhete. 

 

Desculpe por ter comido seus doces outro dia. Sai com uns amigos hoje de 

amanhã e comprei dos mesmos com o meu dinheiro. Estou com saudades! Faça muitos 

abracadabras por mim, ok?! 

Charles. 

 

Ela sorriu e se sentiu quente por dentro. Seu irmão lhe mandando algo 

era extremamente raro, e mais raro ainda era ele gastar o seu precioso dinheiro 

para revistas em quadrinhos e saídas de finais de semana com algo caro como 

aqueles doces.  

Quando Mary estava em casa, via de perto o tanto que Charles 

trabalhava, em qualquer lugar que pudesse e que sua idade permitisse, para 

conseguir comprar coisas para ele sem ter que recorrer aos seus pais. E o motivo 

muito maior dele tentar cobrir ao máximo suas próprias despesas, era para que 

os pais pudessem comprar para ela os materiais caros exigidos por Hogwarts, 

coisa que ela fingia não perceber para ele não ficar constrangido. 

Sentindo um orgulho enorme do seu irmão menor e uma sensação de 

felicidade que a fazia esquecer de tudo o que tinha sofrido naquele dia, ela 

guardou a caixa ao lado da cama. No outro dia, os comeria no café e sentiria 

forças para agüentar o que quer que fosse que o D4 estivesse planejando contra 

ela, 

 

*** 

 

No café da manhã, Mary Ann abriu a sua caixa contente. Gostaria 

imensamente de dividir aqueles doces com Vicky, mas alertara a amiga a não 

ficar perto dela em algum lugar além das estufas, para que ela não fosse 

prejudicada também. Mesmo Vicky sendo contra abandonar a amiga, Mary 

conseguiu convencê-la de que seria mais fácil de lidar com o D4 sozinha. 

Ela experimentou o primeiro doce e sentiu como se fosse a primeira vez 

que provava aquele sabor que adorava. Na verdade, era realmente a primeira 

vez que alguém além de seu pai lhe dava seus doces preferidos. 

- O que é isso? Uma tentativa de mostrar que possui algo de valor? 

Mary gelou ao ouvir a voz sarcástica ao seu lado. 

- Nunca irá conseguir chegar ao nível de qualquer um dessa escola 

comendo doces caros. – riu Doumajyd. 
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Ela não levantou a cabeça e não se moveu, permaneceu calada no seu 

lugar na mesa da Grifinória. 

- ESTÁ ME OUVINDO, DROGA?! – ele agarrou a caixa e a jogou no chão 

com força, fazendo com que ela se desmontasse e os doces rolassem para todos 

os lados. 

Todos no salão pararam o que faziam e olharam abertamente o que 

estava acontecendo. 

Boquiaberta, Mary saiu do seu lugar e se ajoelhou no chão diante do 

estrago. Pensamentos sobre seu irmão lhe mandando algo que estava nos 

limites das suas possibilidades só para se desculpar, e pensamentos de sua mãe 

lhe mostrando com orgulho e carinho a sua caixa que ganhara de presente de 

casamento, passaram diante dos seus olhos. E então sentiu algo gigante 

começando a borbulhar dentro dela.  

Ainda não contente com o que havia feito, Doumajyd pisou em um dos 

doces na frente dela, que estourou e acabou espalhando o recheio de geléia em 

seu calçado. 

- Vou precisar comprar sapatos novos. – ele lamentou, rindo – Simon! 

Adam! Ryan! Vamos nessa! Tenho treino agora! 

- ...Espera! 

Doumajyd, que havia dado somente três passos, parou rindo e 

balançando a cabeça, incrédulo com o que ouvira: 

- Como?  

Mary o encarava, ainda de joelhos no chão, com um ódio que ia muito 

além de qualquer outro que já sentira na vida. 

- Falou comigo, sangue-ruim? 

Ela se pôs em pé e disse: 

 - Eu não me importo se você é herdeiro de alguma coisa ou tem alguma 

influência! Você é um pirralho que nunca ganhou dinheiro por conta própria!  

Nissenson e MacGilleain, que tinham parado a meio caminho de 

seguirem Doumajyd, olhavam admirados para uma cena inédita dentro da 

história do D4: pela primeira vez, alguém estava enfrentando Christopher 

Doumajyd. Hainault permanecia na sua inabalável pose de tranqüilidade, 

apenas observando. 

Mary puxou as mangas das suas vestes e afastou um pé do outro, em 

uma pose típica de luta, com os punhos no ar. Doumajyd permanecia imóvel, 

apenas olhando para aquela baixinha na sua frente com um misto de 

divertimento e descrença. 

Mary deu três pulinhos e berrou: 

- NÃO SEJA TÃO CONVENCIDO!!! – e avançou com toda a sua força, 

acertando um soco no nariz de Doumajyd, que o fez rodar sobre os próprios pés 

e cair desnorteado no chão. 



 

19 

 

- Você passou de todos os limites possíveis e eu não vou mais fugir! – 

anunciou Mary ameaçadoramente – Isso é uma declaração de guerra! ME 

ENFRENTE SE TIVER CORAJEM!!!  

Todo o salão permaneceu em silêncio absoluto. Mary olhou para o todos 

a sua volta, como se esperando que alguém fosse dizer algo contra ela. Então 

viu Hainault sorrindo quase que imperceptivelmente, revelando que aprovava 

totalmente o que presenciara. 

Então ela levantou o rosto, deixando vir a tona todo o orgulho que 

sempre teve e que manteve guardado para poder passar despercebida por esses 

anos em Hogwarts. Lançou um último olhar mortal para Doumajyd, um do 

mesmo estilo que ele costumava lançar para intimidar os outros fora da escola, 

juntou os pedaços da caixa de sua mãe no chão e saiu dignamente do Salão 

Principal. 

Ao passar por todos aqueles alunos que ainda pareciam não acreditar no 

que acabaram de presenciar, Mary pensou consigo mesma: ‘Eu fiz algo grande 

hoje... só de pensar nas conseqüências que posso sofrer a partir de agora, chego a ficar 

com medo. Mas eu nunca vou desistir! Mesmo se me odiarem ou baterem! Eu vou ser 

como uma erva daninha aqui em Hogwarts e todo mundo vai ficar sabendo disso!’ 

 

*** 

 

No dia seguinte, Mary levantou cedo, decidida, como nunca estivera 

antes, a ser ela mesma. Não seria mais adaptável e passível diante dos podres 

daquela escola, mesmo se aquilo significasse a sua expulsão.  

Ela consertou o seu casaco rasgado orgulhosamente como uma nascida 

trouxa, com linha e agulha, sem ajuda de magia. Prendeu o cabelo firmemente 

nas típicas duas tranças e desceu para a sala comunal, ainda vazia àquela hora. 

Antes de enfrentar o Salão Principal no café da manhã, ela queria respirar o ar 

gelado na sua torre, e assim ficar totalmente preparada para o qualquer coisa 

que aquele dragão ditador estivesse lhe preparando como vingança. 

Esse era o seu plano ao passar pelo quadro da mulher gorda, mas assim 

que ela pisou no corredor, tudo ficou escuro. 

 

 

 

Cap 04 – Inimigos poderosos 

 

 

 

Na primeira aula do dia do sexto ano, herbologia na estufa cinco, uma 

roda de alunos discutia animadamente enquanto a professora preparava os 

equipamentos que seriam utilizados. 
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- A tarja vermelha não veio hoje. – comentou um deles se referindo à 

Mary. 

- Depois do que ela fez ontem, acho que ela não vai mais aparecer. 

- O D4 não vai deixar isso barato! 

- Ela já deve estar no fundo do lago! 

Sarah olhou assustada para os colegas no mesmo momento em que a 

professora Karoline mandava todos se sentarem em seus lugares para poder 

começar a aula. 

 

*** 

 

Mary abriu os olhos com dificuldade e tudo o que conseguiu distinguir 

entre as bordas escuras da sua visão foram vultos sem formas definidas, de 

pessoas vestidas de preto. Eles falavam alguma coisa, mas ela só conseguiu 

entender duas frases antes que tudo voltasse a ser escuridão e silêncio: ‘um caso 

difícil’ e ‘temos que ser r{pidos’. 

 

*** 

 

Como se tivesse sido ordenada por uma força superior, Mary despertou 

totalmente e olhou em volta assustada. Estava repousada em uma majestosa 

poltrona na sala mais luxuosa que ela já vira na vida. O teto era totalmente de 

mármore trabalhado até os mínimos detalhes e um lustre enorme de cristal 

pendia do meio dele. Os móveis e os objetos espalhados pela sala tinham a 

aparência de ter um preço inestimável, e na sua frente havia um espelho digno 

de estar no quarto de um rei. Mas o que a surpreendeu mais era o que esse 

espelho mostrava.  

A princípio, ela não reconheceu seu próprio reflexo, e ficou chocada ao 

perceber que aquela imagem era dela mesma. Não era o mesmo reflexo da 

garota com cabelos escuros presos em tranças e de uniforme que ela via todas as 

manhãs no seu quarto em Hogwarts. 

Seu cabelo estava preso em um penteado que ela só havia visto em 

refinadas festas de casamento. Estava usando um vestido preto para festa que 

poderia estar na capa da revista mais glamorosa de moda. Haviam brincos em 

suas orelhas, anéis em seus dedos, pulseira em seu braço e um colar em seu 

pescoço. Todos com pedras preciosas de tanto tamanho e brilho que estavam 

muito longe de parecerem falsas. E, além de tudo isso, quando ela começou a 

notar os detalhes, percebeu que seu rosto tinha, de certa forma, mudado: a 

maquiagem a deixara completamente fora do seu padrão costumeiro e normal. 

- O... o que significa isso? – murmurou ela abobada com o que via, se 

levantando e se aproximando do seu reflexo. 
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Foi então que notou uma outra imagem refletida no espelho que fez seu 

sangue gelar: sentado no fundo da sala e parecendo deliciar-se com a surpresa 

dela, estava Doumajyd sorrindo. 

- O que pretende com isso?! – perguntou ela furiosa virando-se para ele. 

- Vou cancelar. – disse ele ainda sorrindo, com uma calma que não 

parecia ser normal dele. 

- Minha declaração de guerra não foi brincadeira! 

- Cem mil galeões! – anunciou ele. 

- ... Aham? 

- É a conta de tudo o que está usando. 

- Ce-cem mil?! – ela quase se engasgou olhando para si mesma como se 

pudesse encontrar uma etiqueta que confirmasse aquilo. 

- Produção, cabelo, maquiagem, vestido, jóias. Tudo isso somam cem mil 

galeões. – explicou o dragão. 

- Que absurdo! Quer me deixar endividada pelo resto da vida?! 

- Não é preciso. – ele se levantou de onde estava e andou, ainda 

calmamente, pela sala – Eu posso lhe dar tudo isso e o que mais você quiser. 

- Como? – ela não acreditava no que estava ouvindo – ...Por que está 

rindo?! Acha que eu quero essas coisas?! – ela começou a tirar as jóias com raiva 

e de uma forma um tanto atrapalhada. 

- Então por que ficou tão admirada? – inquiriu ele, deixando de sorrir 

com aquela tranqüilidade atípica e voltando a ser o Doumajyd estúpido de 

sempre – Ficou admirada, não ficou?! 

- Eu- 

- O coração das pessoas pode ser facilmente comprado pelo dinheiro! – 

ele cortou a defesa dela – Você é uma pessoa normal e não está indiferente a 

isso! Sorria! Você está feliz, não está?! Vestindo todas essas coisas caras! Vamos, 

sorria! – ela permaneceu calada diante do discurso dele, e isso o enfureceu – 

SORRIA! 

- VOCÊ É IDIOTA?! – explodiu ela – Há algum motivo para sorrir?! 

Mesmo com todas essas coisas caras que eu nunca vou poder ter na vida, não 

estou nem um pouco feliz!... Há coisas nesse mundo que o dinheiro não pode 

comprar! – ela sibilou essa última frase e terminou em tom de desafio – Eu não 

vou perder! Não me trate como uma garota qualquer! – e saiu correndo da sala 

antes que fosse capaz de pegar o espelho e quebrá-lo em mil pedaços na cabeça 

dele. 

 

*** 

 

- O que acontece com esse cara?! – Mary seguiu andando furiosa por um 

imenso corredor – Idiota! Dá para sorrir na frente dele?! – ela olhou em volta, 

menos cega pela raiva, e se deu conta que não sabia onde estava. 
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Olhou por uma janela e não reconheceu a paisagem. Não fazia a mínima 

idéia de que lugar era aquele e a sua localização no mapa. 

- Onde... onde está meu uniforme? – ela lembrou subitamente. 

Precisava sair dali, mas primeiro tinha que encontrar suas próprias 

roupas para poder se livrar de todas aquelas coisas. Sem saber onde poderia 

estar, Mary começou a abrir todas as portas que encontrava e a se embrenhar 

cada vez mais pelo labirinto de corredores. 

Quem aquele arrogante pensava que era para tirar alguém da escola? 

Pior, seqüestrar alguém?! Por que aquilo não tinha outro nome, era totalmente 

um seqüestro. Até onde ele pensava que o seu poder ia além do direito e dever 

de um aluno em permanecer na escola durante as aulas?! 

Furiosa, ela abriu uma porta de madeira pesada e entrou no que parecia 

ser um escritório. Estava quase fechando a porta novamente quando percebeu 

os porta-retratos atrás da escrivaninha. Eram todos da mesma mulher e todas as 

fotos se mexiam, mais do que confirmando que ali era uma residência bruxa. 

Em uma a mulher estava com o uniforme de Hogwarts, no que parecia a sua 

formatura pela Sonserina. Em outras ela estava com roupas de festa em várias 

ocasiões. Uma com roupas comuns de bruxa, mas não menos luxuosas, e na 

última estava vestida de noiva. 

- Que pessoa linda... – admirou-se Mary de boca aberta. já estando, sem 

perceber, em frente à escrivaninha. – Não! Não é hora para isso! – ela balançou 

a cabeça e saiu da sala correndo. 

  Mais uma vez ela voltou a procurar por uma saída. Já havia perdido as 

contas de por quantos quartos imensos passara, quantas salas como aquela do 

espelho, quantos corredores repletos de retratos gigantes da família Doumajyd, 

quantos salões de festa de dar inveja até mesmo a Hogwarts com seu único 

salão. Até que então chegou a uma grande escadaria de mármore, e se sentou 

nos degraus ofegando, cansada de tanto andar. 

- Isso aqui não é normal! – murmurava ela completamente desorientada, 

não sabendo mais para onde ir – É INACREDITÁVEL!!! 

Como se as suas palavras fossem a ordem mágica, as imensas portas de 

entrada para o hall no final da escadaria se abriram e por ela entrou uma 

comissão de bruxos. Em meio a eles, estava uma bruxa distinta de meia idade, 

que avançou majestosamente para a escadaria. 

- Com-com licença. – Mary se apressou em ficar de pé e tentou pedir 

ajuda – Eu não acho o meu- 

Com um gesto de ordem da bruxa, dois dos bruxos da comissão 

deixaram suas posições e cada um pegou um dos braços de Mary, a arrastando 

com eles. 

 

*** 
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Do andar superior, Christopher Doumajyd observava Mary Ann ser 

arrastada, com seu devido uniforme remendado, para fora da mansão e os 

seguranças da sua mãe indicarem secamente a saída para ela. Ele passou a mão 

instintivamente pelo nariz que ainda estava dolorido, e uma cena, já bem 

antiga, passou pelos seus pensamentos na mesma hora: 

NÃO SEJA TÃO CONVENCIDO, CHRIS!, gritou aquela voz estridente 

tão familiar na sua mente e ele se lembrou de rolar pelo chão do seu quarto com 

a força do soco. 

Agora era a segunda vez que aquilo tinha lhe acontecido, mas... 

Uma porta foi aberta no final do corredor e a entrada da comissão de 

bruxos cortou o fio do seu pensamento. 

- Marque a reunião com o Ministro para amanhã de manhã. – ordenou a 

bruxa de meia idade para um bruxo de óculos que tomava nota de cada palavra 

que ela dizia – E lhe diga que outro atraso será imperdoável... Ah, você está aí. – 

comentou ela ao ver Doumajyd recostado ao lado da janela. 

- É apenas isso que tem a dizer para o filho que não vê há seis meses? 

- Tenho muito trabalho para fazer. – disse ela impaciente – Espero que 

volte para Hogwarts que é onde você deveria estar agora. 

Sem dizer mais nada, Doumajyd deu meia volta a saiu, cerrando os 

punhos escondidos dentro dos bolsos do casado. 

 

*** 

 

Mesmo sendo quase final de outubro e o vento de outono já estar 

soprando há algum tempo, o frio daquele lugar parecia ser muito mais rigoroso 

do que em Hogwarts. Mary se agasalhou o melhor que pôde em seu casaco 

remendado e seguiu para os grandes portões de ferro, que se abriram sozinhos 

para que ela saísse. 

Aqueles bruxos mal encarados haviam lhe falado para andar três 

quilômetros até chegar à uma estação e quando ela explicou que tinha sido 

seqüestra por Doumajyd, eles apenas lhe entregaram algum dinheiro bruxo 

para ela poder pagar a passagem até Hogsmeade. 

- Inacreditável... – ela lamentou-se olhando para os galeões na mão. 

Quando os portões de ferro se fecharam com um estrondo atrás dela, 

como se até eles dissessem que ela não era bem vinda ali, finalmente pôde ter 

uma visão ampla da mansão do líder do D4 e seu queixo caiu: 

- Essa casa é do tamanho de um mundo!... – ela suspirou ainda olhando 

para aquilo – Ah droga... acho que fiz inimigos muito, muito, muito 

poderosos... 

 

 

 

Cap 05 – Insultamentos e a pergunta do Sapo Selvagem 
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Ao entrar nas masmorras para pegar o finalzinho da aula de poções, 

depois de ter ficado mais de uma hora se explicando para a diretora da sua 

casa, Mary encontrou a classe reunida na mais nova brincadeira: elaborar o fim 

mais trágico possível que o D4 poderia ter dado para a Mary Ann Weed. 

- MERDA! AINDA ESTOU VIVA! – ela explodiu de novo, já tendo 

ultrapassado todos os limites suportáveis da sua paciência naquele dia – Algum 

problema com isso?!  

- Realmente, não seria melhor você deixar a escola numa boa? – sugeriu 

uma das alunas desdenhosa – Antes que alguém force você a sair? 

Todos concordaram e saíram da sala, dando as costas para ela. Sarah 

passou correndo por ela, de cabeça baixa, e sumiu atrás dos colegas. 

Como não tinha conseguido nem ao menos pegar o final da última aula 

do dia, só restava a Mary jantar no salão principal e se trancar na segurança do 

seu quarto na torre da Grifinória.  

Agora, depois de ter passado por tudo isso, sentia uma fome imensa e 

estava tentando adivinhar o que seria servido àquela noite quando ouviu uma 

explosão de risos no Salão Principal e correu para lá tendo um mau 

pressentimento: 

Assim que passou pela entrada, viu o motivo das risadas e confirmou 

que era algo contra ela. Pendurado na frente da mesa dos professores estava 

uma faixa mágica, que exibia várias frases que sumiam e desapareciam, cada 

vez com uma cor diferente. Todas as frases eram ofensas baixas contar ela, 

coisas como ‘sai com qualquer um por dinheiro para pagar seus livros de feitiços’ e ‘j{ 

fez cinco abortos’. 

As mesmas garotas da Sonserina que lhe haviam jogado água no outro 

dia comentavam com suas vozes estridentes e risadas espalhafatosas: 

- Que horror, não? 

- Quem poderia imaginar uma aluna assim aqui em Hogwarts? 

- Que vergonha para a instituição, não? Acho que o próprio Ministro 

deveria interferir! Essa gentalha sujando o nome da maior escola da Inglaterra... 

Esquecendo de toda a fome, Mary saiu correndo. Gritar, chutar e socar 

ali não adiantaria nada. Ela precisava extravasar a sua fúria em outro lugar e 

por isso foi para o seu refúgio. 

- INACREDITÁVEL!!! – berrou ela, parando deslizando na janela da 

Torre do Desabafo e por pouco não despencando de lá de cima na sua ânsia de 

tirar esse grito de dentro dela – MALDITOS IDIOTAS! ESTOU CHEIA DISSO! 

COMO EU PODERIA TER FEITO CINCO ABORTOS SE AINDA SOU 

VIRGEM?! 

Gelando, ela lembrou subitamente que já não era mais seguro gritar aos 

quatro ventos as suas intimidades naquele lugar e olhou para o fundo da torre. 
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Aliviada por não ter encontrado Ryan Hainault com seu livro na estátua de 

javali, voltou seu olhar para frente. 

- Hum, verdade? 

Mary sentiu que realmente queria ter desmaiado de susto e caído da 

torre quando ouviu a voz de Hainault vinda da entrada. Ela se sentiu a pessoa 

mais sem graça do mundo, enquanto ele andou tranqüilamente até o lado dela e 

ficou observando a floresta também. 

- Não ria. – murmurou ela com a cabeça baixa, para esconder o vermelho 

do seu rosto. 

Dessa vez, ele tinha uma revista na mão e não um livro como era típico. 

Mary estava tentando ver que revista era quando ele perguntou: 

- Sabe quantas horas alguém leva para chegar em Hogwarts vinda da 

França, usando a rede de Flu internacional e depois pegando o trem em 

Londres? 

- Eu... não sei. – o que era verdade, apesar de ela achar a pergunta 

totalmente sem sentido para aquele momento – Me desculpe. 

Ele sorriu e se escorou na lateral da janela, folheando a revista. Ela 

retribuiu o sorriso, se sentindo melhor apesar de existir um Christopher 

Doumajyd no mundo e de todos os seus problemas com os outros alunos. Por 

isso, não notou que as três alunas cruéis da Sonserina estavam os espiando. 

 

*** 

 

- Nós levamos seis horas para chegar de trem até aqui. – disse Vicky – 

Mas quantas horas leva para vir da França até Londres pela rede de Flu eu não 

sei. 

- Huum... – Mary já estava a um bom tempo na estufa, comendo mais um 

pote de doce natural vencido da professora Karoline, enquanto procurava 

alguma referência em um livro que achara na biblioteca. 

Vicky a observou por um tempo e comentou: 

- Você parece estar feliz. 

- Hum? 

- Você está feliz com isso, não?... Mary, esse é um dos caras do D4! Ele é 

um dos que deram a Tarja Vermelha para você! 

- A Tarja é provavelmente coisa daquele Doumajyd estúpido. Acho que o 

Hainault não gosta desse tipo de coisa... 

- Mas ele não fez com que parassem, não? Então ele é culpado também. 

- Eu não diria que ele é culpado. – disse Mary fechando o livro após 

encontrar o que procurava. 

- Por que está defendendo ele com tanta convicção? 

- Por nada... – ela enfiou mais uma colher cheia de doce na boca 

tentando, fracassadamente, não parecer suspeita. 
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Vicky percebeu imediatamente os motivos de Mary e deixou o que 

estava fazendo para tentar arrancar alguma informação a mais dela: 

- Se você o conhece tão bem para firmar isso, que tipo de pessoa ele é? 

- Bem... – Mary pensou, segurando outra colherada de doce parada no ar 

– Eu... na verdade, não dá para se ter certeza do que ele pensa. Ele parece ser 

frio, mas às vezes sorri de uma forma que anula totalmente essa característica... 

Ele tem aqueles cabelos dourados e os seus olhos são como brilhantes azuis... 

Eu acho que ele é muito mais simpático do que aparenta... Mas realmente é um 

pouco frio e indiferente... 

- Quer dizer que ele é o seu Cavaleiro de Olhos Frios?! – perguntou 

Vicky de repente bem atrás de sua orelha. 

Mary levou um susto. Estava tão concentrada pensando em Hainault 

para descrever como o via que não percebeu que a amiga estava tão perto. 

- E você, Vicky?! – Mary tentou desviar o assunto – Aquele cara que lhe 

deu uma cantada?! 

- Aaah... – Vicky saiu rodando de perto dela e voltou ao seu trabalho 

parecendo muito feliz. 

- O que é essa cara?... Não me diga que... 

- Eu fiz! – anunciou Vicky. 

- AHAM?! – Mary e a professora Karoline exclamaram surpresas. 

Mary quase caiu com o pote de doce quando viu que quem havia 

chegado sem ser percebida dessa vez fora a professora. 

- Oh, não! – lamentou-se dramaticamente a professora – Eu escolhi 

somente ajudantes puras para a minha estufa! 

- ...O que você quer dizer com puras? – perguntou Mary revirando os 

olhos.  

- Foi um beijo, professora! – apressou-se em explicar Vicky – Só um beijo! 

- Ah, era só isso... – Mary largou o pote de doce – ...Mas que inveja! Você 

é mais nova que eu!  

- Vocês são bem atrasadinhas... – suspirou a professora indo verificar o 

seu estoque – É por isso que a gente não vende tantos doces. 

- ...O que uma coisa tem a ver com a outra? – perguntou Vicky. 

- Mas vamos parar de falar nisso! – anunciou a professora começando a 

separar os vasos com as plantas raras que iria usar para a próxima aula – Só 

tomem cuidado com esses caras que nunca beijaram antes!  

- Anhm... – limitou-se Mary. 

- Eu já disse sobre o homem que eu amava? – perguntou a professora 

sem prestar atenção que as duas balançavam a cabeça afirmativamente – 

Apesar de ser extremamente rico eu nunca sabia o que ele pensava. No final ele 

acabou matando uma pessoa e foi preso... culpada, sou eu também... – e saiu da 

estufa cantarolando. 

- O que ela está dizendo? – perguntou Mary perplexa, voltando a comer 

o doce. 
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Vicky encolheu os ombros e continuou com o seu trabalho. 

- Mary! 

- Hum? 

Vicky apontou para a entrada da estufa, onde Sarah as espiava 

timidamente. 

 

*** 

 

Na ala separada do resto do salão principal para o D4, o lugar onde lhes 

eram servidas as refeições e onde os quatro se reuniam, Doumajyd estava 

jogando xadrez bruxo contra MacGilleain enquanto Nissenson o ajudava. E 

mesmo assim o líder estava perdendo. 

- Não jogo mais essa droga! – exclamou Doumajyd tentando bater com 

raiva nas peças que fugiam dos seus ataques.  

- É só um jogo, cara. – riu-se MacGilleain – Não precisa ficar nervoso 

assim. Um rei do império Doumajyd não deveria se comportar dessa maneira. 

- Cala a boca. – alertou Doumajyd de uma forma não tão ameaçadora 

para o amigo. 

- Não é nada com a sua sorte. – disse Nissenson terminado de reanalisar 

as jogadas que os dois tinham feito – Você não está concentrado... É por causa 

daquela garota, não? 

- Cala boca e joga no meu lugar! – exigiu ele. 

- Mas ela não parece afetada. – comentou MacGilleain – Já fizeram uma 

infinidade de maldades com ela e ela nem se importa. 

- É mesmo... – ajudou Nissenson – Ela é agressiva e valente, nem dá 

vontade de judiar dela. 

- Isso! Agressiva e valente! – MacGilleain pareceu ter feito a ligação de 

algo – Ela realmente se parece com a irmã do Chris! 

- De fato! – Nissenson fechou o punho e fingiu que dava um soco no 

nariz do amigo, enquanto dizia – Não seja tão convencido, Chris! 

- Dá para parar com isso?! – perguntou Doumajyd no limite da sua 

paciência – Termina logo esse jogo, Adam! 

- Mas é a sua vez. 

- Sei disso! – ele olhou para o tabuleiro e fez uma jogada qualquer. 

- Apesar de tudo, você é muito transparente, Chris. – falou Nissenson 

dando um suspiro ao perceber o que causaria aquela jogada. 

- Xeque-mate! – anunciou MacGilleain. 

Doumajyd se levantou com raiva e jogou o tabuleiro e as peças no chão 

dizendo: 

- Não jogo mais! 

Ele pegou o seu casaco do uniforme, que havia deixado em cima de uma 

das confortáveis poltronas que estavam à disposição deles naquela ala, e saiu. 
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- Aonde você vai? – ainda perguntou MacGilleain antes de ele descer 

para o salão principal. 

- Pegar o Sapo Selvagem! – respondeu e sumiu de vista. 

- ... Ele está falando do Ryan? – perguntou MacGilleain para Nissenson. 

- Talvez. 

- ... O Ryan é um sapo selvagem? – perguntou MacGilleain ainda sem 

entender. 

- Talvez, para um líder, o mais quieto seja o mais difícil de se lidar. 

- Ele deve estar perdido pelo castelo, ocupado demais pensando na volta 

da Sharon. – MacGilleain riu – Ultimamente ele não consegue nem se 

concentrar em seus livros... 

 

*** 

 

- Me desculpa, Mary! – pediu Sarah quase chorando – Você me salvou, 

mas... 

- Não se preocupe tanto assim. 

As duas estavam andando pelo pátio de Hogwarts, um pouco mais 

afastadas das estufas. Mary olhava cautelosamente para todos os lados, 

verificando se alguém não as estava espiando, e disse: 

- Olhe, se eles a virem aqui comigo, você estará com problemas.  

- Mas... 

- Você não precisa ficar se sacrificando para se mostrar minha amiga na 

escola.  - Realmente, me desculpe...  

Sarah amassou uma revista que tinha nas mãos, feliz por ser perdoada, e 

Mary percebeu que era a mesma revista que o Hainault estava lendo. 

- Posso ver? – perguntou ela apontando para a revista. 

- Claro! Tem uma reportagem especial sobre uma modelo famosa inglesa 

que está na França! 

- Será que é... É ela mesma! – exclamou Mary contente – Foi por causa 

dela que eu continuei vindo para Hogwarts mesmo depois de ficar conhecendo 

como era aqui, sabia? Eu quero poder ser igual a ela! 

- Uma modelo? – perguntou Sarah com um tom de descrença. 

- Não! – Mary riu – Ela é representante do Ministério do exterior e atua 

em defesa da democratização dos direitos para todos os bruxos, não 

importando a sua origem. Não é um máximo?! 

- É... – disse Sarah não querendo desapontar a amiga falando que não 

achava aquilo exatamente um máximo, mas então ela parou de repente e 

apontou para algo à frente – Ah! D4! 

Mary instintivamente a puxou junto de si para trás de uma árvore e só 

então verificou. 

- É o Hainault! – disse ela, tentando disfarçar a sua alegria em vê-lo. – 

Eu... eu já volto, espera aqui! 
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No meio do caminho até chegar ao garoto, Mary arrumou suas vestes e 

passou a mão pelos seus cabelos (que começara a deixar soltos depois do 

tratamento de cortesia que ele recebeu na mansão do Doumajyd). 

- Olá! – disse ela parando em um pulo na frente dele – O que está 

fazendo aqui fora? Já está escurecendo. 

Ele simplesmente sorriu.  

- Viu... eu sei a resposta da sua pergunta. Leva cerca de uma hora para se 

chegar de Paris até Londres pela rede de Pó de Flu e mais seis horas para se 

chegar aqui. Ao todo são sete horas! 

- Sete horas... – ele repetiu pensativo. 

Mary percebeu que ele ainda segurava na mão a mesma revista que 

acabara de ver com a Sarah e achou um pretexto para continuar a conversa: 

- Ah, você leu a reportagem sobre uma veterana nossa? Eu admiro ela, 

sabia? Além de bonita e inteligente ela já era famosa antes mesmo de se formar 

e logo que saiu daqui já conseguiu... conse... 

Mary esqueceu tudo o que estava falando. Hainault se aproximou 

lentamente do seu rosto. Ela estava surpresa demais para ter qualquer outra 

reação além de permanecer estática encarando ele tão perto dela. 

- Tem algo no seu rosto. – ele passou o dedo no queixo dela e mostrou 

uma mancha roxa no dedo. 

- Ah, – ela limpou o rosto com as mangas do casaco, envergonhada – É 

do doce que eu... Deixa para lá! Boa noite eu tenho que ir agora! 

E mais envergonhada ainda ela saiu na direção de onde Sarah estava, 

atrás da árvore. 

- Vamos. – ela disse para a amiga a agarrando pelo braço e quase a 

arrastando para dentro do castelo. 

Em uma das janelas iluminadas, meio escondido, um garoto de cabelos 

castanhos encaracolados e bagunçados olhava toda a cena. 

 

 

 

Cap 06 – Vítima alternativa e mudança de atitudes 

 

 

Tudo parecia estar calmo naquela manhã. Mary Ann já havia conseguido 

sair da sua sala comunal, andar pelos corredores, tomar seu café no Salão 

Principal e pegar o caminho para a sua primeira aula do dia, quando alguém 

começou a berrar em algum lugar do castelo: 

- A TARJA VERMELHA! SARAH SWAN, A ALUNA TRANSFERIDA, 

RECEBEU A TARJA VERMELHA!!! 

Ainda com a palavra ‘Tarja Vermelha’ ecoando na sua cabeça, Mary 

sentiu que o chão sumia por debaixo de seus pés. 
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*** 

 

Quando Mary alcançou aos tropeços o Salão Principal, uma roda com 

todos os alunos da escola já havia sido formada e Sarah estava no meio dela. 

Todos eles tinham bexigas repletas com algo verde, gosmento e fedido e só 

aguardavam um sinal. Um aluno gritou ao mesmo tempo em que jogava um 

balde de água fria na garota, que chorava sem ter como fugir ou se defender, e 

todos os outros começaram a lançar as bexigas logo em seguida.  

Mary empurrou sem dó os que lhe atrapalhavam o caminho e conseguiu 

chegar ao centro da confusão, onde Sarah já estava caída de joelhos no chão, 

soluçando e coberta pela gosma verde. 

- Sarah! – disse Mary a segurando e olhando com raiva para os colegas 

que pretendiam começar a segunda rodada de bexiga. 

Foi então que ela viu três dragões do D4, Doumajyd, Nissenson e 

MacGilleain, sentados nas suas poltronas, admirando o espetáculo. 

- Tenha um pouco mais de bom senso! – gritou ela diretamente para o 

líder do D4 – Seu alvo sou eu, não sou?! 

- Não se faça de boazinha. – respondeu ele desdenhoso. 

- E daí se você é tão rico se é tão idiota! A Sarah não tem nada a ver com 

isso! 

- Você... – ele inclinou a cabeça para o lado como se explicasse uma coisa 

óbvia – não está enganada? 

- Como? 

- Quem declarou guerra contra mim foi você, sangue-ruim! Se sua 

amiguinha recebeu a Tarja Vermelha é sua culpa! 

Um das bexigas irrompeu de algum lugar do meio da multidão para 

acertá-la, mas Mary foi mais rápida em usar a sua varinha, que já estava em 

punho desde o começo, e se defendeu. A bexiga parou no ar e caiu no chão, na 

frente do D4. 

  Todos olharam espantados. A gosma fedida espirrou nos sapatos 

lustrados de Doumajyd. Este apenas lançou um olhar para o estrago e depois a 

encarou com desprezo. Sem aviso, todos os alunos que ainda tinham as bexigas 

começaram a jogá-las nas duas, que defendiam os rostos com os braços e as 

mãos. 

- PAREM!!! 

Um silêncio anormal tomou conta de todo o Salão Principal. Quem havia 

dado a ordem era Doumajyd, que tinha se levantado subitamente da sua 

confortável poltrona. 

Ele encarou todos a sua volta e para então as duas encolhidas no chão, 

também surpresas com aquela reação. Deu três passos e parou na frente de 

Mary, permanecendo imóvel por um tempo, e ordenou: 

- Lamba. 

- Ahm? – Mary pestanejou, incrédula com aquela ordem. 
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- Lamba meus sapatos e eu acabarei com esse jogo. 

O restante dos alunos riram e começaram a fazer pressão: 

- LAMBE! LAMBE! LAMBE! 

Mary olhou para a amiga que ainda chorava, agarrada na manga de seu 

casaco como se assim pudesse ficar segura. Olhou para todos a sua volta 

dizendo para que ela obedecesse...  

Se submetesse a isso, ela poderia voltar aos seus dias calmos antes de ter 

socado o nariz do líder do D4?... Sem ainda muita certeza se o que estava 

fazendo era certo ou errado, Mary começou a se inclinar para obedecer à 

ordem. 

- Você errou! – disse uma voz calma vinda da entrada do Salão Principal. 

Todos olharam em volta e então um caminho foi aberto até o centro, por 

onde surgiu Ryan Hainault. 

- Você errou. – repetiu ele falando diretamente com Mary – As horas. 

Ela permanece o encarando, confusa e completamente esquecida do que 

estava prestes a fazer. 

- Você esqueceu de contar o tempo de espera na estação até o trem sair e 

o tempo para chegar da estação de Hogsmeade até o castelo. Ao todo, são oito 

horas. 

Lembrando da resposta que tinha dado a ele na noite anterior e ainda 

não entendendo, Mary abaixou a cabeça como se fosse culpada de algo e 

murmurou: 

- Desculpa. 

Doumajyd lançou um olhar mortal para Hainault e anunciou: 

- Parei. – saindo furioso logo sem seguida do salão, e sendo seguido 

pelos outros dois. 

Hainault sorriu para Mary, como se dissesse que ela não precisava 

agradecer e seguiu os amigos. 

Mary retribuiu o sorriso e abraçou Sarah, que ainda soluçava e tremia ao 

seu lado. 

 

*** 

 

Mary Ann correu para a Torre do Desabafo, na esperança de encontrar 

Hainault por lá. Precisava lhe agradecer de alguma forma. Ele a salvara de 

cometer o maior erro da sua vida! Por isso, depois de se livrar de toda a gosma 

e ajudar Sarah a se recompor, a primeira idéia que veio na sua cabeça era que 

ele poderia estar lá, esperando por ela. 

Mas ele não estava. A torre estava tão vazia como sempre fora para ela 

antes de conhecê-lo.  

Sem querer voltar para qualquer aula que teria no momento, Mary 

sentou-se no chão, escorada da estátua de javali e dedicou aquele momento 

para pensar. 
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Hainault era um membro do D4, sempre fora, desde que ela entrara na 

escola ele sempre estava lá, junto com os outros, assistindo as torturas... apesar 

dela não lembrar de vê-lo se divertindo, como os outros faziam. Mas, depois 

desse pouco que descobriu sobre ele, realmente não fazia sentido ele estar 

sempre junto com aqueles garotos. Ele era totalmente diferente do resto do D4, 

principalmente do horrível Doumajyd. 

Ela cerrou os punhos ao lembrar do líder dos Dragões. Ela nunca fora fã 

de sentenças como o Beijo do Dementador, mas se havia alguém no mundo que 

merecesse algo tão terrível quanto aquilo, era o Doumajyd. 

 

*** 

 

Doumajyd ficou um bom tempo andando sem rumo pelos corredores do 

castelo. Ordenou que o resto do D4 o deixasse em paz e bateu em todos os 

alunos que se atreviam a ficar na sua frente no caminho, inclusive empurrando 

as meninas. 

Quem Hainault pensava que era salvando aquela sangue-ruim Tarja 

Vermelha daquela maneira?! Aquele Sapo Selvagem estava fazendo o D4 

perder todo o sentido que sempre teve e sem um motivo! 

Ele parou em uma grande janela e olhou para fora, ainda respirando 

descompasadamente. Não conseguia parar de pensar em Mary encurralada 

tentando se decidir naquela fração de segundos se o obedeceria para salvar a 

amiga ou não. Sentindo raiva de tudo e de si mesmo, ele pegou uma pequena 

estátua que estava perto da janela e jogou contra ela, quebrando todo o vidro e 

fazendo o patrimônio da escola se espatifar sete metros abaixo. 

 

*** 

 

No outro dia pela manhã, Mary seguiu novamente receosa para o Salão 

Principal. Agora que ela percebera que o D4 podia facilmente usar as pessoas 

perto dela para se vingar, ela temia por Vicky e até mesmo pela professora 

Karoline. 

Porém, ao passar por um grupo de alunos do quinto ano que nunca 

perdiam a oportunidade de zoar com a aluna da Tarja Vermelha, algo 

inacreditável aconteceu: 

- Bom dia, Weed! – disse um deles. 

- Se esforce nos estudos hoje! – incentivou outro. 

E o grupo se afastou sorrindo amigavelmente, como se aquele fosse um 

dia feliz em uma escola feliz e com pessoas bondosas e felizes. 

Parada no mesmo lugar, piscando sem entender, Mary quase teve a alma 

arrancada do corpo quando ouviu as vozes estridentes das meninas da 

Sonserina vindo de trás dela: 

- Mary! Que bom vê-la aqui! – disse uma delas, de cabelo ruivo. 
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- Estávamos esperando por você! – disse a outra, de cabelos cacheados. 

- Sabia que a aquela faixa horrível falando um monte de mentiras sobre 

você foi tirada do Salão Principal? – disse a terceira, de cabelo loiro. 

- ... Aham? – conseguiu resmungar Mary, completamente confusa. 

- Venha ver! 

E as três a conduziram até o salão, de onde a faixa realmente havia 

desaparecido e onde mais alunos a cumprimentaram daquele jeito alegre. 

- O... o que estão planejando? – resmungou Mary para as meninas, nunca 

abandonado sua posição defensiva. 

- Planejando? – perguntou uma delas surpresa. 

- De onde tirou essa idéia absurda? – perguntou outra. 

- Somos colegas, não? Temos que ser unidas! – disse a ruiva sorrindo. 

Mary limitou a encará-las de uma forma descrente. 

- Olha, – começou a loira, que era a líder do trio – realmente não 

estávamos mostrando o nosso melhor lado para você. Mas estamos 

arrependidas. 

- Sim. – ajudou a ruiva – Não concordamos com tudo o que o D4 faz. 

- Acho que eles são bem cruéis às vezes. – confessou outra. 

- E para que você acredite em nós, temos algo para você! – disse a líder 

com um imenso sorriso, lhe mostrando um pergaminho selado. – Amanhã, a 

Sharon Seymour vai chegar em Hogwarts! 

- A Sharon Seymour?! – Mary esqueceu por um momento toda a sua 

situação e sua mente foi totalmente ocupada pela imagem da sua inspiradora e 

pelo fato de que ela ia estar ali no castelo. 

- Sim! – confirmaram as outras meninas contentes com a reação dela. 

- E nós estamos organizando uma festinha de boas vindas para ela. O 

que acha de participar? 

- Sério? 

- É claro! A Sharon vai ficar em uma ala especial de Hogwarts, onde há 

um salão para festa e onde ela irá se hospedar enquanto permanecer aqui como 

convidada da escola. É só apresentar esse pergaminho na entrada que os 

seguranças a deixarão entrar! 

Mary pegou o pergaminho, maravilhada só com a idéia de que poderia 

conhecer de perto a Sharon Seymour. 

 

*** 

 

- Eu acho bom você ir. – disse Vicky quando as duas já haviam 

terminado o trabalho na estufa e viam a revista com as fotos da Sharon 

Seymour e uma reportagem falando que ela viria para a Inglaterra, visitar os 

amigos e a família. – Todos poderão a conhecer melhor nessa festa... E, além 

disso, você ainda poderá ter alguma oportunidade de ficar mais próxima do seu 

Cavaleiro de Olhos Frios! 



 

34 

 

- Será? – Mary suspirou folheando a revista – Não sei se devo confiar 

naquelas meninas... 

- Bom, pelo menos o fato de que a Sharon irá vir para cá está confirmado 

aí na revista. Ela vai visitar os amigos e parentes e, pelo que eu sei, as famílias 

do D4 e a dela são bem amigas. Parece que ela cresceu junto com os Dragões... 

- Isso assusta, não? – riu Mary tentando imaginar como uma pessoa 

perfeita como aquela poderia ter crescido junto com aqueles garotos – Ainda 

bem que ela não foi afetada pela maldade deles. 

- E com que roupa você vai? 

- Hum, elas falaram que será apenas uma comemoração para alguns 

convidados de Hogwarts e para antigos alunos que se formaram com ela. Não 

preciso me preocupar e posso ir com o meu uniforme mesmo. 

- Que bom, não? Pensei que fosse algo elegante... 

 

*** 

 

Na estação de Hogsmeade, MacGilleain e Nissenson estavam azarando 

jovens bruxas desprevenidas que esperavam pelo próximo trem enquanto 

Hainault e Doumajyd estavam sentados no banco esperando, um o mais longe 

possível do outro. Hainault conferindo as horas no grande relógio da estação a 

todo o momento. 

- Por que vocês estão tão longe um do outro? – perguntou Nissenson 

sentando no meio dos dois, depois de ter se cansado de cantar as bruxas. 

- Por nada. – respondeu Doumajyd de mau humor. 

- Por nada? – perguntou MacGilleain também se juntando a eles no 

banco – Vamos nos alegrar mais! 

- Ela já deve estar chegando. – comentou Nissenson para Hainault – Está 

feliz, não está? Sorria! 

- Afinal, ontem você nem dormir! – provocou MacGilleain. 

- Calem a boca! – disse ele sorrindo e voltando a consultar o relógio. 

- Ela está atrasada. – comentou Doumajyd. 

E no mesmo instante, o trem surgiu adiante, soltando suas repolhudas 

nuvens de fumaça no ar frio de quase inverno. Os quatro ficaram 

imediatamente de pé e esperaram até o trem parar apitando e os passageiros 

começarem a descer. Hainault olhava ansioso para todas as cabines, tentando 

achar o rosto familiar. Logo encontrou o que procurava e se embrenhou entre os 

outros passageiros. 

Uma mulher alta, com longos cabelos castanhos, olhos claros e um 

sorriso enorme, vestindo um casaco de peles, desembarcou. Assim que avistou 

Hainault ela acenou e correu para ele, com sua bagagem levitando atrás dela: 

- Voltei! – anunciou quando, em um quase pulo, abraçou apertado 

Hainault – Que saudades!  
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- Sharon! – Hainault, muito longe do aluno quieto e indiferente que 

costumava ser, retribuiu o abraço animadamente. 

- Fazia tanto tempo que não nos víamos! – disse ela o largando e olhando 

bem para ele – Você se tornou um rapaz bonito! 

- Eu queria muito te ver! – exclamou ele. 

- Eu também! – disse ela com um imenso sorriso. 

Ele foi para abraçá-la novamente, mas ela não percebeu a intenção dele 

porque avistara os outros e correu para cumprimentá-los: 

- Quanto tempo! Estou de volta finalmente! 

Ela cumprimentou MacGilleain e Nissenson entre muitos abraços, beijos 

estralados e v{rias perguntas de ‘tudo bem?’. Hainault continuou a observando, 

deixando transparecer toda a sua alegria por estar ali. 

- Quanto tempo. – cumprimentou Doumajyd, o último a se aproximar, 

com as mãos no bolso das vestes e na sua típica pose de líder do D4, mas 

sorrindo como os outros. 

- Esteve bem, Christopher? – perguntou ela o abraçando. 

- Lógico. – respondeu ele alegremente. 

- Alguma coisa em você mudou. – disse Sharon o examinando – 

Aconteceu alguma coisa?  

- Nada. – ele respondeu olhando imediatamente para os outros, como se 

dissesse para eles não fazerem brincadeiras a respeito do que estava 

acontecendo nos últimos dias. 

- Mas e você, Sharon?! – Nissenson tentou mudar de assunto – Está 

muito mais bonita do que sempre foi! 

- Os franceses não largavam do seu pé, não? – brincou MacGilleain. 

- Mais ou menos. – disse ela parecendo se divertir como nunca estando 

ali e podendo conversar com eles – E você, Ryan? Arranjou uma namorada? 

Ele a encarou por um tempo e respondeu, perdendo um pouco do seu 

ânimo com a chegada dela: 

- Não. 

- Isso não pode! – exclamou ela verificando onde sua bagagem estava – 

Você tem que se apaixonar para poder brilhar com mais intensidade!  

- Francamente, quem está brilhando é você. – comentou ele com um tom 

de amargura – saindo em todas aquelas revistas daquela forma. 

- Ryan, a Sharon ficou famosa. – Nissenson sabiamente interviu na 

conversa quando percebeu o rumo que o amigo estava dando a ela – Não 

precisa exagerar. 

- Não estou exagerando. Eu só acho que ela... não precisava aparecer com 

tão pouca roupa daquele jeito. – ele a encarou e murmurou de cabeça baixa, 

como se fosse um menino pequeno tendo que confessar o motivo da sua 

implicância boba com algo – Sharon não é uma dessas modelos baratas. 

A bruxa soltou uma gargalhada alegre e disse, parecendo muito feliz: 
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- Como sempre, continua se preocupando comigo, não? Adoro esse seu 

lado! – ela o abraçou mais uma vez – Estava com saudades disso também! 

 

 

 

Cap 07 – O Cavaleiro de Olhos Frios e a Bruxa Madrinha 

 

 

Como estava ficando comum nesses últimos dias, Mary Ann sentiu o 

chão afundar sob seus pés quando ela entrou na sala onde estava sendo 

realizada a festa de boas vindas para a Sharon Seymour. Todos estavam 

vestidos a rigor para a mais do que formal comemoração. Somente ela estava 

ali, parada na entrada, com suas vestes escolares, felizmente com o remendo no 

casaco concertado de uma forma magicalmente descente. 

- Ah, que horror, Mary! Como pode aparecer aqui vestida assim? – 

perguntou a líder das meninas implicantes da Sonserina chegando perto dela 

usando o típico tom de sarcasmo novamente. 

- Mas, vocês disseram que... 

- E você acreditou?! 

 A três riram abertamente dela e voltaram a se misturar com o resto dos 

convidados, que agora já haviam notado a presença daquele ser deslocado entre 

eles. Mary cerrou os punhos e quase trincou os dentes de raiva, mas não se 

deixou mostrar abalada. Seguiu, decidida, para a mesa onde havia vários 

docinhos e começou a encher um prato, sem muita frescura.  Já que já estava 

fazendo papel de idiota, iria pelo menos esperar pelo o verdadeiro motivo para 

qual decidira vir: ver Sharon Seymour.  

Foi então que ela ouviu vozes de fãs histéricas anunciarem para todos: 

- D4!!! 

Ela olhou para a entrada e lá vinham, como se estivessem em um grande 

desfile, Doumajyd, Nissenson e MacGilleain, com as roupas de gala para bruxos 

mais deslumbrantes que ela já vira. O líder, como sempre, dando um jeito de 

demonstrar ser um rebelde pelo estilo de suas roupas. 

Ao passar pela mesa dos petiscos, Doumajyd viu Mary segurando o 

prato com uma montanha de doces e deu um sorriso de descrença, revirando os 

olhos e seguindo para o outro lado do salão. Segurando as bordas do prato, 

como se imaginasse que aquele fosse o pescoço do líder do D4, Mary procurou 

uma mesa afastada em um dos cantos da sala, e começou a devorar sem 

piedade os seus doces. 

Depois de um tempo, alguém se aproximou dela. Ainda mastigando um 

bolinho de creme, Mary olhou para cima e se deparou com um bruxo elegante 

sorrindo para ela. 

- Você é amiga da senhorita Seymour? – perguntou ele, galantemente. 
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Mary estava terminado de engolir o bolinho para tentar responder o 

mais educadamente possível quando ouviu alguém se antecipando em sua 

resposta: 

- Na verdade, ela é uma penetra aqui de Hogwarts. E bem famosa, não é 

mesmo meninas? 

As outras duas do trio confirmaram o que a líder delas dissera. 

- A fama dela já conta com... cinco abortos? – comentou a de cabelos 

cacheados fingindo que fazia a conta nos dedos. 

- Com licença. – disse o bruxo saindo com um sorriso amarelo. 

- Qual é a de vocês?! – perguntou Mary se levantando e quase 

derrubando os doces no chão – Então aquela faixa foi coisa das três idiotas?! 

- Está suspeitando da gente? – perguntou a líder incrédula. 

- Que horror! – fizeram coro as outras duas. 

- Quem aqui é um horror? Eu ou vocês?! – desafiou Mary – O que eu fiz 

para vocês me atacarem desse jeito?!  

- Você é um incômodo! – acusou de uma forma venenosa a líder – 

Sempre indo atrás do Ryan Hainault!  

- Para sermos merecedoras do D4, – explicou a ruiva – usamos muito 

tempo e dinheiro!  

- Nós não somos do mesmo nível que você! – declarou a outra.  

- Aliás, por que está na nossa escola, sangue-ruim?! Se você não tem 

dinheiro ou nome não deveria estar!  

- Isso não é da conta de vocês! – Mary disse alto e chamou a atenção de 

alguns convidados, inclusive de Doumajyd que passou a observar atentamente 

o que estava acontecendo. 

- Vá embora! – falou a líder no mesmo tom de desafio que Mary usava – 

Se você não quer que o seu amado Hainault ria de você!... – então ela sorriu de 

um jeito sinistro e complementou com um jeito de quem entendida do assunto – 

Mas com certeza ele nem liga para meninas feito você!  

No mesmo instante todos começam a aplaudir e Mary olhou o que 

estava acontecendo a sua volta. De cima de uma escadaria ao fundo da sala, que 

provavelmente dava aos aposentos preparados especialmente ela, estava 

Sharon Seymour, de braços dados com Hainault. Ele vestia vestes prateadas e 

parecia estar feliz como nunca fora, deixando Mary de queixo caído. 

- Viu? – disse a de cabelos cacheados – O que ele vai querer com alguém 

como você se ele já tem uma mulher perfeita como a Sharon Seymour? 

- Se você entendeu, vá embora, sangue-ruim! – sibilou a líder, 

entornando toda a bebida que havia na taça que segurava na cabeça de Mary, e 

foi logo imitada pelas outras duas, que riram alegremente. – Aaah, desculpa! – 

pediu ela, falando alto para que o os outros presentes ouvissem e verificassem o 

que estava acontecendo – A mão escorregou! 

- Não fique nervosa e comece a dar socos! – ajudou a outra – Afinal, não 

quer estragar mais ainda a festa da Sharon, não? 
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Vendo aquilo, Doumajyd saiu de onde estava para se aproximar, mas 

Hainault surgiu ao lado de Mary no mesmo instante. As alunas da Sonserina 

pararam de rir imediatamente e encaram o dragão, sem saberem o que fazer.  

Ele lançou seu olhar frio sobre as garotas que automaticamente deram 

um passo para trás. Então olhou para Mary, que se encolhia, esperando levar 

um sermão por estar de uniforme e ter atrapalhado a festa. 

- Você parece estar molhada. – comentou o dragão gentilmente, 

oferecendo um lenço. 

Mary agradeceu de uma forma quase que inaudível e aceitou o lenço. 

- Meninas! – Sharon apareceu atrás das garotas, fazendo com que elas se 

sobressaltassem – Eu agradeço muito por estarem aqui, mas não acham que já 

passou da hora de vocês voltarem para os seus quartos?  

Ela estralou os dedos e imediatamente os seguranças que estavam na 

porta apareceram e arrastaram as três, que esperneavam e se defendiam 

fazendo um escândalo em altos brandos, para fora. Então a bruxa olhou para 

Mary e lhe lançou um sorriso que dizia com todas as palavras que estava feliz 

por conhecê-la: 

- Pode vir comigo um pouco, Mary Ann? 

- Co-como sabe meu nome? – perguntou ela totalmente desconcertada 

por estar ali, naquele estado, finalmente vendo em carne e osso a pessoa que ela 

mais admirava no mundo bruxo. 

- Sem perguntas agora! – Sharon a pegou pelo braço a levou com ela, 

passando por todos os convidados que abriam caminho. 

Doumajyd lançou um olhar inquisidor para Hainault que apenas sorriu e 

voltou a sua atenção para os convidados. 

  

*** 

 

- Por-por que me ajudou? – quis saber Mary depois de ter usado o 

banheiro de Sharon para lavar a cabeça. 

Sharon a tinha levado para os aposentos especialmente preparados para 

ela e, obviamente, aumentado pelo menos dez vezes do seu tamanho original 

para que toda a bagagem da modelo coubesse lá. Havia apenas uma mala 

desfeita em cima na cama, mas haviam cabides e mais cabides com as mais 

variadas roupas espalhados por todo o quarto. Sharon a mandara sentar 

quietinha em um banco estofado em frente a uma penteadeira, enquanto ela 

escolhia algo entre esses cabides. 

- O Ryan disse que havia uma garota interessante. – comentou ela 

finalmente achando algo que lhe agradasse – Percebi que era você logo que a 

vi... Fiquei surpresa! – exclamou ela vindo até Mary com um vestido branco 

rodado, feito de um tecido brilhante – Ele nunca se interessa pelos outros e até 

fez aquilo por você! Ele é incrível, não?... Talvez ele goste de você! 
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- Não! – ela se apressou em dizer como se fosse a coisa mais impossível 

do mundo, lembrando que as meninas da Sonserina insinuaram que Sharon e 

Hainault estavam juntos – Definitivamente não! 

A bruxa riu alegremente e lhe entregou o vestido. Mary permaneceu 

olhando para aquele vestido lindo de forma abobada, enquanto a modelo foi até 

um outro canto do quarto e voltou com uma caixa. 

- O que acha desses? – ela perguntou abrindo a caixa. 

Mary encarou o par de sapatos mais bonitos que ela já tinha visto na 

vida. Ele era todo trabalhado com pequenas pedras brilhantes e pareciam ter 

custado uma pequena fortuna.  

- É inacreditável... – balbuciou Mary encantada pelos sapatos. 

- Então vão ser estes! 

- Na-não! Eu não posso! Você não deve... 

A modelo fez um sinal para que ela parasse de falar e disse olhando 

sonhadoramente para o nada: 

- Em Paris, dizem que as garotas devem usar sapatos que as façam voar. 

E então, eles as levarão à lugares magníficos! 

Mary permanecia imóvel, segurando o vestido e os sapatos. 

- Hoje, – anunciou Sharon – eu vou ser a sua Bruxa Madrinha!  Vou fazer 

você brilhar como nunca brilhou! E o melhor: não vai durar só até a meia-noite! 

 

*** 

 

A festa continuava normalmente, ninguém querendo comentar sobre o 

ocorrido e todos voltando suas atenções para o D4, já que a principal 

homenageada estava ausente. De repente, uma exclamação começou a se 

apossar dos convidados como se fosse uma onda, conforme eles olhavam para 

as escadarias.  

Hainault e Doumajyd, que estavam conversando animadamente com o 

secretário do atual Ministro da Magia, e que fora colega de classe da Sharon, 

viraram ao mesmo tempo para conferir o que estava acontecendo. 

Lá estava Sharon, radiante como sempre esteve em todas as capas de 

revistas e, ao seu lado, uma cabeça mais baixa, estava Mary, não sabendo para 

que lado olhar e parecendo extremamente desconfortável por estar no centro 

das atenções. 

Ela usava o vestido branco e os sapatos com brilhantes, além de estar 

perfeitamente maquiada, com os cabelos escovado e cacheados nas pontas, 

presos com uma tiara também de brilhantes. Também usava jóias emprestadas 

por sua Bruxa Madrinha. Se Sharon estava majestosa como a rainha da festa, 

Mary agora poderia ser considerada a princesa, digna de toda a atenção que 

estava recebendo. 

Sendo guiada por Sharon, por que de outra forma ela provavelmente 

desceria capotando as escadarias por ainda estar estupefata com a situação, 
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Mary chegou até embaixo, onde Hainault já estava em seu posto, esperando 

pelas duas com um enorme sorriso. 

 

*** 

 

Doumajyd permaneceu abobado todo o tempo desde que se virou e viu 

Sharon no topo das escadarias com Mary totalmente produzida ao seu lado. Ele 

lembrava exatamente de como ela ficara aquele dia quando a levara para a sua 

mansão, tentando comprar sua bandeira branca. Mas agora, apesar de ser uma 

situação parecida, era totalmente diferente. Havia uma aura contrária ao 

daquele dia e ele tentava entender por que de tamanha diferença. 

Quando ela desceu as escadas e Hainault encontrou com as duas, o líder 

dos Dragões ouviu o amigo dizer: 

- Você está magnífica, Mary. – e ele ofereceu a mão para acompanhá-la 

pelo salão, exatamente como ele tinha feito com Sharon antes. 

Diante do elogio e da mão estendida de Hainault, Mary parecia que 

havia se derretido toda, e aceitou a oferta sorrindo de um jeito que a deixava 

muito mais bonita do que já estava. 

Doumajyd então lembrou da expressão furiosa dela naquele dia lhe 

gritando ‘VOCÊ É IDIOTA?! H{ algum motivo para sorrir?!’, e não gostou nada de 

a ver sorrindo tão facilmente e com tanta intensidade para Hainault. 

- Ryan! – chamou ele, se aproximando de onde os dois estavam e 

demonstrando no tom de fala todo o seu descontentamento – Quem lhe deu 

permissão para falar com ela? Ela recebeu a Tarja Vermelha! 

- Você continua inconveniente quando não precisa, não é mesmo Chris? 

– comentou Sharon ficando entre eles, em uma típica pose de irmã mais velha 

interferindo em uma briga de meninos. 

- Mesmo sendo você, Sharon, – ele sibilou – Eu não permito que fale 

assim comigo! 

- Então, – Hainault se pôs na frente da modelo – Eu não perdoarei quem 

falar assim com a Sharon! 

Não podendo agüentar aquele cúmulo, Doumajyd perdeu sua 

compostura e extravasou toda a raiva que estava acumulando contra o amigo 

nos últimos dias, lhe dando um soco. Hainault, tanto pelo soco como pela 

surpresa de realmente o ter levado, caiu no chão. Mas imediatamente, ele se 

colocou em pé, como se desafiando o líder a repetir o gesto. E era exatamente o 

que Doumajyd estava para fazer quando Mary pulou nele, na tentativa de pará-

lo, e os dois rolaram pelo chão. 

Um silêncio imenso reinou por alguns segundos no salão, até os 

convidados entenderem o que havia acontecido. Então, conforme conferiam a 

cena, um murmúrio e exclamações começaram a irromper entre todos. 

- Sério?! – riu-se MacGilleain, quase não se agüentando com o que via. 
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Nissenson limitou a balançar a cabeça como se aquela fosse a cena mais 

impossível de se acontecer no mundo. Sharon continuava rindo alegremente e 

Hainault parecia chocado. 

Ao rolarem pelo chão, Doumajyd acabara ficando em cima de Mary, com 

seus rostos colados. E, apesar de ser algo totalmente e inacreditavelmente 

acidental, aquilo era, sem sombra de dúvidas, um beijo entre os dois. 

 

 

 

Cap 08 – As conseqüências e o surgimento da nova aliada 

 

 

- Você o beijou?! 

Mary quase se engasgou com o doce que estava comendo quando, no dia 

após a festa de Sharon, contava o que havia acontecido para Vicky: 

- Não fala tão alto! 

- Que bom! – exclamou Vicky rodando com os vasos de orquídeas arco-

íris pela estufa. 

- Que bom nada! – Mary torceu o rosto em uma careta – Foi horrível! 

- Mas... – Vicky estava confusa – Você não gosta dele? 

- Como eu posso gostar dele?! – ela se atrapalhou com a colher e o pote e 

quase os deixou cair diante da pergunta da amiga. 

- Mas... você não disse que gostava do Cavalheiro de Olhos Frios? 

- Não foi ele... Ah, foi tão horrível... – lamentou-se ela perdendo todo o 

seu pouco ânimo só em relembrar da cena. 

- Então, quem foi? – Vicky deixou o que estava fazendo e sentou-se ao 

lado da amiga na mesa, mais curiosa do que o normal. 

Mary olhou para os lados, de cabeça baixa, envergonhada só em ter que 

pronunciar aquele nome quando os fatos ainda estavam tão recentes: 

- ... Doumajyd. 

- O LÍDER DO D4?! 

- VICKY! 

- Co-como alguém que te considera uma inimiga pode te beijar? – 

perguntou Vicky perplexa. 

 

*** 

 

- Acho que na verdade ele queria isso! – comentou Nissenson rindo, 

enquanto fazia a sua jogada no xadrez bruxo. 

Ele, MacGilleain e Doumajyd estavam na ala especial do D4, no salão 

principal. Os dois jogando enquanto o líder descarregava a sua cota de raiva do 

dia usando dardos e uma foto de Hainault na parede. 

- É claro que não! – rugiu o dragão da Sonserina – Foi um acidente idiota! 
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- Mas você não pode negar que aquilo foi uma cena muito livro de 

romance, não Chris? 

- Acham que eu realmente queria beijar aquela sangue-ruim?! 

 

*** 

 

- A probabilidade é muito grande! 

Mary Ann e Vicky quase caíram de susto quando a professora Karoline 

entrou na estufa abrindo as portas de repente, demonstrando que estava 

ouvindo já há muito tempo a conversa das duas. As garotas se entreolharam e 

Vicky perguntou: 

- Probabilidade do quê? 

A professora irrompeu pela sala, dando olhadas rápidas em cada uma 

das suas plantas, enquanto explanava: 

- Aquele que lhe deu seu primeiro beijo é para você seu maior inimigo! A 

sua vida sem graça ira se transformar em uma aventura romântica repleta de 

emoções! 

- Ah, não... – Mary riu nervosamente, não querendo nem imaginar essa 

probabilidade. 

- O seu primeiro beijo foi roubado pelo homem que você mais odeia! – 

continuou dramaticamente a professora – E foi justo na frente da pessoa que 

você mais gosta! – a professora começou a gargalhar de uma forma escandalosa, 

se divertindo com sua própria imaginação. 

- Por que está importunando a Mary? – perguntou Vicky com pena da 

amiga. 

- Mas... – a professora mudou totalmente de atitude, sentando-se na 

mesa de frente para elas e perguntando sonhadoramente – E como foi? 

 

*** 

 

- Não foi o primeiro! – praticamente cuspiu Doumajyd para os amigos. 

- Mas, pelo que eu saiba, – disse Nissenson calmamente observando suas 

possibilidades no tabuleiro – esse foi o seu primeiro beijo. 

- Já disse que não! 

- Como sempre, o que o Chris faz é diferente dos outros... – comentou 

MacGilleain enquanto esperava a sua vez de jogar. 

- Vocês não sabem tudo sobre mim! – defendeu-se Doumajyd. 

- Então quando foi? – desafiou Nissenson o encarando triunfante. 

- Ahn? 

- Se não foi ontem o seu primeiro beijo, quando foi? 

- Ahn... então... – Doumajyd girou o dardo nos dedos, tentando disfarçar 

o seu esforço em encontrar uma resposta, e então tentou – Esses dias? 
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*** 

 

Mary e Vicky estavam voltando para dentro do castelo, depois de terem 

conseguido despistar a professora Karoline. Mary segurava o lenço que 

Hainault havia lhe dado, devidamente lavado e limpo, pronto para ser 

devolvido. 

- Aaahaaa... – ela suspirou segurando o lenço com as duas mãos na sua 

frente – Não posso mais ir para a Torre do Desabafo! 

- Mas essa não é uma boa oportunidade? – tentou ajudar Vicky – E se 

você se declarasse?! – ela fez uma pose de menina romântica, com os olhos 

brilhantes ao falar com o seu amado, e usou uma voz meiga – Mesmo tendo 

acontecido aquele lamentável fato, é de você que eu gosto! Eu só tenho olhos para você, 

Hainault! 

- Eu não vou dizer uma coisa dessas! – disse Mary impaciente – 

Primeiro... ele já tem a Sharon. 

- Mas, dizendo o que você sente, – começou Vicky voltando ao normal, 

usando um tom sério – mesmo tendo uma pequena chance, não seria melhor? 

Mary olhou novamente para o lenço e suspirou mais uma vez: 

- É... 

 

*** 

 

- Não me falem do Ryan! – alertou Doumajyd lançando um dardo 

certeiro no rosto do dragão da foto. 

- Não fica assim, Chris! – pediu MacGilleain, fazendo pouco da teimosia 

do amigo – Perdoa ele. 

- Só se ele pedir desculpas antes! 

- Você diz isso, mas quando o Ryan não está, fica perdido, nervoso e 

resmungando. – ajudou Nissenson. 

- Nada a ver! – o líder jogou mais um dardo, dessa vez errando – Não faz 

diferença nenhuma ele estar aqui ou não! 

 

*** 

 

- Não arraste tanto as coisas e vá fazer as pazes com o Christopher. – 

aconselhou Sharon para Hainault, enquanto eles voltavam de um passeio até 

Hogsmeade. 

- Ultimamente ele tem estado insuportável. – confessou Hainault. 

- Talvez ele esteja com problemas com a mãe. 

- Mas o que mais me deixou com raiva foram as coisas rudes que ele lhe 

disse. 

- ...Você não ficou com ciúmes naquela hora? – Sharon tentou desviar o 

assunto. 
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- Como? 

- Eu entendo porque você gosta dela. – comentou Sharon – Mary tem 

força para não desistir, mesmo não tendo ninguém para apoiá-la. Ela é muito 

sincera, não? Nem eu ouso me comparar... 

 

*** 

 

- Chris! Chris! – chamou MacGilleain pelo amigo indicando para que ele 

desse uma olhada no Salão Principal abaixo deles – Olha quem está vindo! 

Doumajyd, procurando não demonstrar interesse, olhou. Mary entrou no 

salão junto com uma aluna do quinto ano e agora estava indo para a mesa da 

sua casa. 

- Por que não vai lá falar com ela? – sugeriu Nissenson e recitou 

solenemente – Um encontro, uma única chance. 

- Nem morto! – respondeu Doumajyd voltando para a sua poltrona. 

MacGilleain e Nissenson riram e voltaram as suas atenções para o jogo, 

enquanto Doumajyd espiava pelo canto dos olhos Mary Ann passar por 

debaixo da ala. 

 

*** 

 

Quando entraram no castelo, Hainault e Sharon ainda discutiam sobre o 

que tinha acontecido: 

- Você precisa olhar a sua volta, Ryan. E assim poder viver com o coração 

aberto e fazer o que pensa. 

- Hum... – resmungou Hainault, voltando totalmente ao seu jeito 

indiferente de sempre, muito longe daquele garoto alegre de um dia antes, e 

murmurou – Você sabe dos meus sentimentos e fala deles como se fossem 

brincadeiras. 

Sharon o encarou calada, demonstrando que sabia que era em parte 

culpada e em parte inocente por aquilo. 

- Você sabe, não? – continuou ele – O que é viver de ‘coração aberto’?... Eu 

não sei o que isso significa! – e sem dar oportunidade para ela falar, ele saiu 

andando apressado, com a intenção de deixá-la para trás. 

Porém ela o seguiu, não pretendo deixar que ele encerrasse a discussão 

daquela maneira. 

 

*** 

 

Mary Ann estava voltando para a sua sala comunal. Os murmúrios sobre 

ela e o que tinha acontecido na noite anterior ainda eram a fofoca vigente no 

Salão Principal, o que lhe atrapalhou e muito o seu jantar. Perdendo todo o 
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apetite, decidiu voltar de uma vez para o seu quarto. Já tinha discutido muito o 

assunto para um dia só e tudo o que queria era dormir.  

Porém quase ao final do corredor onde estava, viu alguém passar 

apressado e reconheceu os cabelos dourados de Hainault. Sem pensar duas 

vezes ela acelerou seu passo, segurando o lenço com força dentro do bolso do 

casaco e tentando conter um sorriso de felicidade. Mas antes que tivesse 

avançado todo o caminho, Sharon passou também, chamando por ele. 

Mary seguiu cautelosa até a esquina do corredor e espiou, já planejando 

mentalmente uma desculpa caso fosse percebida. Foi quando ouviu Sharon 

gritar para ele. 

 

*** 

 

- Ryan! Espera! Eu ainda não falei tudo!... Eu decidi voltar para a França! 

Ele parou com a última coisa que ela falara e ela também. Mantendo uma 

certa distância dele, e respirando fundo, a bruxa declarou: 

- Dessa vez, para sempre! 

Ele a encarou, como se Sharon estivesse dizendo um absurdo e ela 

continuou, decidida: 

- Quero viver com meus próprios pés! Com minha própria força! Para 

realizar o meu sonho, vou desistir do meu nome! Não serei mais uma herdeira 

Seymour! Serei eu mesma sendo uma pessoa comum e com ideais de vida!  

- Treinou essas frases em casa? – perguntou Hainault sarcasticamente, 

sem esconder seu desprezo, e continuou o seu caminho. 

Sharon permaneceu um tempo ainda no mesmo lugar, o observando se 

afastar e então deu meia volta e saiu da mesma maneira que ele. 

Mary se espremeu contra a parede para que não fosse notada pela 

modelo quando ela passasse. 

 

*** 

 

Sarah não estava mais aparecendo nas aulas do sexto ano ou muito 

menos nas refeições no Salão Principal, e os colegas de classe de Mary não 

estavam deixando isso passar desapercebido. Todo o tempo a lembravam que 

aquilo era culpa dela e que a aluna transferida iria acabar saindo da escola. E 

Mary, decidida a acabar com isso, foi até a enfermaria, onde a garota se 

escondera nos últimos dias. 

Lá, Sarah era tratada como uma princesa. Pela primeira vez, Mary Ann a 

viu como ela realmente era: uma bruxa rica, herdeira de um nome poderoso e 

uma imensa fortuna. Amiga ou não de uma sangue-ruim, Sarah era alguém que 

a escola considerava quase como um bem precioso. 
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A disposição dela estavam vários doces e flores, e haviam alguns livros 

de romance empilhados ao seu lado. Ela provavelmente não desperdiçara o seu 

tempo dormindo ou se lamentando pelo que aconteceu. 

Ao ver Mary sendo guiada pela enfermeira, Sarah não demonstrou estar 

feliz. Pelo contrário, ela parecia zangada, e procurava olhar para um lado 

oposto. 

- O que foi? Está brava por que eu demorei muito para vir visitar você? 

Já vou avisando que não foi bem culpa minha. Eu tive vários problemas e- 

- Eu sei que você teve problemas! – disse ela cruzando os braços. 

- Então... – Mary sentou em um banco ao lado dela. 

Sarah permaneceu calada, mas Mary percebeu que ele se segurava ao 

máximo para não dizer algo, ou melhor, perguntar algo. 

- ...Não quer saber desses problemas? – perguntou Mary já imaginando o 

que ela queria saber. 

Sarah olhou fixamente para uma parte dobrada do lençol branco da sua 

cama e disse, como se não tivesse nenhum interesse: 

- É verdade que você beijou o Doumajyd? 

Mary a encarou, tentando prever a reação que ela teria. A garota estava 

traumatizada e fugindo desde que recebera a Tarja Vermelha. Saber que sua 

única amiga, e apoio dentro da escola, estava de alguma forma ligada a quem 

lhe havia causado todo esse trauma era realmente um choque. 

- Eu... – começou Mary – Foi um acidente! Foi o mais puro dos acidentes! 

- Então você beijou mesmo! – ela se escondeu debaixo das suas cobertas e 

não disse mais nada. 

- Sarah?... Sarah?!... Ok! Se você prefere ficar zangada pelo resto da vida 

comigo por que acha que eu estou confabulando com o inimigo, tudo bem! – 

disse Mary se levantando para ir embora, mas parou nos pés da cama e ainda 

disse antes de sair – Você acreditando ou não, vou sempre ser sua amiga e 

ajudar sempre que você precisar! Melhoras! 

 

*** 

 

Ela seguiu seu caminho com passos furiosos. Não havia motivo para 

Sarah ficar daquela maneira já que tudo não passara de um acidente. Na sua 

indignação com a amiga, Mary acabou indo sem pensar para o Salão Principal. 

Ao se deparar com as imensas portas, ela tentou lembrar-se de como chegara ali 

e para qual aula ela deveria estar indo naquele exato momento. Era 

transfiguração, na ala norte no castelo, pelo menos dez minutos de corrida dali. 

Se ela se apressasse talvez...  

A sineta tocara. 

- Droga! – ela saiu correndo e quase escalou pelos degraus da escadaria 

principal – Eu posso falar que... posso falar que... – ela tentava arranjar qualquer 

desculpa, mesmo que não fosse aceita pela professora, mesmo que ela levasse 
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uma advertência ou algum castigo – Eu posso falar que a professora Karoline 

pediu minha ajuda urgen AAAHHH! – ela bateu em alguém em uma esquina 

de corredor. 

- NÃO SABE OLHAR POR ONDE ANDA, IDIOTA?! – berrou Doumajyd 

caído no chão, mas mudou de tom assim quem viu quem o tinha derrubado – 

Weed?! 

Agradecendo imensamente por essas pequenas surpresas que a força que 

rege o universo preparava cada vez mais frequentemente para ela esse ano, 

Mary Ann se levantou para continuar o mais depressa possível o seu caminho. 

Mas Doumajyd se pôs de pé em um pulo e a fechou: 

- Por que está matando aula? 

- Você também está matando aula! – ela deu a volta por ele e continuou 

andando. 

- Eu estava indo assistir aula agora! – ele se defendeu a seguindo. 

- Que bom para você! – respondeu ela rispidamente acelerando o passo. 

- ESPERA! – ele correu e novamente fechou o caminho dela. 

- O que foi?! – rosnou Mary, tentando demonstrar que não estava nada a 

fim de ficar mais atrasada por causa dele. 

- Aquela vez... – ele começou e parou, coçando a nuca e pensando bem 

no que iria falar – Aquela vez que você me beijou- 

- Eu beijei?! – protestou ela incrédula. 

- Você se apaixonou por mim, não? – disse ele de uma vez. 

- AHN?! – se ela soubesse como lançar uma maldição imperdoável, ele 

com certeza não estaria mais respirando depois daquilo – Você é idiota?! Eu te 

odeio! 

Como se não tivesse ouvido o que ela dissera, ele anunciou: 

- Vamos, eu levo você para a sua aula e não terá problemas com o 

professor! – ele agarrou o braço dela e começou a arrastá-la pelo corredor. 

- ME LARGA! – ela chutou a canela dele e voltou correndo pela mesma 

direção que tinha vindo. 

- ESPERA! WEED! – ele a seguiu chamando. 

- NÃÃÃOOO!  

Ela quase voou escadas abaixou e entrou correndo no Salão Principal, 

mas ao passar pela porta percebeu que havia alguém lá. Então, antes de 

conseguir parar da sua corrida desembalada para pedir ajuda, ouviu esse 

alguém gritar: 

- NÃO SEJA TÃO CONVENCIDO, CHRIS! 

E Mary virou bem a tempo de ver Doumajyd rolando pelo chão. 

Na porta estava parada uma mulher alta, usando um broche oficial do 

Ministério da Magia preso nas vestes em com cabelos encaracolados, que lhe 

parecia estranhamente familiar. Ela ainda estava com o punho no ar, e foi assim 

que Mary percebeu que Doumajyd havia levado um soco da estranha. 

- Mentira... – ela conseguiu balbuciar diante da cena. 
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O dragão, ainda caído no chão e segurando o lado do rosto em que 

apanhara, gritou, não em tom de raiva, mas em tom de protesto: 

- Doeu, Christy! 

Como resposta, ele recebeu um chute, não tão violento como o soco, mas 

como se fosse uma repreensão: 

- Obedeça pelo menos a sua irmã! 

- Ir-irmã?! – surpreendeu-se Mary, olhando de um para o outro e 

percebendo as semelhanças. 

Voltando-se para ela sorrindo, a mulher se aproximou. Ela não era tão 

deslumbrante quanto a Sharon Seymour, e se Mary tivesse que escolher uma 

única palavra para descrevê-la, usaria ‘poderosa’. 

- Olá! Meu irmãozinho estava incomodando você? 

Mary a encarou pestanejando, sem saber o que falar. Então se lembrou 

dos retratos que vira no escritório da mansão Doumajyd, quando estava 

perdida lá, e tentou sorrir, não sabendo o que poderia lhe acontecer dali por 

diante. 

 

 

 

Cap 09 – A tentativa de ajuda de Mary Ann 

 

 

Christinne, explicou para a professora de transfiguração que havia 

requisitado Mary Ann como ajudante por um tempo e por isso ela perdera a 

aula. E para que a mentira ficasse mais convincente, Mary realmente faltou 

todas as suas outras aulas da tarde para ajudar a irmã mais velha de Doumajyd, 

do Departamento de Relações Internacionais do Ministério, com o seu trabalho 

na escola. 

Pelo que ela explicara para Mary, Hogwarts estudava a possibilidade de 

trazer alunos de fora do país, e assim ganhar mais status do que já possuía. Era 

trabalho dela ser a mediadora do Ministério nesse assunto, e para isso ficaria 

uma semana resolvendo questões burocráticas na escola. 

- Na minha turma tem uma aluna que veio da França. – comentou Mary 

enquanto a ajudava a analisar velhos documentos de registro da escola na 

biblioteca – O nome dela é Sarah Swan. 

- Swan? – Christinne procurou pelo nome nos vários pergaminhos – Ah, 

aqui está... Realmente ela veio da França... Mas a nacionalidade dela é inglesa, 

então não é o mesmo caso desses alunos que virão. 

- Hum... – Mary voltou a ordenar os documentos. 

Na verdade, nunca tinha falado com Sarah a respeito disso. Ela não tinha 

sotaque ou qualquer coisa além do sobrenome que a classificasse como uma 

francesa legítima. 
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- Pronto! – Christinne se espreguiçou na sua cadeira e deu por encerrado 

suas atividades do dia. 

Mary olhou para o relógio da biblioteca. Já era quase a hora do jantar. 

- Obrigada por me ajudar hoje, Mary! – agradeceu Christinne guardando 

tudo o que estava espalhado com um gesto da sua varinha. – Com a sua ajuda 

eu dei conta desse trabalho monótono em uma tarde! A partir de amanhã eu já 

posso iniciar a próxima etapa! 

  - Não foi nada. – disse ela e acrescentou meio sem graça – Foi você que 

me ajudou primeiro... 

- O idiota do meu irmão parece ter a incomodado muito, não? 

Ela não respondeu, preferia o silêncio a mentir. Então a irmã acrescentou 

sorridente: 

- Mas não se preocupe, qualquer problema que você tiver com ele pode 

sempre me chamar! 

- Não, – ela se apressou em dizer – você deve ser muito ocupada no 

Ministério e ficar a importunando só por causa de implicâncias aqui na escola 

não é certo! 

- Verdade?... Pois eu achei que temos o mesmo cheiro. 

- Che-cheiro? – Mary se lembrou de ter ajudado a professora Karoline 

quando teve aula nas estufas de manhã e cheirou as mangas das vestes para 

verificar se não havia algo estranho. 

A oficial do Ministério achou muita graça nessa reação dela e comentou: 

- Você é tão inocente quanto o Chris! Talvez ele esteja mesmo 

apaixonado por você! 

Mary ficou chocada com a afirmação e no mesmo instante Christinne 

levantou-se e pegou suas coisas dizendo: 

- Bom, vou indo. Pode me procurar sempre que precisar! 

Mary Ann agradeceu mais uma vez e a observou sair majestosamente da 

sala. Ela já tinha visto algo assim uma vez, quando esteve na casa do Doumajyd 

e encontrou aquela bruxa de meia idade. Porém, de alguma forma, elas não 

eram nem um pouco parecidas. 

  

*** 

 

- Ainda zangado comigo? – perguntou Christinne ao entrar na ala do D4 

no Salão Principal, onde Doumajyd estava matando tempo sem fazer nada, 

ainda com o uniforme de quadribol. 

- Por que veio aqui? – questionou ele em tom zangado, como se a última 

coisa que esperasse era a irmã ali em Hogwarts. 

- Trabalho. – respondeu ela simplesmente, sentando em uma das outras 

poltronas e abrindo o Profeta Diário que trazia consigo. 

- E como vão as coisas com o velho?  

- Ninguém chama seu cunhado de velho, Chris! 
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- Pra que se importar com alguém que você nem gosta?  

- Estou feliz agora que me acostumei.  

- Mas estava claro que você não queria se casar.  

- É mesmo?... E você quer que eu me divorcie e fique junto de você de 

novo?  

- Não diga coisas ridículas! 

Ela riu, parecendo se divertir imensamente em estar ali conversando com 

ele. 

 - Até quando vai ficar aqui? – quis saber ele. 

 - Por volta de uma semana... Não fique com essa cara solitária, eu 

voltarei em breve! 

- Não precisa voltar! 

- Sabe, Chris, – começou ela achando que seria um bom momento para 

introduzir o assunto – você gosta daquela garota?  

- Ahn? – ele se fez de desentendido. 

- Aquela que você estava perseguindo? 

- Por que essa pergunta repentina?! – respondeu ele de forma agressiva, 

mas não conseguindo disfarçar que ficara sem graça – Não tem como gostar 

daquela sangue-ruim! 

 - Hummm... – ela riu folheando o jornal, fazendo cara de quem sabia 

muito mais do que ele imaginava. 

- O quê?! – perguntou ele intrigado com a reação dela. 

- Se você não for mais gentil com ela, certamente ela vai o deixar! 

- Isso não tem nada a ver! 

- Se você tiver problemas amorosos pode sempre me perguntar.  

Eles ficaram em silêncio, ela folheando o jornal e ele tentando não 

parecer preocupado com o que ela falara. Então, o dragão respirou fundo, se 

preparando para dizer algo muito importante, e começou: 

- Sabe, eu- 

- Ah! Olha! – ela o cortou mostrando algo no jornal – É a Sharon! Ela está 

aqui também, não? Tenho que falar com ela!...  

 

*** 

 

Mary Ann entrou confiante na sua torre de desabafo, segurando 

firmemente o lenço que Hainault lhe dera nas mãos, como se fosse um amuleto. 

Mas mesmo desejando com todas as suas forças encontrá-lo ali, não havia nem 

sinal dele. Só o vento frio entrava uivando pela janela. 

Ela olhou para o céu cinzento e gritou, amassando os lenços nas mãos: 

- EU QUERO VER!!! 

Então permaneceu estática, como se pudesse ver as suas palavras serem 

levadas para longe com o vento. E foi assim que sentiu que alguém havia 

parado ao seu lado. Virando-se depressa, ela deu de cara com Hainault: 
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- Quem você quer ver? 

- Eu... anhm... 

Mary ficou extremamente sem graça. Havia preparado dezenas de 

formas de falar com ele para várias situações, menos aquela. Então disse a 

primeira coisa que lhe veio à mente: 

- Há quanto tempo, não?...  

Ela preparou-se para lhe entregar o lenço, e estava a meio caminho de 

fazer isso quando ele disse: 

- Sabe, a Sharon tem estado ocupada com seus assuntos para voltar para 

a França. A mãe dela veio aqui no castelo para tentar convencê-la a não ir... – ele 

recostou-se na janela, com as mãos dentro dos bolsos do casaco, olhando com o 

seu típico jeito indiferente e calmo para a paisagem. 

- Ela... realmente vai voltar? – perguntou Mary tentando não 

transparecer que já sabia do assunto, desistindo de entregar o lenço e o 

guardando discretamente. – Hum... tudo bem assim? 

- Ela só faz o que pensa. – disse ele soando um tanto triste. 

Mary ficou surpresa e ao mesmo tempo sentiu um aperto no coração.  

Desde que ela conhecera o D4, no seu primeiro ano, Hainault sempre 

fora o calado indiferente dos Dragões. Depois de conhecê-lo melhor esse ano, 

ela meio que tinha percebido que ele era assim por diversas razões e que na 

verdade não era uma má pessoa. E quando a Sharon chegou, ela descobriu um 

Hainault totalmente diferente, que sorria e demonstrava toda a sua alegria. Mas 

agora, ele estava triste e desolado como ela nunca havia visto uma pessoa ficar 

na vida. E isso a deixou triste também. 

Sem que qualquer um dos dois percebesse, Doumajyd estava na entrada 

da torre, apenas observando silenciosamente a cena. Porém, quando ele a viu 

esconder o lenço de Hainault e ficar triste por ele, o dragão saiu desanimado. 

- Mas, se ela for, – disse Mary pensando em alguma forma de ajudar – 

você não poderá vê-la de novo... 

- Quer vê-la? – perguntou Hainault de repente. 

- Quê? 

- Você estava gritando que queria ver alguém? Era ela, não? A pessoa 

que você admira... Quer ir agora? Eu a levo lá. 

- Bem eu...  

Ela não a queria ver. Não queria ver a pessoa que deixava ele daquele 

jeito. Mas ao perceber que tudo o que ele queria era usá-la como pretexto para 

poder vê-la também, Mary não conseguiu dizer não. Pelo menos assim, ela teria 

a chance de conversar com Sharon e tentar de alguma forma convencê-la a não 

abandoná-lo. 

 

*** 
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Ao entrarem na ala de Hogwarts onde Sharon estava, um dos seguranças 

indicou o quarto no andar superior. Lá onde ocorrera a festa de boas vindas, 

estava também uma bruxa com vestes da alta sociedade, conversando com 

alguém na lareira. 

- É a mãe da Sharon. – comentou Hainault para Mary a guindo para que 

subisse as escadas. 

Ele bateu na porta e logo depois Sharon a abriu. Mary percebeu que o 

seu sorriso não foi imediato ao ver Hainault, mas foi sincero ao vê-la. 

- Ela queria agradecê-la. – disse ele e acrescentou saindo – Vou 

cumprimentar a sua mãe. 

Sem tirar os olhos dele se afastando, Sharon convidou Mary para entrar. 

O cenário do quarto estava bem diferente sem as várias roupas espalhadas por 

todos os lados. Elas estavam quase todas incrivelmente dentro da mala de 

Sharon, e algumas ainda estava fora esperando para serem devidamente 

guardadas. 

- Desculpe a bagunça. – pediu ela fazendo várias caixas de sapatos 

levitarem e entrarem sem dificuldades na mala – Mas não posso mais abusar da 

hospitalidade de Hogwarts, mesmo o diretor falando que posso permanecer o 

tempo que eu quiser...  

Agora sem as roupas servindo como poluição visual no quarto, Mary 

reparou em pequenos detalhes que tinham passado despercebidos naquela 

noite. Como dois porta-retratos ao lado da cama. Ela se aproximou para vê-los e 

viu que eram todos de crianças. 

- São o D4 e eu. – comentou Sharon vendo o que ela estava olhando. – No 

primeiro sou eu com todos eles e no segundo eu e o Ryan. 

Na primeira foto haviam quatro garotinhos com vestes bruxas de no 

mínimo seis anos e uma menina mais velha no meio deles, todos se mexendo 

sem parar, como era de se esperar de crianças saudáveis se reunindo para 

retratos. No segundo havia uma foto da mesma menina agarrando em um 

abraço apertado o menino de cabelos dourados, que sorria parecendo 

extremamente feliz, nada preocupado com a falta de dois dentes da frente.   

Mary encarou aquela última fotografia. Nunca havia visto aquele sorriso 

em Hainault e não imaginava que um dia ele já havia sorrido daquela maneira. 

E aquilo era com certeza por causa da Sharon. Então ela confirmou algo que já 

estava em seus pensamentos desde o dia da festa de boas vindas: tentar 

conquistar o seu Cavalheiro de Olhos Frios, era uma batalha perdida para ela. 

Não importava o quanto Mary passara a gostar de Hainault naqueles últimos 

dias e se ele fosse ou não para ela o seu Cavaleiro. Aqueles dois tinham uma 

história muito antiga juntos, e estavam mais ligados do que ela poderia 

imaginar. Não se tratava apenas de Sharon ser uma mulher incrível e ela apenas 

uma sangue-ruim maltratada em Hogwarts, mas sim de que Hainault a 

conhecia a vida toda e só tinha olhos para ela.  

Então, sentindo que só havia uma forma de ajudar, ela perguntou: 
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- Vai mesmo partir? 

- Eu não quis ir para a casa da minha família. – disse Sharon guardando 

na mala o restante de roupas que estava em cima da cama – Sabia que se eu 

fosse, eles encontrariam um modo de me prender lá até que eu mudasse de 

idéia! Meus pais – ela verificou, dando uma olhada pelo quarto, o que mais 

ainda faltava ser guardado – não aceitam muito bem o meu modo de pensar e 

de ver o mundo. 

- Por favor, não volte para a França! – pediu Mary de repente em um 

impulso, deixando Sharon surpresa, e acrescentou – Pelo Hainault! Eu quero 

que você fique! Sempre que eu o encontrava na torre, ele estava esperando 

ansiosamente pela sua volta! Toda a vez que ele fala de você, seu rosto se 

ilumina e ele sorri! Mas... desde que você decidiu voltar para a França, ele 

parou de ir lá. Quando eu o encontrei de novo depois da festa, estava prestes a 

chorar! 

Parado do lado de fora do quarto, encostado na parede ao lado da porta 

entreaberta, Hainault escutava calado. 

- Se você voltar para a França, – continuou Mary – ele não será mais o 

mesmo. Eu sinto isso! Por isso, por favor, fique! Eu imploro! – e ela se ajoelhou 

no tapete felpudo que revestia o chão em volta da cama. 

Sharon permaneceu estática diante da situação e de tudo o que ouvira. 

Respirando fundo, ela pegou a garota pelos ombros e a fez levantar, dizendo: 

- Me desculpe, mas eu não posso realizar esse seu desejo.  

- Mas... 

- Sabe, as pessoas vivem pensando ‘Ah, se eu tivesse agarrado aquela 

chance?’, mas eu não gosto de me lamentar pelo que eu não fiz. Não quero viver 

me arrependendo. Quero ser eu mesma, vivendo da forma que eu escolhi... 

Consegue compreender?  

Mary compreendia perfeitamente e pensava da mesma maneira, e se 

sentiu envergonhada do que tinha acabado de fazer: 

- ...Entendo. Eu disse coisas que não deveria, me desculpe. 

- Fiquei feliz de verdade por você se preocupar com alguém importante 

para mim... E sobre o Ryan, – disse ela ajeitando o casaco de Mary, e 

acrescentou piscando o olho – conto com você! 

Mary concordou com a cabeça e se despediu apressadamente, para 

poder sair dali o mais rápido possível. E ao passar pela porta foi agarrada pelo 

braço por Hainault e arrastada para fora. 

 

*** 

 

- O que pensa que estava fazendo?! – perguntou o dragão perplexo assim 

que os dois já estavam bem afastados da ala da modelo. 

- Vo-você ouviu? – engasgou-se Mary. 

- Eu não a trouxe aqui para isso! 
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- Mas... – ela percebeu que, longe de estar agradecido pela tentativa de 

ajuda dela, ele estava furioso. 

- Foi por mim?! O que é isso?! Não cause incômodos! 

- Incômodo?! – agora ela ficara indignada, tinha feito aquilo para tentar 

ajudá-lo. 

- Ficar de joelhos... – ainda resmungou ele como ela tivesse feito a coisa 

mais humilhante do mundo. 

- Espera, eu- 

- Como você consegue?! Eu não posso acreditar!  

Ela percebeu que ele queria dizer ‘como você consegue e eu não?!’, e essa 

foi a gota d’{gua para ela, que explodiu: 

- Você só fica fazendo essa cara triste ao invés de reagir! Percebe que, se 

você a deixar ir agora, talvez nunca mais tenha outra chance! Vai perdê-la para 

sempre!  

- Isso não é da sua conta! – ele gritou – Não preciso da ajuda de uma 

sangue-ruim como você!  Eu não deveria ter a ajudado desde o começo! Vá 

embora!  

Ela respirou furiosa diante daquilo. Se era assim que ele pensava, ótimo! 

Mary Ann deu meia volta e saiu bufando, repetindo para si mesma que 

nunca mais na vida olharia para Ryan Hainault, dragão do D4. 

Então passou a mão pelo rosto e percebeu que chorava. 

  

 

 

Cap 10 – A decisão de Ryan 

 

 

O vento soprava mais frio do que nunca na estação de trem de 

Hogsmeade. Um grupo de amigos de Sharon haviam se reunido para se 

despedir dela e a abraçavam alegremente. Doumajyd, Nissenson e MacGilleain 

também estavam lá, e foram os últimos a se aproximarem: 

- Desculpa pelo que aconteceu na festa, Sharon. – pediu Doumajyd, não 

demonstrando estar exatamente arrependido – Aconteceram muitas coisas 

antes de você chegar que acabaram naquilo. 

- Eu entendo, Chris. Sei que Ryan também é culpado disso. Mas não 

quero que os dois continuem brigados, vocês não são assim. 

Ele ia replicar alguma coisa a respeito, mas Nissenson interviu bem na 

hora: 

- Viemos lhe desejar boa sorte! 

- Continue arrasando corações na França, Sharon! – ajudou MacGilleain. 

- O mesmo para vocês, rapazes! Digam isso para o Ryan também, ok? 
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Uma voz anunciando que o trem sairia dentro de pouco tempo fez com 

que Sharon olhasse em volta preocupada. Os três perceberam quem ela estava 

procurando, mas não disseram nada, apenas se entreolharam. 

- Bom, é melhor eu – começou, mas então avistou alguém. 

- SHARON!!! 

Mary Ann vinha correndo pela estação e parou diante dela ofegante, se 

apoiando nos joelhos para conseguir respirar. 

- Você veio! – Sharon a abraçou contente – Eu achei que não a veria de 

novo!  

- Sinto muito por estar atrasada, tive que pular os muros do – ela 

percebeu que o D4 estava ali e parou antes que dissesse uma besteira que eles 

pudessem usar contra ela depois – E o Hainault?  

- Ele não veio. – comentou ela como se não ligasse para isso – Ele 

realmente é um criança.... Ah, é mesmo! – com um aceno de varinha ela fez uma 

caixa surgir na frente de Mary, que a apegou antes que ela caísse no chão. 

A garota a olhou intrigada e abriu a caixa. Dentro estavam os sapatos 

que ela havia usado na festa. Surpresa diante daquilo, ela tentou recusar, mas 

Sharon foi mais rápida:  

- A partir de agora, você deve deixá-los a levar a lugares maravilhosos! 

Diante da expressão de Bruxa Madrinha de Sharon, Mary aceitou, ainda 

que um tanto relutante, e disse: 

- Eu vou me esforçar para isso!  

- Não espero menos de você! Quero poder vê-la novamente algum dia 

para lhe cobrar! – ela levantou as mãos e deu um adeus geral para todos pelo 

tempo limitado – Adeus, pessoal! Obrigado por terem vindo! – e embarcou. 

Todos foram saindo aos poucos, apenas Mary e os três dragões 

permanecem na plataforma, para esperarem até o trem partir. Mary tentava 

encontrá-la entre algumas das janelas que não tinham as cortinas puxadas, 

quando ouviu Nissenson exclamar: 

- Ryan?! 

- O que estava fazendo?! – perguntou rispidamente Doumajyd. 

- Não o vimos sair do castelo. Que hora você chegou?– comentou 

MacGilleain. 

- Uma hora atrás. – respondeu ele calmamente. 

Todos permaneceram o encarando perplexos e então ele acrescentou: 

- Eu estava olhando vocês de longe.  

- Você é idiota?! – perguntou Mary não agüentando, apertando a caixa 

que segurava com raiva – Vá atrás dela! Se você realmente gosta dela, deve ir 

atrás dela onde quer que ela vá! Vai ficar satisfeito só assistindo pela sombra o 

que ela faz?! Considera-se um homem assim?! Você deveria- 

- Eu vou.  – ele cortou o sermão dela. 

- ...Como? – ela parou, pestanejando sem entender.  

- Eu vou para a França também.  
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Um silêncio imperou entre eles, e MacGilleain foi o primeiro que 

conseguiu falar: 

- Ryan... 

- É sério? – perguntou Nissenson não sabendo que reação ter. 

- Mary... – ele ficou diante dela – Sabe, eu gosto muito desse seu lado. 

Essa força toda que você tem e que me falta... Eu finalmente percebi que não 

posso continuar assim. Obrigado por tudo! – sorrindo, ele lhe deu um beijo na 

testa – Nunca mude, ok? – e então ele lhe deu as costas e seguiu para o trem. 

- ESPERA, RYAN! – ordenou Doumajyd praticamente rosnando, e 

continuou sem jeito depois que Hainault parou virando-se para ele, impaciente 

– ...Você realmente vai?  

- Sim.  – respondeu ele sem pestanejar. 

- Por quê?! – exigiu saber o líder do D4 furioso – Por que você nem ao 

menos nos consultou?!  

- Me desculpe... – disse Hainault demonstrando que queria ter feito 

aquilo, mas não conseguiu, olhando não só para Doumajyd, mas para 

MacGilleain e Nissenson também.  

- Nós não estivemos sempre juntos até agora?! – continuou Doumajyd 

seguindo até ele com raiva – Por que de repente quer nos deixar?! – ele o pegou 

pelo casaco, Nissenson e MacGilleain se entreolham e saíram sem que os outros 

percebessem, enquanto Mary assistia a tudo sem saber o que fazer – Por que 

você sempre faz as coisas de repente?!  

- Chris, sobre a última vez... – Hainault começou, mas ele não o deixou 

terminar. 

- Não importa mais a última vez! – Doumajyd o encarava de uma forma 

intensa, como se quisesse arrancar alguma parte dele – Você realmente vai, 

Ryan?!... Fala a verdade! Se você for... eu não terei mais o Ryan por perto! Tudo 

bem assim?!  

- Fique bem, Chris. – respondeu Hainault simplesmente diante da razão 

egoísta, soltando seu casaco das mãos de Doumajyd e seguindo para o trem. 

Doumajyd olhou nervoso para o chão por alguns instantes e então 

levantou o rosto determinado. Mary podia jurar que se ele não fosse o coração 

de pedra líder do D4, estaria prestes a chorar quando gritou:  

- RYAN! – mais uma vez Hainault parou, mas dessa vez não virou para 

encarar-lo de frente – Em Paris, se você encontrar algum chato por lá, me avise 

imediatamente! Nós três aparataremos para lá no mesmo instante para ajudar, 

entendeu?! Você é um D4! Nunca se esqueça disso!  

Hainault virou, dessa vez sorrindo e Mary instantaneamente reconheceu 

o sorriso que vira na fotografia de Sharon. Então ele disse: 

- E como eu poderia esquecer? 

O trem apitou avisando que estava saindo. No mesmo instante, 

MacGilleain e Nissenson voltaram correndo para a plataforma e entregaram 

algo para Doumajyd que imediatamente o lançou para Hainault. Ele a pegou no 
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ar e Mary conseguiu ver que se tratava de uma maçã. Hainault olhou para a 

fruta e a jogou mais uma vez no ar, pegando-a em seguida. E parecendo estar 

imensamente contente, ele se virou pela última vez e embarcou no trem. 

O trem começou a se movimentar e da porta de embarque, Hainault 

ainda acenou, se despedindo deles.  

- DÊ O SEU MELHOR, RYAN!!! – berrou Doumajyd começando a correr 

atrás do trem – SE CUIDA!!! RYAAAN!!! – ele correu até o final da plataforma e 

continuou rindo e gritando coisas para o amigo, até o trem sumir na curva. 

Mary observou aquela cena sem sair do lugar, admirada demais com o 

que via. Aquele era mesmo o Doumajyd que conhecia? O mesmo Doumajyd 

que maltratava sem dó os alunos de Hogwarts estava agora, junto com os 

outros dois D4, acenando alegremente para Hainault que provavelmente nem 

mais os via ao longe? 

Os três se abraçaram, comentando sobre a surpresa que Sharon deveria 

estar tendo naquele momento, como se fossem um bando de garotos do 

primário felizes por ganharem um jogo em que deram o seu melhor. 

E essa foi a primeira vez que Mary viu o D4 com outros olhos. Eles não 

eram mais os temíveis Dragões, mas os inseparáveis amigos de infância que 

seriam capazes de fazer qualquer coisa uns pelos outros. 

 

 

 

Cap 11 – Quando estiver com pressa, dê voltas 

 

 

- Minha opinião sobre ele mudou um pouco. – concluiu Mary para Vicky 

quando terminava de lhe contar o que havia acontecido na estação. 

- Huummm... – a amiga varreu com mais vigor as folhas da podagem 

que a professora tinha feito naquela tarde – Amizade verdadeira... Acho que 

ninguém mais pensa no D4 dessa forma aqui na escola. 

- O homem que eu amava no passado, era conhecido como o Máscara de 

tigre. – anunciou a professora Karoline, voltando quase que imediatamente da 

sua excursão até a estufa três para pegar sua varinha esquecida, e poder ouvir o 

restante da história da aluna. 

- Começou... – murmurou Vicky parando o que estava fazendo e se 

escorando na vassoura para poder ouvir o que viria dessa vez. 

 - Eles parecem muito assustadores e violentos. – continuou a professora 

– Mas esses homens, na verdade, têm o coração mole. A verdade é que ele era 

um lutador profissional e mandava dinheiro para orfanatos! Ele não mostrava 

seu lado gentil para ninguém e era um homem solitário... A única pessoa que 

podia entendê-lo bem... era eu. – e a professora saiu sonhadoramente da estufa, 

sem dizer mais nada, concentrada demais em suas próprias lembranças. 
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- Ainda bem que nós a ajudamos aqui. – lamentou-se Vicky – Não sei o 

que seriam dessas estufas e dos doces se nós não estivéssemos por perto...  

Mary riu. Na verdade, ela achava que dava muito mais prejuízo para a 

professora devorando os doces vencidos do que ajudando. E, lembrar dos 

doces, a fazia lembrar de Hainault, que agora não mais estaria ali. E lembrar de 

Hainault lhe fez lembrar do lenço e que não poderia mais lhe devolver e 

agradecer por tudo o que ele tinha feito. 

 

*** 

 

Christopher Doumajyd andava de um lado para o outro na ala do D4 no 

salão principal, preocupado com alguma coisa. Então, subitamente, pegou um 

pedaço de pergaminho e uma pena e sentou-se à mesa para escrever. Quase que 

se debruçado, ele começou a desenhar as palavras soletrando alto o que estava 

escrevendo: 

- Ryan-o-que-a-chou-de-Pa-ris?-Es-tá-bem?...  

Ele parou, não sabendo como continuar. Pensou em algo e então, 

tomando fôlego, continuou: 

- Fa-la-a-ver-da-de-vo-cê-gos-ta-da-We-ed? 

- O que está escrevendo? 

Doumajyd quase pulou da cadeira levando a mesa junto quando alguém 

chegou silenciosamente por trás dele e espiou por cima do seu ombro o que ele 

estava fazendo. Então, ao ver que era sua irmã, ele tentou esconder o 

pergaminho o mais rápido possível. 

- Será que é uma carta de amor?!  

- Claro que não! – apressou-se em dizer ele, tentando esconder o 

nervosismo – Não entre quando quiser, Christy! É sério!  

- Ah, é?... – murmurou ela seriamente. 

Então, com um gesto rápido de varinha, fez o pergaminho voar das mãos 

dele a pousar nas dela. 

- Por Merlin, Chris! O que é isso? Quem o ensinou a escrever?! Um trasgo 

bêbado?! Essa letra existe no alfabeto?... Quer que eu escreva no seu lugar?  

- Do que adiantaria? Qual é o sentido de uma carta pessoal se não sou eu 

quem escrevo?... E o Ryan entende a minha letra! – defendeu-se ele. 

- Por que escrever uma carta para o Ryan? Onde ele foi? 

- Ele foi atrás da Sharon em Paris. 

- Sério?! – perguntou ela surpresa – Aquele mesmo Ryan que eu conheço 

e que cresceu junto com você?!  

- Que Ryan mais seria?! – perguntou o dragão de mau humor, se jogando 

na sua poltrona. – Esse mesmo Ryan que conhecemos a vida toda e que nos 

deixou para trás hoje. 
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- Quando se ama, desejasse fazer coisas pelo amor.... – ela começou a recitar, 

sentando no braço da poltrona ao lado dele – Desejasse sacrificar-se por amor. 

Desejasse servir ao amor. 

- O que é isso agora? 

- São passagens do conto de Hemingway.  

Ele a encarou perplexo sem entender. 

- Alguém escreveu isso, Chris!... Quando você amar alguém 

verdadeiramente, do fundo desse seu coração sonserino, você vai entender o 

que eu disse!  

Ele encarou o chão por um tempo, muito concentrado. 

- Mas, você tem um sério problema com esse seu lado agressivo... Então 

se lembre: quando estiver com pressa, dê voltas! Não se pode comprar o coração de 

uma pessoa com dinheiro. Para ser amado, você deve primeiro amar. Sei que 

isso é difícil para você entender, mas- 

 - ‘Tô ferrado, Christy! – disse ele levantando-se de repente, deixando a 

irmã terminado de falar sozinha – Eu agora sinto como se um trovão tivesse 

desabado em cima de mim!  

- Trovões não desabam, Chris. – ela o corrigiu pacientemente. 

- Eu preciso mudar completamente a minha percepção!  

Ela o encarou, pestanejando: 

- ... Acho isso improvável.  

- Essa é a minha, irmã! – disse ele lhe dando um tapa entusiasmado nas 

costas e quase a derrubando da poltrona – Quando você deixar Hogwarts 

amanhã, pode voltar tranqüila! Logo vou ter algo para lhe mostrar!  

- Tudo bem eu ir embora assim? – perguntou ela desapontada. 

Mas ele não a ouvia mais, estava planejando algo que lhe ocupava todo a 

pensamento. 

 

*** 

 

Mary Ann estava almoçando tranqüilamente no salão principal como há 

muito tempo não fazia. As implicâncias com ela tinham parado, principalmente 

quando os alunos ficaram sabendo que a irmã de Doumajyd havia feito com ele 

por ela. Mas tudo o que está razoavelmente bem, tem uma certa tendência a 

piorar, e foi o que aconteceu. 

- Ryan foi embora. – disse a líder das meninas implicantes da Sonserina, 

parando ao lado dela. 

 - A Sharon Seymour também. – disse a de cabelos cacheados se juntando 

a primeira.   

- E a irmã do Doumajyd também! – disse a ruiva, chegando com um pulo 

no meio das duas. 

- Que pena, todos os aliados da sangue-ruim foram embora. – comentou 

a loira para as outras como se fosse uma tragédia.  
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Irritada, Mary largou seus talheres violentamente no seu prato e se 

levantou, as encarando de frente: 

- Se têm algo contra, me enfrentem! Sei me defender sozinha e sempre 

estou pronta para brigar!  

- Ora, não precisa ficar tão AAAHHH! 

A loira foi jogada para o lado de repente e rolou pelo chão. Tanto Mary e 

as outras duas, como todos no Salão Principal, olharam para Doumajyd, 

segurando o seu taco de batedor e com seu o seu uniforme de quadribol, que 

parara determinado no lugar onde antes estava a líder das sonserinas.  

- Ah, fui tocada pelo Doumajyd! – esganiçou a garota no chão, como se 

aquilo fosse a melhor coisa que lhe tivesse acontecido na vida. 

 - Cala a boca, feiosa! – rugiu Doumajyd. 

As outras duas saíram de seus choques e foram ajudar a amiga, que 

pareceu não se importar nem um pouco em ter sido insultada pelo líder dos 

Dragões e ainda sorria radiante. 

 Doumajyd olhou para Mary, olhou para o lado, olhou para o chão, 

olhou para a mesa, totalmente sem saber o que fazer agora que tinha chego até 

ali. Então ele murmurou para si mesmo:  

- Como era?... se estiver com pressa... dê voltas. – ele deu duas voltas, 

parando no mesmo lugar onde estava e disse, encarando Mary como se o que 

ele diria fosse uma ordem absoluta e irrevogável – Amanhã, uma hora, 

Hogsmeade, praça do relógio! – e saiu, sem dizer mais nada. 

Mary permaneceu estática no mesmo lugar, piscando sem saber o que 

tinha acabado de acontecer. Um silêncio pesado instaurou-se no Salão Principal 

até ser quebrado pela garota ruiva, encarando a líder incrédula: 

- Doumajyd vai sair com ela?  

- Eu acho que não ouvi direito. Ele falou mesmo aquilo? – se perguntou a 

de cabelo encaracolado. 

- Isso foi um convite para um encontro?! – a loira parecia ter levado um 

choque, encarando Mary com os olhos arregalados.  

Todos do salão olharam para a Mary e, simultaneamente, as meninas 

gritam de inveja e ouve uma explosão de comentários. 

- Mentira... – murmurou Mary antes de sair correndo pelo salão, fazendo 

o mesmo caminho que o líder do D4. 

 

*** 

 

Ela finalmente o alcançou nos terrenos, a meio caminho do campo de 

quadribol. 

- É... – ela começou não tendo certeza de como falar com ele. 

- Ahn? – ele se virou e se surpreendeu ao ver que era ela e, tentando 

disfarçar isso, ele perguntou coçando o nariz – O que foi?  

- O que foi isso agora há pouco? 



 

61 

 

- O quê?... Você não sabe, idiota?... – ele olhou para os lados, 

constrangido em ter que explicar – Em outras palavras, é Hamingu-eay! 

- Quê? – ela entendeu menos ainda. 

- Leia livros! Livros!– riu-se ele, como se ela fosse uma pobre coitada sem 

cultura, e continuou o caminho para o seu treino. 

 

*** 

 

No outro dia, Doumajyd chegou quinze minutos mais cedo à praça do 

relógio de Hogsmeade e parou na frente da estátua de um bruxo montado a 

cavalo. Parecendo extremamente feliz, ele olhou para o seu próprio relógio de 

bolso para conferir a hora e disse para si mesmo: 

- Se ela não chegar em cinco minutos, está morta! 

 

 *** 

 

- Tudo bem se você não for? – perguntou Vicky enquanto ela e Mary Ann 

andavam pelo centro comercial de Hogsmeade, bem longe do lugar marcado 

para o encontro. 

- Por que eu deveria passar o meu domingo com um cara como ele? – 

perguntou Mary ainda emburrada pelo que tinha acontecido no dia anterior, 

olhando para o céu de um cinza pesado e ajeitando melhor o seu casaco para se 

proteger do vento frio. 

- Se você não for ele pode se vingar. 

- Sei disso...  

- Mas se você for, será o inferno... Se você não for é ruim e se for é ruim 

também!... Como consegue ter essa sorte, Mary? 

- Bom, eu já estou numa guerra com ele, não tenho nada a ver se ele 

quiser ficar me esperando... Isso se ele for, não? Pode muito bem ser outra 

maldade que ele planejou. 

- Então vamos nos divertir! – Vicky a puxou pelo braço – Fazia tempo 

que eu não vinha para cá! 

Elas foram até a livraria e Mary olhou o seu relógio: uma hora e meia. 

Foram até Dedosdemel e Vicky encheu os bolsos com caramelos, seus 

preferidos. Mary olhou para o seu relógio: duas horas. 

Elas foram até o Três Vassouras e comprar algo quente para tomar e 

depois compraram bolos de caldeirão e se sentaram em um banco para ver o 

movimento dos bruxos apressados do mundo fora da escola. Agora, Mary já 

consultava o relógio a cada cinco minutos. 

 

*** 
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Doumajyd olhou para o relógio da praça e depois conferiu com o seu: 

três horas. 

- Demorei? – perguntou uma voz atrás dele. 

O dragão se virou rapidamente, mas tudo o que viu foi uma bruxa 

passar apressada por ele e se encontrar com alguém que a esperava do lado 

oposto. Furioso, ele voltou a se encostar na estátua, resmungando: 

- Acabo com ela! 

 

*** 

 

Mary olhou para o seu relógio enquanto Vicky admirava os vários 

ursinhos de pelúcia da loja onde elas haviam entrado: já eram quatro horas. 

- Olha! – Vicky a chamou apontando para um conjunto de bonecos de 

crianças fantasiadas de animais. – Esse não se parece com o último amado da 

professora Karoline, o Máscara de Tigre? 

Mary olhou para o que a amiga mostrava. Era o boneco de um menino 

que usava uma roupa de tigre e parecia não ter gostado nada disso. Ao 

contrário dos outros bonecos do conjunto, ele estava de mau humor e ficava 

com os braços cruzados, constantemente chutando uma pedra invisível ou 

implicando com os outros bonecos que passassem na sua frente.  

Ela se lembrou do que a professora dissera: eles parecem muito 

assustadores e violentos, mas esses homens, na verdade, têm o coração mole. E 

imediatamente a lembrança de Doumajyd dando voltas e parando na frente 

dela, a encarando e marcando de repente um encontro lhe veio à mente. Então 

ela viu pela janela que começara a nevar. 

E se ele tivesse ido mesmo? E se ainda estivesse esperando por ela?... 

Parecem assustadores, mas na verdade têm coração mole... Mary não agüentou mais, 

não conseguia simplesmente parar de pensar naquilo, e tomou uma decisão: 

- Vicky! Desculpa, estou saindo! 

- O quê? – a cabeça da amiga surgiu por detrás de uma pilha de gnomos 

de pelúcia, mas Mary já havia saído correndo para fora da loja, onde a neve 

começara a cair com mais intensidade. 

 

 *** 

 

Enquanto corria desembalada pelas ruas escorregadias de Hogsmeade, 

em meio a neve que caí sem parar. Mary tentava convencer a si mesma de que 

aquela seria uma viagem perdida, que Doumajyd não a estaria esperando na 

praça do relógio, que tudo fora uma armadilha para ele fazer alguma coisa com 

ela. 

- Ele me convidando para sair?!... Que absurdo! – ela falava consigo 

mesma – Não tem como! – ela olhou para o relógio que marcava quase quatro e 

meia – Já está tarde, não tem como ele estar lá!... – ela virou a última esquina 
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para se chegar na praça e parou ofegante, tentando olhar entre as várias pessoas 

que estavam lá – Ele não estará- 

Então, como se mundo a sua volta tivesse ficado em câmera lenta, ela o 

viu esperando, encostado na estátua do bruxo a cavalo, com a neve acumulada 

nos cabelos e nos ombros, tremendo de frio.  

- Mentira... – foi tudo o que ela conseguiu murmurar diante da cena.   

 

 

 

Cap 12 – O Máscara de Tigre 

 

 

- Por quê? – Mary Ann avançou cautelosamente e até onde Doumajyd 

estava. 

Ou por ela ter se aproximado devagar, ou por ele estar com tanto frio 

que não tinha tempo para reparar em outras coisas, o dragão não a notou até 

que Mary murmurou: 

- Oi...  

- Weed! – ele se sobressaltou ao ver quem era e correu até ela, 

praticamente rugindo seu nome.  

Assustada com o movimento brusco dele, ela se encolheu achando que o 

ele estaria com tanta raiva que seria capaz de espancá-la ali mesmo. Mas o que 

ela sentiu foi um abraço apertado e uma voz tremida sussurrando perto da sua 

orelha: 

- Frio...  

Mary abriu os olhos e se viu sendo abraçada por um Doumajyd gelado 

até as pontas dos cabelos rebeldes e ficou totalmente sem reação. Porém, isso foi 

apenas momentâneo. Logo ela se deu conta de que aquilo ia contra todos os 

seus padrões de realidade e se livrou dos braços dele gritando indignada:  

- Pa-pare com isso!... O que está pensando, me abraçando de repente?!  

Ele também parecia ter se dado conta do que tinha feito e tentou 

disfarçar, procurando aquecer as mãos esfregando uma na outra: 

- Bom, ainda bem que não houve nada com você. 

- Algo comigo? 

- Fiquei preocupado! – exclamou ele demonstrando todo o seu mau 

humor por estar a quatro horas parado no mesmo lugar, esperando, com o extra 

da neve que começara a cair de repente – Achei que talvez tivesse sofrido um 

acidente!  

- ...Achou? – perguntou ela em um sussurro retomando todo o seu 

pensamento que havia sido cortado com a visão dele na praça. 

Então ele estava mesmo esperando por ela. Não era mais uma que o D4 

estava aprontando, ele realmente tinha falado sério? 
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- E posso saber o motivo de você estar tão atrasada?! – questionou ele 

erguendo mais o casaco para cobrir o pescoço. – Se você não me der uma boa 

razão vou te matar! 

- Eu não disse que viria! – defendeu-se ela da ameaça. 

Ele ficou desconcertado por um momento com a resposta dela, como se 

nunca tivesse passado pela cabeça dele tal possibilidade, e então disse, mais 

sem graça do que nervoso: 

- Mas você veio, não veio? 

- Mas isso porque eu- 

- Será que você se apaixonou por mim? – cortou ele em um tom 

desdenhoso. 

Revoltada ao ponto de nem conseguir dar uma resposta mal educada 

para aquilo, Mary deu meia volta e saiu de perto dele. Iria voltar para loja e 

passar um final de tarde se divertindo com Vicky e tentando ao máximo 

esquecer que existia um Doumajyd no mundo. Ela ainda o ouviu chamar por 

ela e a ameaçando caso não voltasse imediatamente: 

- WEED! SE VOCÊ NÃO AAAATCHIIMM! 

Mary olhou para trás e o viu espirrar mais três vezes. Tonto e 

desorientado com a força dos espirros, ele foi obrigado a se apoiar na estátua, 

visivelmente tremendo mais ainda. 

Então uma vozinha no fundo da cabeça de Mary lhe disse que ela era em 

parte culpada por aquilo, que deveria ter esclarecido as coisas no dia anterior 

ou que, no mínimo, deveria ter vindo conferir se ele realmente estava ali mais 

cedo, antes da neve gelada começar a cair. Então, com raiva de si mesma por 

estar sendo boa com alguém que não merecia isso dela, voltou até ele e disse: 

- Você se considera um bruxo prestes a se formar na maior escola de 

magia a bruxaria do mundo se nem ao menos sabe um feitiço para aquecer as 

roupas e mantê-las protegidas contra a neve? 

Ele a encarou, como se só agora aquela possibilidade lhe viesse à mente. 

Então ela pegou sua própria varinha e executou perfeitamente o feitiço, dizendo 

logo em seguida: 

- Vamos. Eu pago uma bebida quente como desculpas. 

- ... É lógico que você tem que se desculpar, idiota! Vamos logo! – e ele 

saiu na frente dela, andando como um orgulhoso Dragão, nem parecendo o 

mesmo que estava se encolhendo de frio até poucos instantes atrás. 

Mary lhe lançou um olhar mortal, já se arrependendo de ter o ajudado, e 

então subitamente se lembrou de outro detalhe: havia gasto quase todo o seu 

dinheiro reservado para a visita a Hogsmeade. Ela contou os poucos nuques 

que ainda tinha e o seu único sicle e correu para alcançá-lo. Não tendo como 

voltar atrás do que dissera, o jeito seria escolher antes que ele entrasse em 

algum lugar caro e perfeitamente normal para a situação econômica dele. 

 

*** 



 

65 

 

 

‘Um lugar barato e onde ninguém nos veja juntos. Um lugar barato e onde 

ninguém nos veja juntos’, repetia Mary mentalmente forçando-se a lembrar de 

algo que atendesse a essas exigências. Foi então que ela se deparou com o lugar 

perfeito: o Restaurante Casa dos Gritos. 

Até um tempo atrás, aquele lugar era considerado mal assombrado. 

Porém, agora, com o crescimento comercial de Hogsmeade, até mesmo essas 

lendas perdiam lugar para os negócios. A Casa dos Gritos fora transformada 

em um restaurante que mantinha a fachada antiga como atrativo. Mas como os 

clientes ainda não tinham muita confiança no lugar, os preços eram os mais em 

conta de toda a cidade. E foi pensando nesses preços baixos que Mary exclamou 

para Doumajyd: 

- Vamos aqui! 

Ele encarou a fachada caindo aos pedaços do restaurante e disse 

incrédulo: 

- Você quer que o Ilustríssimo Eu entre em um lugar como esse? 

- Ilustri... – ela não conseguiu terminar, chocada demais pelo que tinha 

acabado de ouvir. 

- Pode deixar que eu escolho o – ele começou saindo, mas percebeu que 

ela não o seguia. 

Ao olhar para trás, viu que um bruxo estranho a cercava, com um 

pergaminho e uma pena de repetição rápida flutuando ao seu lado: 

- É uma pesquisa sobre a preferência dos alunos de Hogwarts quanto 

aos- 

O coitado não teve tempo de terminar. 

Enquanto Mary escutava atentamente o que ele queria, e estava disposta 

a ajudar, Doumajyd avançou e, sem dó, deu um soco no bruxo. 

Ela ficou estática, atordoada demais com o que tinha visto, enquanto o 

bruxo se levantava e saia correndo apavorado. 

- Você é louco?! – rosnou ela – Como pode fazer uma coisa dessas?! 

- Ele estava incomodando. – disse ele simplesmente, como se não fosse 

nada de mais quebrar o nariz de alguém que lhe perguntasse alguma coisa – 

Vamos entrar de uma vez nesse lugar! 

Vendo que não adiantaria discutir, e percebendo que, pelo menos assim, 

ele concordara em entrar no restaurante barato, ela o seguiu. Mas Mary não 

conseguiu evitar o resmungo, ainda indignada: 

- Bater nas pessoas de repente não é legal.  

- Dizem que você não pode ser legal com pessoas que incomodam quem 

você gosta.  

- Quê?! 

- Por que está escuro aqui, Weed?! – perguntou ele como se fosse culpa 

dela. 

- Por quê? – ela olhou em volta. 



 

66 

 

Realmente estava tudo escuro e não havia ninguém lá. 

- Acho... Lumus! – ela iluminou em volta deles – Está em reformas?... 

Era realmente isso. Todos os móveis estavam cobertos e havia vários 

buracos no teto e nas paredes, provavelmente algo a ver com a encanação muito 

antiga que devia estar causando problemas. 

- Como não percebeu isso antes, idiota? 

- Como eu iria saber?! 

- Você que quis vir nesse lugar caindo aos pedaços! Não viu que não 

havia luz? 

- Faz parte da fachada parecer abandonado! 

- Só você mesmo! – ele deu meia volta para sair – Vamos para outro 

lugar! 

- Inacreditável! – ela o seguiu. 

Mas assim que abriram a porta, uma rajada de neve e vento entrou 

rugindo para dentro. Eles só tiveram tempo de ver que lá fora tudo era branco, 

e Doumajyd fechou a porta novamente. 

- Quando que começou a chover essa neve toda?! – ele brigou com a 

porta. 

- ... neve não chove. – corrigiu ela – Você é burro ou se faz de esperto? 

- Cala a boca! 

Ela deu os ombros e analisou o que tinham em volta. 

- Vamos ter que ficar aqui até o tempo melhorar. – disse ela indo para o 

meio da casa, onde havia um espaço vazio que devia ter sido usado para 

poderem fazer os reparos no teto. 

- O quê? Nesse lugar?! 

- Se você quiser ficar lá fora eu não me importo! 

Ele avaliou a situação e concordou de mau humor: 

- Eu devia ter imaginado que só teria problemas com uma sangue-ruim... 

- O quê?! 

CRACK 

Os dois se entreolharam assustados e no mesmo instante sentiram que o 

chão literalmente sumia debaixo de seus pés. 

 

*** 

 

- É inacreditável! – Mary pegou um pedaço de madeira no chão e o jogou 

longe com raiva. 

- Culpa sua! – acusou Doumajyd chutando para o lado um monte de 

entulhos que estava na sua frente. 

Os dois haviam descoberto porque aquele espaço do restaurante estava 

vazio e também descobriram o motivo da reforma. Aparentemente, alguém 

havia colocado um encantamento a mais na casa para pegar engraçadinhos que 

ousassem enfrentar os seus fantasmas barulhentos. Assim como em Hogwarts 



 

67 

 

havia degraus que sumiam das escadas, ali foi o chão que sumiu. E o pior, 

nenhum dos dois sabia algo poderoso o suficiente para anular o encantamento. 

Ascendendo suas varinhas, eles puderam ver que tinham caído no porão 

da Casa dos Gritos, onde havia uma infinidade de coisas inúteis, quebradas e 

cheias de poeira, espalhadas por todos os cantos, mas nenhuma saída visível. 

- Talvez o pessoal volte a trabalhar e tirem a gente daqui. – comentou ela. 

- Hoje é domingo! 

- É mesmo... – ela havia se esquecido desse pequeno detalhe, então 

procurou uma solução trouxa e prática – E se... E se empilhássemos coisas para 

podermos alcançar o teto? Quem sabe assim ele abre novamente. 

- Não precisa empilhar coisas. – disse ele virando-se de costas para ela – 

Sobe. 

- O quê? 

- Sobe logo! 

- Prefiro empilhar! 

- Ok! Faça o que quiser, mas não conte comigo! 

- Então continue preso! 

Bufando de raiva, ela reuniu qualquer coisa que fosse empilhável e as 

colocou embaixo da onde tinha caído, construindo uma torre com a ajuda de 

magia. Doumajyd sentou afastado, somente assistindo a tudo o que ela fazia 

com o seu típico sorriso desdenhoso. 

Quando Mary achou que já poderia subir e, com a sua altura toda, 

alcançar o teto, ela começou a escalar. 

- Não me diga que vai mesmo subir?! – perguntou Doumajyd parecendo 

estar preocupado. 

- Já estou subindo! 

- Não é seguro! Desça! 

- Acho que já deveria ter percebido que eu não obedeço Dragão nenhum! 

Ela continuou a subir, teimosamente, enquanto Doumajyd andava de um 

lado para o outro, comprovando que aquilo não era nem um pouco seguro. 

- Weed! É perigoso! 

- Quer ficar a noite toda aqui?! 

- Não! Mas... 

Quando Mary estava quase alcançando o fim da sua construção, uma 

parte da madeira que ela usava para apoiar o pé estralou e cedeu. Com o 

desequilíbrio dela, toda a pilha balançou e caiu, a levando junto. 

- WEED!!! – Doumajyd se jogou para pegá-la e os dois rolaram para 

longe de onde os móveis da pilha ainda caíam no chão se partindo e levantando 

poeira. 

- O que está fazendo, idiota?! – ofegou ele. 

- Sai de cima de mim! 

- Eu tinha falado para... você... – ele se aproximou mais do rosto dela. 

- Doumajyd, sai de cima de mim! 
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Ele se aproximou mais e fechou os olhos.  

- O que pensa que – ela tentou empurrá-lo, mas sem sucesso – 

AAAHHHH! PÁRA!!! 

Ele caiu no ombro dela. 

- ... O quê?... Doumajyd?... Doumajyd?! 

Mary o empurrou para o lado e percebeu que ele estava desacordado. 

- Será que... – ela colocou a mão na testa dele e confirmou seus 

pensamentos. 

Doumajyd estava ardendo em febre e pelo jeito já fazia tempo. 

- Ah, meu Merlin! Mais isso ainda?! 

Ela olhou em volta nervosa. Não havia nada que ela pudesse usar que 

não estivesse corroído por traças. Então tentou se virar com o que tinha.  

Pegou a cabeça de Doumajyd e colocou nos seus joelhos, pegou seu 

cachecol e enrolou no pescoço dele, e então tirou seu próprio casaco e o cobriu. 

Pegou no bolso um dos chocolates que tinha comprado na Dedosdemel e usou 

uma lata que estava no chão para transfigurá-la em uma taça. Então executou 

um feitiço para conjurar um pouco de água. Tentou acordá-lo, sem sucesso, por 

duas vezes. Até que conseguiu com que ele voltasse a si. 

- O que aconteceu? – ele perguntou, tentando lembrar de onde estava. 

- Você está com febre. Aqui, tome isso.  

- O que é isso? Eu não vou- 

- Cala boca e toma! É água! – ele a encarou por alguns instantes e então 

obedeceu sem questionar – E coma esse chocolate que vai ajudar. 

Ele comeu o chocolate, parecendo sem graça por estar naquele estado. 

- Agora mesmo se você quiser, não pode sair na neve com essa febre 

toda... Amanhã alguém deve aparecer e nos ajudar.  

Eles ficaram em silêncio por um tempo, ele ainda terminando o seu 

chocolate. Foi então que ele percebeu que estava coberto com o casaco dela e 

disse: 

- Não precisa me dar o seu casaco! Não está com frio sem ele? 

- Não se preocupe. Os pobres já estão acostumados com o frio. – 

respondeu ela sarcástica. 

Eles ficaram em silêncio por mais um tempo, que para Mary pareceram 

anos. 

- Desculpa... – disse o dragão de repente e apressou-se em acrescentar – 

Se bem que a culpada foi sua por ter se atrasado! 

Ela riu parecendo se divertir imensamente com o que ele dissera. 

- O que foi? 

- O líder do D4 não tem mais nenhuma dignidade nesse estado. – 

respondeu ela. 

- ...Cala boca! – ele procurou olhar para todos os lados, menos para ela, e 

disse – A Tarja Vermelha... está suspensa.... definitivamente.  
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- Sério?... Não brinque. Você deve estar tendo alucinações por causa da 

febre e falando coisas sem sentido. – ela disse, mas por alguma razão 

misteriosa, acreditando nas palavras dele, e acrescentou para disfarçar – Acha 

que eu vou o perdoar tão facilmente?  

Ele sorriu, quase não agüentando mais manter os olhos abertos. Então 

por fim dormiu, perdendo para a exaustão. 

Mary usou seu suéter para colocar embaixo da cabeça dele, e assim 

conseguir encontrar uma posição razoavelmente confortável para poder passar 

aquele tempo. 

Depois de uma hora rolando de um lado para o outro por causa do frio e 

não pensando direito por causa do cansaço, ela conseguiu se ajeitar, dividindo o 

casaco com Doumajyd. 

 

*** 

 

- Acho que esse não é um bom lugar para se namorar. 

Mary acordou ouvindo essa frase e tentou abrir os olhos, pesados com o 

sono.  Havia uma claridade intensa e ela viu um grupo de pessoas que os 

olhavam espantados. 

Ela se lembrou imediatamente do que havia acontecido e olhou para o 

lado, ficando há dois dedos do rosto de Doumajyd ao seu lado. Então gritou e o 

empurrou com toda a sua força, fazendo com que ele acordasse assustado e 

batesse cabeça em um armário velho e caindo aos pedaços. 

Querendo sumir de tanta vergonha, Mary saiu do Restaurante Casa dos 

Gritos com Doumajyd seguindo seus passos, aparentemente recuperado da 

febre e ainda massageando o galo que ganhara na cabeça.  

- Realmente está melhor? – perguntou ela, mais por educação do que 

qualquer outra coisa. 

- Sim. – respondeu ele simplesmente. 

- Olha, realmente sinto muito, você ficou assim por minha culpa. – ela 

apressou-se em dizer. – Tudo isso não teria acontecido se eu tivesse chegado 

mais cedo ou- 

- Então, vamos acertar as contas. – anunciou ele. 

- Ahn? 

- Quero dizer para nos desculparmos.  

Ele passou para o outro lado dela e quando ela se virou para perguntar o 

que ele queria dizer com aquilo, ele a beijou. 

 

 

 

 Cap 13 – Visitante surpresa 
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- Vocês realmente se beijaram?! – perguntou Sarah parecendo que teria 

um ataque caso Mary confirmasse. 

- Como poderíamos? – Mary apressou-se em explicar – ...eu fugi. 

- Sério? – Sarah pareceu um pouco menos preocupada. 

- Mas isso causou a maior confusão hoje. – lamentou-se Mary – Sabe o 

garoto que faz o jornal da escola, do quarto ano? Ele nos viu ontem na cidade e 

pagou alguém para nos seguir. 

- E ele... – começou Sarah já quase adivinhando o que havia acontecido. 

- Ele tirou uma foto, instantes antes de eu fugir. 

- Então... 

- Então ele fez um pôster chamativo com a foto em que o Doumajyd fica 

toda hora indo para me beijar e eu com cara de surpresa diante daquilo. E o 

pior! Colocou no Salão Principal! 

- Não acredito! 

- E tem mais ainda! Depois disso, todos começaram a me tratar pelo 

nome e não mais de Tarja Vermelha ou sangue-ruim. E me tratam bem! 

Enquanto eu ainda estava parada na frente do pôster, decidindo se me jogaria 

de alguma torre ou me afogaria no lago, eles me convidaram para tomar café 

com eles na mesa. E na sala de poções, todos se reuniram em volta de mim 

como se eu fosse alguém famosa e popular e me convidaram para um monte de 

coisas... Eu tive que acabar aceitando ir em uma festa de aniversário de um dos 

alunos que mora em Hogsmeade depois do natal, só assim eles me deixaram 

em paz. 

- Mentira... – murmurou Sarah surpresa diante do que a amiga contava. 

- E o Doumajyd também! 

- O que ele fez?! 

- No almoço, ele e o D4 passaram por mim e me cumprimentaram! 

- Sério? 

- Na verdade, ele resmungou um ‘Oh’... E quando os outros perceberam 

o pôster perguntaram para ele se era verdade. 

- E o que ele respondeu? 

- Que sim! Acredita?! Mesmo eu tendo negado no mesmo instante da 

pergunta, parece que ninguém me escutou. Eu tentei explicar o que tinha 

acontecido e que não passava tudo de um mal entendido, mas ninguém ligou. 

Nissenson deu um tapa nas costas de Doumajyd o felicitando e o MacGilleain 

também fazia um alvoroço. 

- E o Doumajyd? 

- Sorrindo convencido e arrogante como sempre, parecendo se divertir 

com tudo! 

- Mas... será que ele planejou tudo isso ou ele realmente está gostando de 

você? 

- Que absurdo, Sarah! Foi tudo uma combinação de situações que não 

eram para ter acontecido, mas que infelizmente aconteceram... Ah, mas ele 
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realmente tirou a Tarja Vermelha e anunciou isso para todos. Por isso você pode 

voltar às aulas que ninguém vai mais te maltratar. 

- Tem certeza que está tudo bem? – perguntou Sarah esfregando as mãos, 

receosa, demonstrando ainda não estar convencida. 

- Está sim! – disse Mary em um sorriso para animar a amiga – Não se 

preocupe!... Você leu muito durante esse tempo todo, não?... – ela olhou para a 

pilha de livros que estavam ao lado da cama de Sarah e se deteu em um sem o 

nome escrito na lombada – Que livro é esse? – ela o tirou do meio da pilha, 

derrubando os outros, e viu apenas uma data gravada na capa, percebendo que 

se tratava de um álbum de fotografias. 

Imediatamente, Sarah pulou da cama em uma velocidade surpreendente 

e agarrou o álbum, o arrancando das mãos de Mary. 

- Desculpa, eu... – Mary começou. 

- Não gosto dessas fotos. – disse Sarah simplesmente, mas parecendo 

nervosa com aquilo. 

- Ok, foi sem querer... Bom, tenho que voltar agora. Vê se resolve logo 

sair daqui! 

E se despedindo sorridente da amiga, Mary voltou para as suas aulas da 

tarde. 

 

*** 

 

- Você está mesmo levando essa história com a Weed a sério, Chris? – 

perguntou Nissenson enquanto ele e MacGilleain se revezavam com o jogo de 

dardos na ala do D4. 

Doumajyd estava muito concentrado jogando cartas sozinho na mesa 

para responder. 

- Eu apoio. – comentou MacGilleain. 

- Mas não podemos ser assim, não é mesmo? – disse Nissenson – Nossas 

famílias escolhem as pessoas com que podemos nos relacionar, e a Weed está 

mais do que fora da aprovação deles. Quando mais a sério você levar isso, 

quem vai se machucar vai ser ela.  

- ...eu não vou fazer nada para machucá-la. – murmurou Doumajyd sem 

tirar os olhos das cartas. 

- O quê?! – perguntaram os dois outros incrédulos não acreditando no 

que tinham ouvido. 

- -Ei, ei, está muito dócil, Chris! – comentou Nissenson largando o jogo e 

cercando o amigo na mesa. 

- Esse não é o Chris! – exclamou MacGilleain – Que encanto ela jogou em 

você, cara?! 

- Até que ponto vocês foram naquela casa mal assombrada? – perguntou 

Nissenson desconfiado. 

- Ponto nenhum. – respondeu Doumajyd. 
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- Nenhum? – riu-se MacGilleain. 

- Na verdade, foi só um encontro desastroso e não passou disso. – 

comentou Doumajyd. 

- Mas, você passou a noite lá com ela. – lembrou Nissenson. 

- Sabe, – Doumajyd abandonou as cartas e foi para a sua poltrona, se 

largando de qualquer jeito nela e parecendo muito bem humorado – É melhor 

as coisas acontecerem naturalmente, não acham? 

Os outros dois o encararam sem entender. 

 

*** 

 

Como era costume em todas as férias de Natal, Mary Ann e Vicky 

pegaram o trem bem cedo para voltarem às suas casas no feriado. 

Principalmente nesse ano, Mary esperava mais do que nunca poder sair do 

castelo e passar um tempo com a sua família, longe de todos seus problemas.  

As duas andavam com suas bagagens pelos vagões, procurando por uma 

cabine só para elas, enquanto conversavam: 

- Da próxima vez vamos fazer um encontro duplo, ok? – divertia-se 

Vicky lembrando dos apuros que amiga passara naquelas semana. 

- Nós não vamos ter outro encontro! – disse Mary não gostando da idéia 

– E aquilo nem foi um encontro! 

- Você disse nós! – exclamou Vicky – Isso já é admitir! Está se entregando! 

- Dá um tempo, Vicky!... Mas como eu a invejo. Você gosta de alguém 

que gosta de você... 

- Ainda não conseguiu esquecer do seu Cavaleiro de Olhos Frios? 

Mary não respondeu. Não seria verdade se ela risse e dissesse que o 

esquecera. O lenço de Ryan ainda estava no seu bolso e ela não o largava em 

momento algum, como se fosse um talismã que a salvaria como muitas vezes o 

seu dono fizera. 

- Esqueça-o! – disse de repente a professora Karoline, abrindo uma 

cabine por onde elas passavam. 

- Professora! – as duas se jogaram contra a parede com o susto que 

levaram. 

Com um sorriso de orelha em orelha, a professora as chamou para entrar 

com ela na cabine vazia e continuou depois que fechou a porta: 

- Uma nova paixão cura as feridas do coração. Nada melhor do que uma 

nova para esquecer a antiga!... Eu amei um homem chamado Alvo. – ela 

começou, se sentando no banco e olhando para algum ponto além da visão 

limitada das duas – Eu esquecia de todos os meus problemas quando estava 

com ele... ALVO!!! – ela berrou de repente para a janela e as duas caíram no 

banco sentadas com o susto – ...O sobrenome dele era Dumbledore.  

- Em outras palavras, – comentou Vicky – Alvo Dumbledore? 
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- Seus óclinhos de meia lua combinavam com ele e era, de fato, um 

homem gentil. Por mais que eu estivesse deprimida, era só ele conversar 

comigo com sua voz suave que realmente conseguia me fazer sentir bem... Ah, 

ele se fazia de forte, mas na verdade era um inseto... 

E ela permaneceu suspirando perdida em pensamentos, enquanto Mary 

e Vicky discutiam seriamente sobre quantos anos a professora deveria ter e se 

ela teria conseguido um pedaço da lendária Pedra Filosofal desse seu último 

amado confesso. 

 

*** 

 

Os pais de Vicky tinham uma residência normalmente trouxa em 

Londres, há poucos quarteirões de onde Mary morava, então ela teria uma 

carona até em casa. 

Mary Ann morava em um conjunto residencial de um bairro de classe 

média. Seu pai trabalhara por muito tempo em uma empresa dos pais de Vicky, 

quando eles haviam se aventurado em negócios trouxas. Porém, com o 

desprezo aos trouxas dos grandes nomes do Mundo Mágico, nos últimos anos 

os negócios não foram bem e a empresa teve que ser fechada. Assim, a família 

de Vicky ficou somente com seus negócios no Mundo Bruxo e o pai de Mary 

conseguiu um emprego em uma outra empresa, com chefes trouxas. Mas a 

amizade de anos da família nunca fora abalada, apesar da grande diferença, 

tanto social quanto mágica. 

Ao descerem na estação, as duas se despediram da professora, que havia 

aproveitado a viagem para convocar Vicky para ajudá-la na pequena loja de 

doces da sua irmã na cidade, e sumiu entre a multidão, cantando alegremente e 

atraindo muitos olhares curiosos. Fora da estação, o motorista trouxa da família 

de Vicky já as aguardava para levá-las para casa. 

Quando finalmente chegou ao bairro em que morava, Mary se despediu 

de Vicky e prometeu que iria ajudá-la na convocação de férias da professora, e 

rumou para o prédio da sua casa. 

Durante todo o caminho, arrastando seu malão escadas acima, ela não 

pôde evitar de pensar em tudo o que conversara durante a viagem. E apertando 

o lenço dentro do seu casaco da escola, lembrou das palavras da professora 

‘nada melhor que uma nova paixão para esquecer a antiga’. 

- Inacreditável! – ela se arrepiou só em pensar em sua nova paixão sendo 

Doumajyd. 

Aquilo estava absolutamente fora de questão! Doumajyd continuava 

sendo o ser mais desprezível do mundo, mesmo tendo abolido a Tarja 

Vermelha, e se ele não aprontou nada durante aquele encontro forçado era por 

que não conseguia nem mesmo se manter em pé. E agora o cúmulo tinha sido 

aquela história de que eles estavam namorando que ele anunciara contra a sua 

vontade para toda a escola. Era realmente inacreditável! 
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Tentando se livrar de todos os seus pensamentos sobre a escola, Mary 

chegou a porta do seu apartamento e ouviu vozes alegres vindas de lá de 

dentro. Feliz por ter visitas na sua volta, ela tentou imaginar quem seria e 

entrou anunciando: 

- Cheguei! – e empurrou o malão com o pé para dentro, o colocando ao 

lado da porta. 

- Ah, Mary! – sua mãe veio correndo até ela, usando seu melhor avental 

de cozinhar e parecendo contentíssima – Bem que poderia ter nos avisado antes, 

não filha? 

- O quê? – Mary parou a meio caminho de começar a tirar o seu casaco. 

- Ora, não se faça de desentendida. – rindo, sua mãe a agarrou pelos 

ombros e a conduziu até a sala de jantar. 

Não entendendo onde sua mãe queria chegar, ela se deixou levar e 

congelou no mesmo instante em que pisou na sala. 

- Oh! – cumprimentou Doumajyd sorrindo, sentando no lugar principal 

da mesa. 

 

 

 

 Cap 14 – Sobre as maças e os Dragões 

 

 

Mary sentiu que realmente seria capaz de se jogar pela janela se não 

estivesse paralisada com o choque que levara com aquela visão. 

- Por que não nos contou que estava namorando um dos bruxos mais 

ricos e poderosos do mundo? – perguntou sua mãe baixinho no seu ouvido, não 

em tom de repreensão, mas como alguém que havia sido pega em uma surpresa 

e estava muito feliz – Eu poderia ter feito algo melhor para servir no jantar. 

Mary viu todas as melhores peças de louça postas à mesa, flores e os 

pratos mais deslumbrantes de carne assada e batatas com molho que sua mãe já 

havia feito na vida. Tudo especialmente preparado para a presença de alguém 

importante. 

- Mary! – exclamou seu pai, também parecendo imensamente feliz – Que 

surpresa de natal você nos trouxe esse ano! 

Ela lançou um olhar mortal para Doumajyd, que continuou sorrindo 

satisfeito, e perguntou entre os dentes: 

- Posso saber o que está fazendo aqui? 

- Conhecendo sua família. – ele encolheu os ombros, como se estivesse 

falando a coisa mais óbvia do mundo. 

- É exatamente isso que eu perguntei! O que está fazendo aqui na 

MINHA casa com a MINHA família?! 

- Por quê? – perguntou ele parecendo confuso – Não é natural eu 

conhecê-los? 
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Era muito mais do que inacreditável. Ela não só estava com um 

problema da escola enfiado dentro da sua casa em plena semana de natal, como 

também sua família estava tendo uma idéia totalmente errada sobre aquilo e 

chegando a conclusões absurdas e improváveis. 

- Eu posso chamar você de irmão? – perguntou Charles para Doumajyd, 

achando um máximo ter um bruxo famoso ao seu lado na mesa. 

- E por que não? – Doumajyd lhe deu um tapa nas costas que quase fez 

com que o garoto afundasse seu rosto no prato a sua frente, e riu comentando – 

Um irmãozinho trouxa... Nunca pensei nisso! 

- Eu posso falar em particular com você? – sibilou Mary, tentando se 

manter calma. 

- Agora? – perguntou ele a meio caminho de por uma garfada de batata 

na boca. 

- AGORA! 

Os copos sobre a mesa estouraram e todos, menos o líder do D4, ficaram 

em pé com o susto. 

- Eu vou comer a carne assada primeiro! – protestou Doumajyd – 

Percebe? Ela foi feita pela sua mãe em um forno trouxa! 

- Não seja mal educada, Mary! – reclamou sua mãe, limpando os cacos 

de vidro dos copos e correndo para substituí-los – Vamos jantar primeiro ou a 

comida vai esfriar! Depois você e o senhor Doumajyd terão tempo para 

conversarem! 

Totalmente sem poder ir contra os argumentos de sua mãe, e não 

querendo causar conflitos desnecessários, Mary sentou em seu lugar e assistiu, 

enfurecida, as cenas de um jantar alegre, onde a sua família tratava Doumajyd 

como um rei e ele agia como tal. 

 

*** 

 

- Com sua permissão, senhora Doumajyd. – pediu respeitosamente um 

bruxo grisalho, que usava vestes pretas, ao entrar no amplo escritório da 

mansão Doumajyd. 

Atrás de uma majestosa mesa de mogno, uma bruxa de meia idade 

escrevia uma carta em um pergaminho oficial do Ministério. Ela mantinha os 

cabelos castanhos presos firmemente em um penteado elaborado e usava óculos 

tão delicados que parecia ser todo feito de cristal. E seu olhar intenso, mesmo 

estando concentrado no pergaminho, mostrava-se capaz de intimidar até 

mesmo um sábio bruxo da Primeira Ordem.  

- O que foi, Richardson? – perguntou ela impaciente, sem tirar a sua 

atenção do que estava fazendo. 

- É sobre o quebra-cabeça do senhor Christopher. 

- O que tem ele? 
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- A senhora sabe que ele só monta aquele quebra-cabeça quando está 

preocupado em achar uma solução para algum problema ou quando está 

satisfeito com algo que planejou. 

- Sim. 

O bruxo hesitou por um momento, pensando bem nas palavras que iria 

usar, e então continuou: 

- Bem, o quebra-cabeça está quase todo montado no quarto do senhor 

Christopher, mas ele não está lá ou em qualquer parte da mansão. 

Por um tempo, o bruxo permaneceu calado não ousando ao menos se 

mexer, enquanto a bruxa analisava o que tinha escrito. Então ela largou a carta, 

tirou os óculos e ordenou: 

- Richardson, investigue o que meu filho está aprontando. 

- Sim, senhora. – ele fez uma meia reverência e saiu silenciosamente do 

escritório. 

 

*** 

 

Mary arrastou um Doumajyd um tanto relutante pela rua, procurando 

por um lugar afastado da sua casa em que eles pudessem conversar. Enfim 

entraram em uma lanchonete não muito longe do bairro dela.  

Depois de o deixar em uma mesa, Mary precisou de um tempo no 

banheiro para chutar a parede e descarregar toda a sua raiva, e assim conseguir 

falar com o Dragão sem socá-lo novamente. Quando voltou, com emoções 

totalmente controladas, reparou que não havia mais ninguém no local além de 

Doumajyd. Este olhava para o cenário anormal repleto de eletricidade, estranho 

para a sua realidade. 

- Onde foi todo mundo? – perguntou ela confusa, sentando na frente dele 

na mesa. 

- Eu os mandei irem para casa. 

- Ah, bom, eu... – ela estava a meio caminho de tomar seu suco que 

pedira quando lembrou que ali não era a escola e as pessoas não o obedeciam 

cegamente, e quase cuspiu na cara dele – O QUÊ?! VOCÊ USOU MAGIA?! 

- Sim. – respondeu ele não entendendo a reação dela. – Você disse que 

tinha algo importante para falar, então não seria melhor estarmos a sós? 

- Não precisava ter feito isso! – ela repreendeu, pegando um lenço no 

bolso do seu casaco para limpar a bagunça do suco. 

- Sabia que é a primeira vez que visito uma família trouxa e pobre? – 

anunciou ele empolgado, como um menino que pela primeira vez ia ao 

zoológico. 

- Sabe, – começou ela trincando os dentes para não xingá-lo – a maneira 

como a minha família vê as coisas é totalmente diferente da sua. Por isso, você 

vir assim, de surpresa, na minha casa é completamente... Está me ouvindo? 
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Ela reparou que ele olhava fixamente para a sua mão, então percebeu 

que o lenço que usava era o que Hainault havia lhe dado. 

- Isso é do Ryan, não? 

Mary não respondeu o óbvio e apertou o lenço na mão. 

- Você não devolveu para ele? 

- É... – começou ela, mas não pôde falar o ‘não consegui’. 

Doumajyd levantou do seu lugar, parecendo muito agitado e perguntou, 

se escorando no balcão perto da mesa. 

- Você... você gosta do Ryan? Mesmo ele tendo ido atrás da Sharon? 

- Não é isso, eu... – ela parou pestanejando, pensando no que estava 

dizendo e o encarou – Não é da sua conta! 

- Como não é da minha conta?! – perguntou ela incrédulo. 

- Não é! 

Ele bufou e olhou para os lados tentando encontrar as palavras para 

continuar: 

- O Ryan... gosta muito de maçãs. 

Mary não entendeu onde ele queria chegar com aquilo e permaneceu 

calada, para ele se explicar. 

- Ryan sempre adorou maçãs, desde pequeno. Mas mesmo depois de 

crescido, ele continuava as ralando para comê-las. Ele não sabia comer maçã 

com casca e usava colher como um bebê! Era irritante!... Eu tentava mostrar 

para ele como que um homem deveria comer maçãs, mas ele nunca me dava 

ouvidos, e eu odiava isso... Então eu disse uma coisa para ele... 

- ... O quê? 

- Eu... eu inventei uma mentira para tentar fazê-lo parar de comer maçãs 

raladas. Eu disse que Simon tinha contado que maçãs sem cascas aumentavam 

a probabilidade de uma pessoa ficar careca. 

- ... e ele acreditou em algo estúpido como isso? 

- Ele tinha medo de ficar careca como o pai! E depois disso, ele nunca 

mais comeu as maçãs! Resumindo: eu tirei dele uma das coisas que ele mais 

amava no mundo... Mas foi sem querer! – ele apressou-se em se defender – Não 

achei que ele pararia de comê-las por causa disso! 

- Então é por isso que aquele dia na estação... Ok, entendi isso. Mas o que 

essa história de maçãs tem haver com o que estávamos falando? 

- Em outras palavras, eu tenho uma divida muito grande com o Ryan. 

- Basicamente se sente culpado, não? 

- Enfim... se você estiver apaixonada por ele, eu não vou cometer o 

mesmo erro de novo! 

Ela o encarou, processando o que ele falara e então disse: 

- E... e se eu realmente gostei dele? Não importa! Ele sempre gostou da 

Sharon, não? Ele não olharia para mais ninguém além dela! 

Doumajyd voltou a sentar-se à mesa, mas dessa vez apoiando os braços 

nela, para poder falar mais de perto com Mary: 
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- Se você realmente se apaixonar por mim- 

- Ei! 

- Se você se apaixonar, – disse ele de novo para que a intromissão dela 

não quebrasse o efeito do que ele iria dizer – o Ryan vai se apaixonar por você. 

- Ahn? Por que isso aconteceria? – perguntou ela perplexa. 

- Por que você é a garota que eu coloquei acima de todas as outras, não é 

óbvio?   

 Mary ficou completamente sem nada para dizer diante daquela 

declaração, principalmente por quem a estar fazendo ser justo o ilustríssimo 

senhor Christopher Doumajyd. Por isso ela não reparou que lá fora, atrás de 

uma cerca, sua família espiava a cena contente. 

 

*** 

 

Depois de Doumajyd finalmente ter ido embora, Mary voltou para casa 

pensando em tudo o que ouvira. Ele estava realmente falando sério com ela. Ela 

não fazia idéia de quando isso começara a acontecer, de quando o ditador de 

Hogwarts se apaixonara por ela. Até então, era algo que soava totalmente 

absurdo, mas agora... 

- Mary! 

Ela quase tropeçou e caiu de cara na calçada quando sua mãe pulou de 

algum lugar a frente dela e fechou seu caminho. 

- Mãe?! O que faz... Pai? Charles? 

Os outros dois apareceram também, muito felizes. 

- Muito bem, Mary! – exclamou seu pai contente – Eu esperava que você 

fosse arranjar um bom partido mágico em Hogwarts, mas pegar justo o melhor? 

Essa é minha garota! 

- É sério que os Doumajyd têm negócios até na América? – perguntou 

Charles empolgado – Eles devem ser imensamente ricos! 

- Se você se casar com ele, – começou sua mãe sonhadoramente – 

poderemos comprar uma casa maior! Quem sabe em Hogsmeade! 

- Mãe! 

- E eu vou poder comprar um monte de jogos! – Charles arregalou os 

olhos, pela primeira vez pensando nas possibilidades – Acho que Doumajyd 

iria gostar de jogar também! 

- Nós seriamos ricos também! – disse seu pai perdido em pensamentos, 

mas com os olhos brilhando. 

- Pai! 

- Não deixe ele escapar, Mary! – ordenou sua mãe autoritariamente – 

Nunca vamos ter uma chance igual na vida! 

- Ricos! Ricos! Ricos! – cantarolava Charles e seu pai. 

- Querem parar! – Mary continuou o seu caminho, deixando sua família 

ainda comentando sobre seu futuro para trás. 
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Então ela pensou em Doumajyd falando que ela era a garota que ele 

havia colocado acima de todas as outras, e parou. 

- Sabe... – ela virou para eles novamente e cruzando os braços anunciou – 

Eu continuo achando que Christopher Doumajyd é realmente um grande idiota! 

– e voltou a andar furiosa em direção a sua casa. 

 

 

 

 Cap 15 – A preocupação dos Dragões 

 

 

- Mary não vem hoje? – perguntou a professora Karoline entrando na 

estufa, como sempre, de uma forma espalhafatosa. 

- Não. – informou Vicky, que usava luvas de couro para colocar terra 

com adubo nos vasos novos que a professora trouxera depois das férias de natal 

– Ela foi convidada para uma festa na cidade. 

- Que pena... – lamentou-se a professora com um suspiro exagerado – As 

coisas são tão animadas aqui quando as duas estão fofocando... 

- Sei... Ela pediu desculpas, mas ela tinha que ir ou os seus colegas de 

sala a atormentariam pelo resto do ano. Desde daquele boato sobre ela e 

Doumajyd estarem saindo, ela passou de rejeitada para o centro das atenções, 

mesmo não querendo. 

- Boato? Mas o próprio líder do D4 não confirmou o namoro? 

- É o que ele pensa. Parece que nesse natal Mary e ele acertaram as 

coisas- 

- Eles passaram o natal juntos?! 

- Não! – Vicky apressou-se em explicar antes que a professora tirasse 

conclusões precipitadas – Ele apareceu na casa dela, mas foi só na noite em que 

chegamos, depois foi embora. 

- Aaaah... Mas então ele está sério, não? Todos estão falando que- 

- Professora! Não dê ouvidos para as fofocas dos outros quando você tem 

a protagonista a sua frente! Mary contou que foi tudo uma confusão! 

- Desculpa, querida. Mas isso tudo é tão interessante que até os 

professores estão comentando! – a professora gargalhou alegremente e saiu 

cantarolando para os fundos da estufa. 

Vicky revirou os olhos e voltou a se concentrar na sua tarefa. 

- Olá! – disse alguém entrando sem cerimônias na estufa e a assustando. 

Vicky levantou o rosto sujo de terra e ficou estática segurando um dos 

vasos em uma das mãos e uma pá cheia de adubo na outra. Eram nada mais 

nada menos do que dois dos Dragões, se redimindo a entrarem no local de 

trabalho de um professor. 
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- A Weed está aí? – perguntou MacGilleain dando uma olhada geral em 

volta e reparando nos doces etiquetados nas prateleiras. – Nos disseram que ela 

vem aqui depois das aulas. 

- Ela não vem hoje. – respondeu Vicky ainda os encarando surpresa, 

nunca achara que chegaria a falar com qualquer deles. 

- Vocês são amigas? – perguntou Nissenson, que não parecia nada 

contente em estar ali. 

- Somos amigas de infância. – disse ela corajosamente e com orgulho, 

pensando no que acontecera com Sarah, mas não querendo negar. 

MacGilleain e Nissenson se entreolharam, provavelmente confirmando 

mentalmente algo que já haviam discutido antes, e encolheram os ombros, 

como se dissessem que não teriam outra escolha. 

- Então você vem passear com a gente. – anunciou MacGilleain indo até 

ela e a fazendo largar o vaso e a pá, e lhe tirando as luvas. 

- Quê?! 

- Não temos muito tempo, se apresse! – Nissenson ajudou o amigo a 

empurrando em direção a porta. 

- EI! ESPERA! PROFESSORA! SOCORRO! 

- O que está acontecendo aqui?! – perguntou a professora, vindo 

correndo dos fundos da estufa – O que pretende fazer com a minha ajudante? 

- A pegaremos emprestada por alguns instantes. – falou Nissenson 

parando com uma Vicky relutante na porta. 

- Que besteira! – ela empunhou sua varinha, demonstrando toda a sua 

autoridade de professora – Não podem fazer isso! Não permito! 

- Esses doces estão à venda? – perguntou espertamente MacGilleain. 

- Estão. – bufou a professora lhe lançando um olhar mortal. 

- Eu vou comprar!... Todos os doces daqui! 

Imediatamente a expressão assassina da professora voltou ao normal e 

ela disse para Vicky com uma voz doce: 

- Vá com cuidado, querida. 

- PROFESSORA! – protestou Vicky, sendo segurada pelos braços e 

empurrada por Nissenson para fora. 

- Quanto fica tudo? – perguntou MacGilleain tirando uma bolsa de couro 

de dragão do casaco das vestes, tilintando à galeões.  

- Tão parecido... – murmurou a professora o olhando de perto – Com o 

homem que eu amava antes... 

Sem entender, MacGilleain continuou esperando pela resposta 

sorridente. 

 

*** 

 

Mary olhava em volta e pensava no que estava fazendo naquele lugar. 

Definitivamente ela não era um deles, nunca fora. Estaria muito melhor enfiada 
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lá na estufa ajudando Vicky e ouvindo as alucinações da professora Karoline do 

que estando ali, naquele tumulto de gente, vozes e sons. A festa era de um 

aluno de Hogwarts, então ela achara que seria algo mais como comemoração 

entre amigos, entre o próprio pessoal da escola. Mas aquilo estava muito mais 

para uma boate do que qualquer outra coisa. 

Ela viera com algumas meninas da sua sala que antes nunca haviam lhe 

dado mais atenção do que ao lixeiro da sala de aula. Porém, eram as únicas 

conhecidas suas ali e era muito melhor estar entre elas do que sozinha no meio 

daquelas pessoas estranhas. O assunto variava entre a última moda bruxa de 

Paris e em qual país elas iriam passar as férias de verão naquele ano, ou seja, 

estavam muito além das possibilidades comunicativas de Mary. 

Ela deu um bocejo disfarçado e pensou mentalmente em uma desculpa 

para ir embora. Fizera a sua parte, havia comparecido, agora eles não poderia 

usar o argumento de que ela recusava a todos os seus convites. Estava se 

preparando para iniciar o seu discurso de despedida quando uma das frases 

das meninas chamou toda a sua atenção e lhe fez esquecer de tudo o que iria 

falar: 

- Não parece com o Hainault? 

- Parece sim! 

Mary olhou para onde as meninas indicavam discretamente.  

Encostado em uma parede estava um bruxo que com certeza não era um 

aluno de Hogwarts. Ele parecia estar entediado também e olhava em volta 

como se não achasse nada interessante para fazer.  

- Ele... – Mary murmurou, não conseguindo desviar os olhos dele. 

Aquele bruxo poderia ser facilmente confundido com Ryan Hainault, 

mesmo em Hogwarts. A única diferença parecia ser o cabelo mais comprido do 

que o verdadeiro. Então, os olhos dele se encontraram com os de Mary e ela 

rapidamente desviou os seus, envergonhada.  

Balançando a cabeça para sair do transe em que caíra ao vê-lo, Mary 

repetiu mentalmente ‚Esqueça o Ryan Hainault! Esqueça-o de uma vez!‛. 

- Olá. 

As meninas ao seu lado levantaram-se repentinamente em uma onda de 

empolgação que fez com que Mary olhasse em volta assustada, procurando a 

causa. Era nada mais, nada menos que o mesmo bruxo de antes, chegando 

sorridente até elas. 

- As moças não querem dançar um pouco? – perguntou ele 

galantemente. 

Quase em coro elas responderam que sim e apressaram-se em deixar 

seus copos de bebidas em qualquer lugar para segui-lo. 

- Você não vem também? – perguntou ele para Mary que ainda não havia 

processado o convite. 

- Eu... – ela olhou em volta procurando por uma desculpa – Eu preciso ir 

ao banheiro! Com licença! – e fugiu o mais rápido que pôde de perto dele. 
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*** 

 

- O Chris não é do tipo que enxerga as coisas a sua volta. – explicou 

Nissenson para Vicky – Embora eu ache que estaria tudo bem se os dois 

ficassem juntos, não quero que o Chris vá tão fundo nisso. 

- Acho que isso é entre os dois! – Vicky procurou uma maneira de 

defender o lado da amiga – Não acho que devemos interferir.  

- Está tudo bem se eles estiverem só brincando. – comentou MacGilleain 

– Mas se ficar sério, haverá problemas, entende?  

- Não. Não entendo! – a garota cruzou os braços e olhou para o lado, 

demonstrando todo o seu mau humor por ter sido praticamente seqüestrada. 

Os três estavam nos terrenos de Hogwarts, perto do lago, em um lugar 

onde poderiam conversar tranquilamente sem ninguém lhes importunar. 

Mesmo com a neve cobrindo o chão e do vento frio que soprava em volta, 

nenhum deles parecia se importa com isso.  

- Não entende? – Nissenson começou a perder a paciência, a encarando 

com um olhar mortal. 

- Eu não entendo! – repetiu ela colocando as mãos na cintura e 

devolvendo o olhar de uma forma ameaçadora – Com licença! – e saiu 

afundando os pés furiosamente na neve. 

 - Espera! Ainda não- 

 - Deixa, Adam. – Nissenson impediu o amigo – Essa garota é do tipo que 

não meu dou bem de jeito nenhum! Teimosa, mesmo quando sabe que pode 

estar errada... 

 

*** 

 

 Mary nunca se arrependera tanto de ir a uma festa, e incluindo nessa 

conta a festa da Sharon, onde Doumajyd havia lhe beijado. Ela se escorou 

cansada em um canto, onde ninguém prestaria atenção nela, e tentou pensar em 

uma maneira de sair desapercebidamente. Então, viu alguém familiar passar 

entre os convidados. 

- Sarah? – ela murmurou tentando ver as feições da moça entre as várias 

pessoas juntas, coisa que parecia impossível. 

Porém logo concluiu que era impossível. Sarah nunca se vestiria daquela 

maneira espalhafatosa. Aquela roupa caberia muito bem em uma daquelas 

meninas da Sonserina, mas não na tímida e recatada Sarah Swan. 

- Está com sede? 

Seus joelhos quase dobraram com o susto que levou quando o bruxo 

parecido com Hainault parou na sua frente, lhe oferecendo um copo com 

cerveja amanteigada. 
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- Na-não obrigada. – ela recusou gaguejando, mas não achando uma 

brecha para escapar – Eu não bebo essas coisas. 

- Não é alcoólico, não se preocupe. 

Mary sabia perfeitamente disso, mas o cara não se tocava que ela não 

queria nada dele. Sem opção, e achando que assim poderia fugir, ela pegou o 

copo, mas tomou somente um gole. 

O bruxo sorriu e olhou em volta, dizendo: 

- Festa animada, não? 

- Hum... – limitou-se Mary, segurando o copo com as duas mãos bem 

próximo ao seu rosto, fingindo que olhava para ele enquanto pensava em uma 

maneira de fugir. 

- Pode beber. Não vai fazer mal algum... Com esse frio é bom tomar 

bebidas fortes para esquentar. 

Mary tomou mais um gole, dessa vez maior, pensando que, se iria sair, 

uma bebida que esquentasse cairia bem. 

- Que tal irmos um pouco lá para fora? 

- Ahn? 

- Lá fora. Onde podemos conversar melhor. 

- Eu, na verdade, estou com as minhas amigas e- 

- É só um pouco, elas não vão se importar. 

Ele passou um braço em volta dos ombros dela e a forçou a andar. 

- Ei! Eu... 

Mary sentiu uma coisa estranha que ia do seu estômago para a cabeça. 

No mesmo instante suas pernas fraquejaram e, se não fosse pelo aperto nos 

ombros do bruxo, ela teria caído ali no chão. 

- O que está... 

Tudo a sua volta começou a rodar e Mary já não conseguia fixar o olhar 

em nada. 

- Eu... 

As palavras se perdiam em sua cabeça e ela não conseguia mais pensar 

racionalmente em nada. Então tudo ficou escuro. 

 

 

 

 Cap 16 – Apreciem a vontade 

 

 

Mary abriu os olhos devagar e com muita dificuldade. Cada um dos seus 

músculos doía, e sua cabeça parecia estar sendo afetada por uma praga de 

zunido incessante. Com muita dificuldade ela conseguiu sentar e olhou em 

volta atordoada. Estava com o cabelo desgrenhado lhe tapando a visão e sentia 

todo o rosto inchado, mas o mais importante agora era descobrir que lugar era 

aquele. 
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Estava em um quarto estranho, que ela nunca vira na vida, em uma cama 

de casal totalmente desarrumada. Ainda não muito acordada, olhou em volta 

sem entender e foi quando percebeu que estava somente com suas roupas de 

baixo. Apavorada, ela procurou em volta e viu as roupas que usara na noite 

anterior espalhada pelo quarto, jogadas de qualquer jeito. No mesmo instante, 

lembrou-se do bruxo que se parecia com Hainault e que ele a convidara para 

sair da festa. O que aconteceu depois disso, por mais que ela se forçasse a se 

lembrar, era um vácuo. 

- Meu Deus! O que aconteceu? – ela deixou-se cair totalmente arrasada 

de volta na cama e lamentou-se –  ...o que foi que eu fiz? 

 

*** 

 

Já estava em cima da hora para o almoço quando Mary conseguiu voltar 

para Hogwarts, entrando escondida e seguindo cautelosamente para o seu 

dormitório. Ela trocou de roupa o mais rápido possível, lavou o rosto para ficar 

pelo menos um pouco apresentável e juntou o seu material do dia. Saiu 

tentando agir como se nada tivesse acontecido e seguiu pelo corredor, ainda se 

forçando a lembrar o que realmente ocorrera. 

Não poderia ter passado a noite com aquele cara. Mesmo não se 

lembrando de absolutamente nada... Ela parou no corredor e encostou a cabeça 

na parede. Não era possível! 

- Merda! – ela chutou a parede com raiva – O que eu fiz?! 

- WEED! 

Mary quase teve a alma arrancada do corpo: Doumajyd vinha pisando 

furioso pelo corredor em direção a ela. Era tudo o que faltava para completar o 

seu dia feliz. 

- Já é hora do almoço! – disse ele em tom de repreensão parando na 

frente dela – O que esteve fazendo?! 

- ... Por acaso estava esperando por mim? 

Ele a encarou, tentando disfarçar sem jeito e disse:  

- É claro que eu não estava! Eu... só estava passando!... E você fala 

demais! Cala a boca e me segue! 

Ele agarrou o seu braço e a arrastou pelo corredor em direção as escadas 

para o Salão Principal, não dando a mínima para os seus protestos. 

 

*** 

 

Doumajyd levou Mary até a ala do D4. Ela se encolheu diante dos 

olhares diretos de todos os outros alunos da escola enquanto fazia o percurso 

até lá. O trio das meninas da Sonserina não esconderam a raiva e a inveja que 

sentiam dela. E Mary viu, sentada em um extremo da mesa da sua casa, Sarah 

lhe lançar um olhar ressentido, como se estivesse prestes a cair no choro. 
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Na ala, os outros Dragões, Nissenson e MacGilleain, também ficaram 

surpresos, mas encaravam o amigo e não ela. 

- A partir de hoje você vai fazer as refeições conosco e pode comer o que 

quiser! – anunciou Doumajyd a forçando a sentar em uma das duas cadeiras 

desocupadas, provavelmente o antigo lugar de Hainault. 

- Mas eu- 

Mary não pôde terminar porque seu queixo caiu. No mesmo instante a 

mesa ficou repleta do melhor banquete que ela já vira em toda a sua vida de 

estudante em Hogwarts.  

Então era por isso que o D4 tinha uma ala só deles? Para poder receber 

comida diferenciada e especialmente preparada?  

- Não faça cerimônia! – disse o líder do D4, satisfeito com a surpresa dela 

e se sentando no seu lugar também. 

- ...Obrigada. – disse Mary se recompondo e pensando que seria uma 

total idiota se rejeitasse o convite. 

- Onde você foi ontem? – perguntou Nissenson de repente – Nós a 

procuramos nas estufas, mas disseram que você tinha saído.  

- Ah... – resmungou ela entre mastigar e pôr mais comida na boca – 

Foram lá? Eu tinha saído mesmo. Estava em Hogsmeade...  

- Não pode ser? – comentou MacGilleain – Você não estava se 

encontrando com alguém, estava? Um namorado? 

Ela quase se engasgou e os dois começaram a rir da situação dela.  

- Calem a boca vocês! Weed não é desse tipo de garota! – Doumajyd os 

encarou como se fosse dizer algo muito sério que merecia toda a atenção – 

Mesmo vocês, vocês vão falar dormindo. Mas quando estão acordados, não 

estão sonâmbulos. Se foi um sonho, podem dizer quando estão acordados, 

mas... se não foi, não podem falar quando estão acordados. Quando estiverem 

acordados, o que se fala é porque não está dormindo...  

- ...O que você está falando?! – perguntou Mary completamente confusa, 

esquecendo da comida e do seu engasgamento. 

- Nem ele sabe mais o que fala... – comentou Nissenson. 

- Cala a boca! – continuou Doumajyd, agora mais sem graça ainda – Em 

outras palavras, falar dormindo se chama sono do carneiro!  

Os outros três explodiram em risadas e Doumajyd permaneceu imóvel, 

esperando que qualquer um deles conseguisse parar de rir para lhe contar onde 

estava a graça. 

- Weed, – disse MacGilleain quase sem ar – é bom você se acostumar com 

isso se vai continuar fazendo as refeições aqui! 

- Boa parte das besteiras que o Chris fala tem um sentido, – ajudou 

Nissenson – mas tão profundo que nem ele mesmo sabe onde encontrá-lo! 

- O que foi dessa vez, hein? – perguntou Doumajyd já irritado. 
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- Não é sono do carneiro. – explicou MacGilleain pacientemente – Na 

verdade, eu nem sei onde você queria chegar, mas com certeza não é sono do 

carneiro! 

Eles continuaram rindo e Doumajyd se juntou a eles, um pouco 

relutante. Não parecia estar bravo pela gozação dos amigos já que, pela 

primeira vez, via Mary rir abertamente de algo que ele falara.  

 

*** 

 

- Mary, você realmente não fez nada com aquele cara? – perguntou Vicky 

séria depois de um bom tempo adubando um vaso em silêncio. 

- Nãããão... – respondeu Mary se preparando para começar a comer mais 

um dos doces vencidos da professora, e acrescentou mais para ela mesma do 

que para a amiga – Definitivamente, não! 

As duas permaneceram em silêncio por mais um tempo, até que Vicky 

comentou:  

- Acho que você não pode brincar com os sentimentos do Doumajyd. 

Mary deixou a colher cair tilintando em cima da mesa de madeira:  

- O que aconteceu com você, Vicky?! 

Ela encolheu os ombros em resposta, sem tirar os olhos do que fazia, e 

disse: 

- ...Se você gosta dele, deve falar.  

- Quem disse que eu gosto dele?! – perguntou Mary tentando disfarçar o 

seu embaraço em pegar o doce com a colher, devido à surpresa com conselho 

de Vicky – Na verdade, eu posso berrar no ouvido do Doumajyd que eu não 

gosto dele que não faz diferença... E mais: ele não gosta realmente de mim! 

Como pode? Somos completamente diferentes, como espécies diferentes! 

Vicky lhe lançou um olhar que dizia com todas as palavras quem você está 

querendo enganar?, e continuou: 

- Ele gosta sim de você!... E os amigos dele estão verdadeiramente 

preocupados com vocês dois... Sim, com os dois! 

- Mas, Vicky, aqueles dois seres completamente sem noção são iguais ao 

Doumajyd! É melhor você ter cuidado com eles...  

- Eu não sei como aqueles dois são de verdade e não me interessa... Mas 

pensei sobre o que conversamos ontem, quando você não estava aqui. Eles me 

contaram os motivos dessa preocupação toda. Falaram que Doumajyd, apesar 

de tudo o que aparenta, é uma pessoa muito solitária. Ele cresceu com pais que 

friamente o colocavam de lado, em um ambiente muito duro. Talvez seja por 

isso que ele é muito autoritário. Na verdade, em algum lugar do fundo daquele 

coração de dragão, ele é uma pessoa que deseja muito ser amada.  

- ...Vicky? Tem certeza de que está falando do Christopher Doumajyd? 

Não está confundindo com algum herói de algum romance que você anda 

lendo? 
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- Eu estou falando sério, Mary! – protestou a garota – Todos têm uma 

razão para agir de determinada maneira! Eu acho que você deveria dar uma 

chance para Doumajyd e descobrir como ele é de verdade! Nós só conhecemos 

o temível Doumajyd do D4, mas não sabemos como é o Christopher... 

entende?... Ah, esquece! 

Vicky voltou toda a sua concentração para o seu trabalho e deixou Mary 

comendo seu doce vencido. 

- ... Apesar dele ter feito coisas ruins não só para mim? – murmurou 

Mary, tentando encontrar algo que soasse a seu favor, enquanto lembrava-se de 

Doumajyd sorridente do almoço – ...inacreditável... 

 

*** 

 

 Mary acordou cedo no outro dia. Ficara até tarde escrevendo um 

pergaminho particularmente difícil para a professora de transfiguração e 

precisava devolver os livros de pesquisa da biblioteca antes que as aulas 

começassem. Porém, ao chegar ao primeiro andar, foi cercada pelas meninas da 

Sonserina, que não pareciam nada, nada amigáveis: 

- ...Bom dia. – Mary cumprimentou cautelosamente diante dos olhares 

carregados delas. 

- Bom dia nada, idiota! – rosnou a líder loira, a pegando pelos cabelos e 

fazendo com que derrubasse os livros. 

- Você é a pior, Weed! – disse a de cabelos cacheados, pegando um de 

seus braços, enquanto a outra ruiva fazia o mesmo com o outro, e as três a 

forçaram a segui-las. 

Elas a levaram, sem dizer nenhuma palavra, e parecendo furiosas, até o 

salão principal, onde praticamente todos os alunos da escola estavam reunidos 

em volta da mesa da Grifinória. Conforme as meninas foram entrando, 

arrastando Mary com elas, eles iam abrindo caminho. Uma atmosfera que 

lembrava muito o ar parado antes de um vendaval reinava no salão, e os 

olhares para Mary nunca tinham sido piores. 

- O que – Mary tentou argumentar, mas foi empurrada para diante da 

mesa da sua casa, onde algo estava coberto com um pano. 

Nele estava escrito a frase ‘apreciem a vontade!’ com um vermelho 

berrante. Mary encarou o pano e depois as pessoas a sua volta, tentando 

compreender o que estava acontecendo. 

Então, a líder das meninas da Sonserina tomou a iniciativa e puxou o 

pano, revelando um série de fotos, todas de Mary e... 

Mary sentiu que o chão havia sumido debaixo de seus pés. Reconheceu 

no mesmo instante o lugar em que aquelas fotos suas foram tiradas. Era o 

quarto que acordara na manhã depois da festa. Lá estava ela, deitada, 

dormindo, sendo abraçado pelos braços de um desconhecido, que ficava fora da 
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visão da foto. Era uma foto mágica, mas os movimentos dela eram mínimos, e 

apenas a respiração profunda de Mary era bem visível. 

- Você só não enganou ao Doumajyd, como a todos nós! – acusou a ruiva 

– Você está mais do que ferrada! 

- Mesmo se tentar todos os seus métodos anteriores, nós não vamos 

ceder! – disse a de cabelos cacheados a empurrando e a fazendo cair no chão, 

enquanto os alunos começavam a fechar um círculo em volta dela – Prepare-se!  

- O QUE ESTÃO FAZENDO DESSA VEZ?! 

O coração de Mary teve um sobressalto e ela pensou desesperada: ‘Não 

ele! Não agora!’. 

- O que estão fazendo com a Weed, feiosas?! – rosnou Doumajyd, vindo 

até o centro da confusão por um caminho aberto pelos alunos. 

 - Por favor, dê uma olhada nisso! – a líder loira o fez parar, colocando na 

frente do seu rosto uma das fotos que estavam em cima da mesa. 

- Não! – Mary tentou explicar, embora não conseguisse pensar em nada 

no seu estado de choque – Doumajyd, não é isso! Eu...  

Mas ele não lhe deu atenção, continuou olhando para a foto e perguntou 

pronunciadamente: 

- O que significa isso, Weed?  

- Foi alguém que não gosta de mim que fez isso! – defendeu-se ela, mas 

viu que nada do que dizia atingia tanto Doumajyd quanto o que ele vira na 

foto, e sentiu que perdia todas as suas forças – Por favor, acredite em mim... 

Doumajyd olhou diretamente para ela, e Mary não conseguiu dizer mais 

nada depois de receber a intensidade daquele olhar. Ninguém nunca a olhara 

com tanto desapontamento como ele naquela hora e ela se sentiu a pessoa mais 

culpada do mundo. 

Sem dizer mais nenhuma palavra, Doumajyd lhe deu as costas e saiu do 

Salão Principal. Ela permaneceu estática no mesmo lugar, agarrando seu casaco 

com força para não começar a chorar, vendo ele se afastar e os alunos 

novamente fecharem um círculo a sua volta. 

Mary não ligava para os sorrisos perversos dos seus colegas de escola, 

que pensavam na maneira mais divertida de maltratá-la, para fazer pagar o que 

fizera com o líder do D4. Em sua mente ela não via nada mais além do olhar 

desapontado de Doumajyd e ele lhe dando as costas. 

 

 

 

 Cap 17 – Se não acredita em mim... 

 

 

Mary ainda permaneceu encolhida no chão por um tempo depois dos 

alunos se afastarem satisfeitos e voltarem para as suas aulas. Ela verificou os 

ferimentos visíveis: esfolados, arranhões, hematomas... Sentia que algo no osso 
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da sua perna não estava certo e o seu nariz sangrava. No geral, ela precisa de 

uma visita emergencial à enfermaria. 

- Mary? – Sarah se aproximou cautelosamente dela, como se tivesse 

receio que somente a sua respiração muito próxima fizesse com que os 

machucados da amiga piorassem. 

- Que bom que saiu da enfermaria, Sarah. – disse Mary tentando sorrir e 

meio que ofegando pela dor – Pena que agora eu vou ter que ficar por lá um 

tempo. 

- Como você pode brincar?! Olha o estado que eles a deixaram! Como 

puderam fazer isso?! 

- Esses arranhões não são nada. – ela tentou se levantar, para confirmar o 

que dissera, mas desabou novamente no chão. –  ...O que aconteceu com ele? 

Aquele tipo de expressão... – ela olhou para Sarah, procurando uma resposta, 

como se estivesse preste a desabar no choro – Porque Doumajyd não acreditou 

em mim?  

Sarah pensou em algo para lhe dizer e então seu rosto se iluminou com 

uma idéia: 

- Vamos falar com ele! 

- Falar? 

- Havia muita pressão aqui, Mary. Acho que Doumajyd não poderia 

deixar a sua pose na frente dos outros alunos para que você explicasse o que 

realmente aconteceu. Afinal, ele ainda é o líder do D4... Se você explicar agora, 

falando diretamente, ele irá entender. Diga que você não é o tipo de pessoa que 

faz essas coisas! 

Mary analisou a sua situação. O que Sarah falava tinha fundamentos. 

Doumajyd ficara chocado com aquelas fotos e precisava de um tempo para 

pensar, por isso saiu sem dizer nada. Mas agora, talvez agora, fosse o melhor 

momento de falar com ele e explicar o que realmente havia acontecido. 

- Mas antes, eu preciso que a enfermeira dê uma olhada na minha perna. 

- Vamos, eu a levo. 

Sarah a ajudou a ficar de pé e as duas saíram do Salão Principal. Mary 

mancando em um estado de derrota total. 

 

*** 

 

- Isso é incrível! – exclamou MacGilleain vendo as fotos. 

- O que é incrível na aparência totalmente insatisfatória da Mary? – 

perguntou Nissenson rindo. 

- O que esse cara estava pensando?! Logo a sem graça da Mary?  

- Ele fez tudo pelo ‘desafio’. – explicou Nissenson, se divertindo mais do 

que o amigo – É como comer cogumelos que ainda não foram listados em uma 

enciclopédia! 
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- Que história é essa de cogumelo? – sussurrou entre os dentes Mary, 

bem atrás do dragão, o fazendo se sobressaltar e deixar as fotos caírem 

espalhadas pela mesa. 

- O que está fazendo aqui? – perguntou MacGilleain surpreso. 

- Não é com vocês que eu preciso falar!... Larguem essas fotos! Onde está 

o Doumajyd? 

Os dois apontaram para o final da ala do D4, onde Doumajyd estava 

escorado na parede fria, olhando pela janela e não dando atenção alguma para 

o que acontecia a sua volta. Mary foi até ele, ainda mancando, mas decidida, 

sendo seguida de perto por Sarah.  

O líder dos Dragões demorou em notar a presença dela, mas assim que a 

encarou, reparou em cada um dos seus hematomas, ataduras e esfolados, 

incluindo o nariz inchado.  

- Eu não fiz nada com aquele cara! – declarou ela de uma vez, reunindo 

toda a sua coragem – Acredite em mim! 

- Com essas fotos, no que eu deveria acreditar? – retrucou Doumajyd 

com desprezo. 

- Eu mesma não sei de onde surgiram essas fotos!  

- Não sabe? – ele deu um sorrisinho de sarcasmo – Elas vieram do lugar 

que você esteve com... com esse sujeito!  

- Mas, se eu fui... Eu só percebi depois que eu já estava lá!... Ah, não é 

isso. – ela balançou a cabeça tentando ordenar seus pensamentos – Eu quero 

dizer que-  

- Doumajyd. – Sarah não deixou com que a amiga terminasse o que iria 

falar e entrou na frente dela, como se procurasse a defender corajosamente. – 

Por favor, acredite na Mary!... Bom, é fato que ela e aquele cara estavam em um 

hotel juntos, afinal há as fotos.  

- Sarah. – murmurou Mary em tom de protesto. 

- Mas é óbvio que há uma explicação! – acrescentou a garota 

rapidamente para tentar consertar a situação. 

- Cala a boca! – Doumajyd a cortou sem paciência – Com quem você acha 

que está falando, garota?!  

- Ei! Não permito que fale assim com ela! Sarah é minha amiga e está 

tentando me ajudar!  

- Não, Mary! – disse Sarah, não deixando com que ela tomasse a frente de 

novo. 

- O quê? – perguntou Mary confusa com a reação dela.  

- Doumajyd também está magoado, Mary! – disse dignamente Sarah – 

Eu só queria que vocês fizessem as pazes.  

A frase dela ficou voando pelo ambiente enquanto os outros dois a 

encaravam com expressões de ‘de que lado você est{ afinal?’. 

- Havendo explicação ou não, essas fotos dizem claramente que você me 

traiu, Weed! 
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- Eu já disse que não é verdade! – Mary queria pegar algo para jogar na 

cabeça dele e fazê-lo entender tudo de uma vez, mas seus machucados não 

permitiam movimentos bruscos – E o que você quer dizer com ‘trair’?! Não 

temos nenhum tipo de relacionamento para que qualquer um traia o outro! Eu 

só queria que você não entendesse errado as coisas!... Afff, porque eu tenho que 

ouvir isso?!  

- É assim que você pensa? – perguntou friamente Doumajyd a 

encarando, com o mesmo olhar desapontado de antes, agora misturado com o 

de fúria – Então você não deveria ter vindo aqui em primeiro lugar! – e ele saiu 

derrubando o que quer que estivesse no seu caminho. 

Mary respirou profundamente e rosnou para as costas dele: 

- Você está certo! Não tem nenhuma razão para eu ficar me explicando! 

Desculpe o incômodo! – e seguiu para as escadas contrárias as que ele descera, 

tão furiosa quanto o dragão. 

Sarah pareceu indecisa por um tempo, olhando para os dois irem 

embora, e então seguiu apressada Mary. 

- ...Sentiu uma intensidade quase elétrica nessa discussão? – perguntou 

Nissenson para o amigo. 

Os dois ainda permaneciam estáticos no mesmo lugar em que Mary os 

encontrara, apenas assistindo a cena.  

- Ah, que pena... Apesar de tudo, eu achava que os dois formavam um 

casal divertido. – comentou MacGilleain, voltando a analisar as fotos.  

- Mas não foi melhor assim? Ela deixou claro que não tem interesse 

algum no Chris. 

MacGilleain encolheu os ombros, como se dissesse que não conseguia 

imaginar nenhum desfecho possível para aquilo. Então ele notou algo no chão 

perto da mesa e o pegou perguntando: 

- Isso é seu? 

- O que? – o outro olhou para o lenço dobrado que o amigo segurava – 

Não... a Weed ou aquela menina indecisa deve ter deixado cair...  

 

 *** 

 

À noite, Doumajyd andava furioso de um lado para o outro na sua sala 

comunal, em frente à lareira acesa, até finalmente desistir de abrir um buraco no 

chão e se largar na poltrona mais próxima. Então sentiu algo no bolso de seu 

casaco e verificou o que era. 

Já havia dias que ele estava tentando devolver o cachecol que Mary lhe 

dera quando esteve doente em Hogsmeade, mas nunca achava uma maneira de 

começar a falar agradecendo.  

Ele encarou o cachecol mais pobre que ele já usara na vida e lembrou-se 

de Mary dizendo ‘Os pobres j{ estão acostumados com o frio’. Sentindo uma 

raiva imensa dele mesmo por ter sido tão estúpido em correr atrás daquela 
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sangue-ruim, ele se levantou em um impulso para jogar o cachecol no fogo. Mas 

parou na metade do caminho.  

Olhou mais uma vez para o cachecol e o guardou novamente no bolso, 

decidindo que de nada adiantaria aquilo. 

 

*** 

 

Ao mesmo tempo, no outro lado do castelo, Mary olhava tristemente 

pela janela do seu quarto.  

Já tinha desistido de tentar conseguir dormir. Algumas frases soltas de 

Doumajyd insistiam em passar pela sua mente:  

‘Weed não é esse tipo de garota!’ 

‘Por que você é a garota que eu coloquei acima de todas as outras’ 

- Não diga essas coisas se você não vai acreditar em mim, droga... – 

murmurou ela tristemente encostando a cabeça na parede fria. 

Certo, ela nunca dera a entender ao dragão que tivesse a mais remota 

possibilidade de os dois ficarem juntos. Mas ela não podia evitar pensar em 

tudo o que acontecera naqueles últimos tempos, e como ela conhecera uma 

parte além do lado negro do D4. De alguma forma, ela não queria que as coisas 

voltassem a ser como era antes dela declarar guerra contra eles, com o terror 

das Tarjas Vermelhas. Se Doumajyd mantivesse a promessa de abolir as Tarjas, 

estaria tudo bem ele ficar pensando mal dela?   

Então, como se o frio fizesse com que a parte de soluções incríveis de seu 

cérebro fosse ativada, uma idéia lhe veio à cabeça. Ela correu para a sua cama e 

retirou da mochila uma das fotos que tinha sido espalhada pela escola inteira. 

Lá estava ela, perdida em um sono profundo, e os braços do bruxo em torno 

dela, mas... como a foto fora tirada?! Máquinas de fotos mágicas não eram tão 

fáceis de serem manuseadas quanto as trouxas, de tecnologia avançada. Com 

certeza precisaria de mais alguém para que aquela fosse feita!  

Eis o pontapé inicial para contornar esse seu problema! E ela precisava 

falar o mais rápido possível com Sarah...  

 

 

 

 Cap 18 – Dragões solidários 

 

 

- Sério, Sarah! Eu vou encontrar quem está por trás disso tudo e não vou 

medir as conseqüências! – disse Mary séria enquanto andava com a amiga para 

a aula de poções, depois de ter explicado a sua dedução – Você me ajuda? 

- ...Mary, isso é pelo Doumajyd? – perguntou Sarah parecendo estar 

preocupada. 
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- Como? – replicou Mary confusa, pois estava certa de que ela 

concordaria prontamente. 

- Sabe, se você está tentando resolver isso por ele, não precisa, deixa. 

Mary parou, a encarando surpresa. Decididamente não esperava aquela 

reação de Sarah. Deixar que não só Doumajyd, mas que toda a escola 

continuasse pensando coisas horríveis dela por causa daquelas fotos?  

- Ele nem ao menos tentou a entender, não é mesmo? Por que se esforçar 

em mostrar para ele o que é verdade e o que não é se ele não quer ouvir? Além 

disso, aquelas coisas terríveis que ele fez até agora... Você já esqueceu?  

- Mas... – Mary tentou argumentar. 

- Me desculpe, Mary, mas se você está fazendo isso pelo Doumajyd, não 

posso ajudar! 

E ela saiu correndo na frente, deixando uma Mary estática para trás, 

parada no mesmo lugar. 

- Sarah! – ela ainda tentou chamar para lhe explicar que não era 

necessariamente apenas para o Doumajyd que ela queria mostrar a verdade, 

mas a garota não a ouviu. 

Esse realmente fora um passo em falso para Mary. Dentro tudo o que 

planejara fazer naquele dia, a recusa de ajuda de Sarah nem ao menos fora 

imaginada. E essa atitude da amiga a deixara sem ter para onde seguir.    

 

*** 

 

- Como assim ela não quis ajudar? – perguntou Vicky enquanto as duas 

carregavam vasos de rosas carnívoras da estufa três para a estufa de doces da 

professora – Eu não entendi. Ela não é sua amiga aqui? Você não é a única 

amiga dela? 

- Se você não entendeu, imagina eu... Acho que ela pensou muito e achou 

que era melhor deixar as coisas como estão. Melhor deixar que Doumajyd me 

odeie como deveria ser... 

- Provavelmente... Mas eu não concordo com ela! 

- Sarah pensa diferente de você, Vicky. Ela parece ter medo das outras 

pessoas, como um coelhinho assustado. 

- Hum... – Vicky empurrou a porta com o cotovelo e entrou na estufa – 

Não gosto de pessoas assim. Elas- 

- Ah, hoje a Cogumelo está trabalhando! – comentou Nissenson de boca 

cheia. 

Mary deixou cair o vaso que carregava ao se deparar com a professora 

Karoline servindo MacGilleain e Nissenson com seus doces, na mesa da estufa. 

- Cogumelo? – ela ouviu Vicky murmurar confusa e apressou-se em sair 

do seu estado de choque. 

- Ah, não é nada, Vicky! – e seguiu furiosa até a mesa – O que vocês 

vieram fazer aqui?!  
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- Adam estava se sentindo um pouco sozinho. – comentou Nissenson 

entre uma colherada de doce e outra – Ele deu um fora em uma menina 

particularmente pegajosa da Lufa-lufa... Mas no mundo há pessoas que foram 

fotografadas em situações constrangedoras. E, principalmente, há uma moça 

que não demonstra, mas está triste com esse fato. Então resolvemos passar aqui 

e animar essa moça! – terminou ele com um imenso sorriso. 

- ...Em outras palavras, – Mary encarou os dois cruzando os braços – 

vocês não tem nada mais interessante para fazer!  

- Acertou! – responderam Nissenson, MacGilleain e a professora 

Karoline em coro.  

- Ouvimos dizer que você está investigando algo. – disse MacGilleain. 

- Como ficaram sabendo?! 

- Somos o D4. – disse Nissenson como se esse fato o elevasse ao patamar 

de um deus – Deixe-nos ajudar.  

Vicky, que ouvia tudo demonstrando não gostar da presença dos dois ali 

na estufa, puxou Mary pela manga do casaco e disse baixinho para que eles não 

ouvissem: 

- Tudo bem ser ajudada por esses dois?  

- É melhor do que nada. – respondeu Mary encolhendo os ombros – 

Certo, Dragões, conto com vocês!  

- Isso! – Nissenson largou o seu doce e pôs-se de pé – Então, vamos 

começar imediatamente. Adam, trabalhe no lugar da Weed!  

- O quê?! – MacGilleain arregalou os olhos, ainda com uma colher cheia 

de doce na boca.  

- Eu agradeceria imensamente! – apressou-se em dizer a professora, o 

segurando pelos ombros para que ele não levantasse do lugar em que estava – É 

muito importante para a Mary! 

- Vamos! – disse Nissenson empurrando Mary para fora e sendo 

seguindo por uma Vicky meio contrariada. 

- Mas eu não tenho nada a ver com isso! – eles ainda ouviram 

MacGilleain protestar na estufa. 

 

*** 

 

- Eu gostaria que você me ajudasse a encontrar o culpado. – anunciou 

Sarah de uma vez. 

Ela estava em frente à Doumajyd, na sala comunal da Sonserina, 

segurando nervosamente as mãos juntas e se encolhendo, como se tivesse medo 

que o dragão jogasse uma maldição nela. 

- Não tenho interesse nisso! – rosnou Doumajyd, sem nem ao menos 

olhar para ela. 
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- Não quer saber a verdade? – perguntou Sarah timidamente, 

esforçando-se ao máximo para continuar firme frente a ele – Se ela realmente 

teve alguma coisa com aquele cara ou não?  

Doumajyd não respondeu. Permaneceu parado, ainda não olhando para 

ela. 

- Eu estarei esperando no final das aulas, na porta principal.  

- Eu não vou, idiota!... O que foi, hein? Você vem falar comigo com essa 

cara de quem sabe tudo!... Saia daqui! SAIA!!!  

Sarah quase caiu para trás com a explosão de raiva dele e apressou-se em 

fugir o mais rápido possível dali. 

 

*** 

 

Nissenson, Mary Ann e Vicky foram até a biblioteca, em uma sala de 

estudos exclusiva do D4, para tentar achar uma solução sobre o caso. 

Mary olhou receosa para o lugar. Tentava ao máximo evitar um encontro 

com Doumajyd, e foi isso que ela disse para o outro dragão quando entrou na 

sala.  

- Não se preocupe. O Chris não gosta muito daqui. Ele prefere quadribol 

à biblioteca... Primeiro, – disse Nissenson puxando uma das cadeiras da mesa 

circular e sentando – temos que analisar tudo o que temos em mãos. 

- Certo. – concordou Mary o imitando e sendo seguida por Vicky. 

- Você tem certeza que realmente não se lembra do que aconteceu 

naquela noite? 

- É claro que não! – respondeu ela entre os dentes, lhe lançando um olhar 

mortal. 

- Ok, ok, era só para deixarmos as coisas bem claras. 

- Já disse que eu só lembro que ele me convidou para sair e depois tudo 

ficou escuro! 

- Sabe – murmurou Vicky. 

- E antes disso? Algo suspeito? 

- Bom... ele me trouxe uma bebida... não alcoólica! 

- Eu acho – tentou mais uma vez Vicky. 

- Hum... talvez havia uma poção misturada com ela. 

- Se tinha algo misturado lá, eu não senti. 

- A mais refinada das poções para esse tipo de fim é aquela que não tem 

gosto, não tem cheiro, não tem cor e não deixa vestígios... Estamos lidando com 

alguém que sabe o que faz.  

- Será que dá para vocês me escutarem?! – explodiu a garota ficando de 

pé. 

Mary e Nissenson encaram Vicky surpresos. 

- Obrigada pela atenção. – ela voltou a sentar – Vocês reparam uma coisa 

nessa foto? 
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Vicky virou a foto que tinha nas mãos para que os dois pudessem vê-la 

mais uma vez. 

- Eu não quero mais ver essa foto! – declarou Mary virando o rosto. 

Nissenson permaneceu calado, parecendo não gostar nada da 

intromissão dela nas suas deduções. 

- Olhem aqui. – Vicky apontou para a mão de homem que abraçava 

Mary, bem no canto – Esse anel. 

Mary deixou de lado a sua convicção de não ver mais a foto e olhou o 

que a amiga indicava. 

Realmente havia um anel ali. Mary esteve tão preocupada com o 

contexto da foto que não repara em seus detalhes. 

- E o que tem esse anel? – perguntou Nissenson, não entendendo no que 

aquilo poderia ajudar. 

- Eu vi esse anel em uma vitrine de Hogsmeade esses dias atrás. 

- E daí? – o dragão não parecia nem remotamente interessado – Pode ser 

um anel igual ou parecido. 

- Não, é o mesmo anel, tenho certeza. E esse anel é único! Ele estava 

exposto em uma loja de antiguidades raras. 

- Então é só irmos nessa loja e perguntar quem o comprou! – o rosto de 

Mary se iluminou – Temos uma direção a seguir agora! 

As duas encararam sorridentes Nissenson. Mary feliz e Vicky satisfeita 

por ter se mostrado mais esperta que o dragão. 

- Certo, vamos para Hogsmeade. – disse ele como se admitisse derrota, 

se levantando e saindo da sala, sem olhar para Vicky. 

- Não o deixe nervoso, Vicky. – murmurou Mary antes das duas o 

seguirem – Ele está me ajudando, apesar de não ter nada a ver com isso. 

- Eu sei, me desculpe. – riu a garota – Mas eu queria pelo menos uma vez 

mostrar para o meu monitor que ele não é o tanto que se acha. 

 

 

 

 Cap 19 – Doumajyd e Sarah 

 

 

Doumajyd pensava seriamente no convite de Sarah, para ajudá-lo a 

descobrir o que Mary realmente tinha feito, quando algo lhe chamou a atenção. 

Ele tirou de dentro do bolso uma pequena esfera de cristal, do tamanho de um 

pomo de ouro. Dentro dela, uma fumaça em espiral se agitava e tomava forma, 

até que a imagem bem definida de uma mulher surgiu dentro do vidro.  

- O que significa isso, Christopher? – perguntou a senhora Doumajyd, 

lhe mostrando que tinha nas mãos cópias das fotos problemáticas. 

- Então foi você, velha! – acusou ele. 
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- Desde quando meu filho tem permissão para se referir a mim dessa 

forma tão grosa? 

- Não fique me vigiando escondida!  

- Você é o herdeiro do império Doumajyd! É meu dever cuidar para que 

você não arruíne nosso nome e é seu dever não se envolver com uma garota tão 

baixa! – ela sorriu de um jeito que nem de longe lembrava o sorriso de uma mãe 

– Eu não gosto desse tipo de coisa, Christopher! Seja sensato e pense na sua 

posição! Não se deixe enganar por essas pessoas que só têm interesse no que 

você pode oferecer! 

- Mary não- 

- Adeus, Christopher! 

E a imagem sumiu da esfera. 

- MERDA! – ele a jogou longe, mas ela parou no ar e voltou por conta 

própria ao seu bolso, como se tivesse um encanto específico para quando fosse 

arremessada em momentos de fúria.  

 

*** 

 

- Me desculpe, senhor Nissenson, mas não podemos dar as informações 

pessoais de nossos clientes. – disse educadamente o dono da loja de 

antiguidades, depois do dragão lhe mostrar o anel na foto. 

Mary ficara escondida na porta da loja, apenas observando, enquanto 

Vicky e Nissenson tentavam descobrir algo. Ela estava com vergonha demais de 

entrar e ser reconhecida como a estrela principal da foto.  

- Talvez... – começou Nissenson dando uma olhada nas coisas que 

estavam a venda – Eu devesse abrir uma loja de poções da minha família aqui 

do lado e-  

- Ele trabalha em um clube aqui perto! – disse o dono de repente. 

Vicky se surpreendeu com a mudança súbita de atitude do dono, 

enquanto Nissenson sorria satisfeito para ele: 

- Em que clube?  

- Bem, isso eu não posso dizer...  

- Talvez eu compre toda essa área, e a transforme em uma central de 

testes para poções extremamente perigosas. 

- Ei, Helen! – chamou o dono e logo uma mulher surgiu dos fundos da 

loja – Vá comprar uma cerveja amanteigada para o cavalheiro. Compre na loja 

perto do clube S, entendeu? 

A mulher assentiu e saiu apressada. 

- Por favor, mande o artefato mais caro dessa loja para a minha casa. – 

Nissenson agradeceu a sua maneira.  

 

*** 
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- Não é muito longe daqui. – disse Nissenson enquanto os três 

caminhavam pelas movimentadas ruas de Hogsmeade – Eu já estive lá uma 

vez. 

Mary e Vicky lançaram olhares suspeitos para o garoto, que fingiu não 

notar. As duas estavam prestes a iniciar uma série de especulações a respeito da 

fama de mulherengo dele quando algo prendeu totalmente a atenção de Mary: 

Doumajyd e Sarah estavam andando na direção contrária deles... Na verdade, 

Sarah quase corria para conseguir acompanhar os passos apressados do líder 

dos dragões.  

- O que você... – Vicky começou a murmurar enquanto Mary parecia 

indecisa em se jogar para dentro de uma loja qualquer ou se esconder atrás da 

amiga, até perceber o porquê dela agir daquela maneira. 

Nissenson, sem se dar conta da situação de Mary, cumprimentou o 

amigo assim que o viu: 

- Também procurando pelo culpado, Chris?  

- É claro que não! – Doumajyd lançou um olhar rápido para Mary, para 

ter certeza de que ela ouvira bem o que ele dissera. 

- Então o que está fazendo com ela? – perguntou Nissenson apontando 

sem nenhuma educação para Sarah, como se ela fosse apenas um bichinho de 

estimação. 

- Não está na cara? – respondeu o dragão parecendo muito mal 

humorado, colocando as mãos nos bolsos e voltando a andar apressado – 

Vamos!  

Sarah voltou a correr atrás dele, e os dois passaram por Mary sem nem 

ao menos olhá-la. 

Mary sentiu que, se tivesse permissão, usaria sua varinha para arrancar o 

letreiro da loja ao seu lado e arremessar nos dois. Doumajyd por ser tão 

estúpido e Sarah por... por estar estupidamente com ele. 

 

*** 

 

- Ah, eu me lembro dessa garota. – disse um bruxo que limpava o salão 

onde ocorrera a festa que Mary tinha ido naquela noite. 

- Sabe onde eles foram depois que saíram? – perguntou Sarah, 

escolhendo bem as palavras. 

Doumajyd ficara afastado, apenas ouvindo enquanto a garota tentava 

por conta própria buscar informações.  

- Bem, – o bruxo sorriu e lhe lançou um olhar cheio de significado – pelo 

comportamento deles...  

O dragão saiu do salão sem esperar que Sarah perguntasse qualquer 

outra coisa. 

 

*** 
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- Eles estiveram aqui. – disse o gerente do hotel mais próximo ao salão 

onde ocorrera a festa.  

- Tem certeza? – perguntou Sarah aproximando mais a foto de Mary para 

que o gerente pudesse vê-la de perto. 

- Certamente é ela. Eu mesmo entreguei as chaves. 

Doumajyd, encostado na parede o mais perto possível da porta de saída, 

procurava não mostrar interesse, mas era um fracasso total.  

- Será... será que nós poderíamos dar uma olhada no quarto?... Para 

podermos confirmar por nós mesmos se essa foto foi tirada aqui? 

- Se insistem. – concordou o gerente. 

Sarah olhou para Doumajyd, como se perguntasse se estava tudo bem, o 

que o dragão fingiu não notar. 

 

*** 

 

- E então, Mary? – perguntou Vicky. 

- Ele parece não estar aqui agora...  

Os três espiavam pela porta do clube. Mesmo sendo estudantes, 

Nissenson conseguiu com que eles pudessem entrar sem problemas, mais uma 

vez graças a o seu nome e o seu dinheiro.  

- Eu vou olhar se tem alguém usando o anel...  

O clube já estava em funcionamento, e haviam várias bruxas sendo 

acompanhada por bruxos galantes que recebiam muito bem para estarem ali. 

Nissenson não perdeu tempo em se misturar com as pessoas e rapidamente 

conseguiu algumas ‘clientes’. 

- O que ele está fazendo?! – perguntou Vicky indignada, com intenção de 

ir atrás do dragão e o arrastá-lo pelas vestes para fora, mas no mesmo instante 

percebeu que Mary já não estava mais ao seu lado. 

 

*** 

 

Doumajyd lançou um olhar geral para o quarto em que Mary havia 

passado a noite com aquele desconhecido. 

- Eu não posso acreditar... – lamentou-se Sarah comparando a foto com o 

cenário a sua frente – Que ela estava nesse quarto, nessa cama com esse cara... 

Que eles passaram a noite toda juntos...  

Doumajyd arrancou a foto das mãos dela sem aviso e foi até a cama. Não 

havia dúvidas. Era exatamente a mesma. Tudo no cenário se encaixava e não 

havia como negar que Mary realmente esteve ali. Não só as pessoas que 

trabalharam durante a festa confirmaram, como o próprio gerente do hotel. 

Mary não só fizera o que ele menos esperava dela, como também mentira e o 

enganara. 
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Totalmente arrasado com a confirmação do que sua mãe dissera, ele caiu 

sentado na cama, desorientado, olhando para o nada. 

- Você está bem, Doumajyd? – perguntou Sarah se aproximando devagar 

– Sabe... ela... ela também me traiu. Ela traiu toda a confiança que eu tinha nela. 

Eu realmente não imaginava que Mary fosse esse tipo de pessoa! 

Ela sentou ao lado dele e ficou em silêncio, os dois parecendo chocados 

demais para dizerem qualquer coisa.  

- Por... por alguma razão... eu me sinto com nojo. – disse ela depois de 

um tempo – Doumajyd, você se sente do mesmo jeito, não?  

O dragão não respondeu, permaneceu olhando para o nada, como se 

nem ao menos respirasse.  

- Por favor, não fique tão triste. Aquela garota com certeza não merecia 

toda essa atenção que dava para ela. Desde o início ela só trouxe problemas 

para você e o resto do D4! – ela tentou fazer com que ele a olhasse – Doumajyd, 

eu... eu não serei... capaz de te deixar sozinho... – ela se aproximou do rosto 

estático dele – Nunca. 

- Eu vou matá-la!  

Sarah arregalou os olhos assustada, sem entender, e quase ao mesmo 

tempo foi empurrada por Doumajyd que saiu furioso do quarto, ainda 

praguejando:  

- Ela está me fazendo de bobo! Vou matá-la e depois jogá-la da torre de 

astronomia! E depois recolher os pedaços e dar para a Lula gigante se divertir! 

Sarah se levantou da cama, ajeitando as vestes e lançando um olhar 

mortal em direção ao dragão, de uma maneira que não combinava nada com 

ela. 

 

 

 

 Cap 20 – Quando menos se espera 

 

 

Vicky procurou por Mary fora do clube até encontrá-la sentada em um 

banco debaixo do sol fraco de quase primavera, tentando esquentar as mãos 

esfregando-as uma nas outras. 

- Algo errado, Mary? 

Ela levantou o rosto e sorriu para a amiga, de um jeito triste que não era 

comum dela. Vicky, preocupada, se sentou ao seu lado, dizendo: 

- E aquela animação toda de antes? A Mary Ann Weed que eu conheço 

não desiste de provar a inocência de alguém, ainda mais se for a dela mesma! 

- Eu não desisti.  

- Então o que aconteceu? 

- Sabe, Vicky... Eu realmente gostei do Ryan Hainault. 

- Eu sei muito bem disso, sou sua testemunha. 
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- Até recentemente, eu achava que nunca iria pensar tanto em outro 

garoto como pensava nele... Mas... hoje, quando eu vi Doumajyd e Sarah 

juntos... Eu sei que eles estavam tentando descobrir a verdade também, mas... 

De certa forma, eu me senti mal. Não pela Sarah estar ajudando Doumajyd ao 

invés de me apoiar, mas... Eu não pude evitar de me sentir magoada por ele 

estar com outra garota, depois de tudo o que ele disse para mim... 

Vicky riu e passou a olhar o movimento da rua, enquanto falava: 

- Eu acho que pessoas determinadas demoram mais do que as outras 

para perceber seus próprios sentimentos.  

- Sentimentos?... Meus sentimentos?! – Mary entendeu o que a amiga 

estava falando – De jeito nenhum! Por ele?! Eu nunca iria... Que droga, Vicky, 

eu só... É que ele... Ah, esquece!  

Vicky riu alto enquanto Mary, constrangida, ficava vermelha até as 

orelhas. Mas no mesmo instante uma coruja de Hogwarts pousou 

majestosamente na frente delas e deixou cair um pergaminho. Sem perder 

tempo, e se aproveitando para fugir da situação, Mary o pegou e o desenrolou o 

mais rápido que seus dedos gelados permitiam. 

- É da Sarah! – o rosto dela se iluminava conforme ia lendo – Ela diz que 

Doumajyd esta disposto a fazer as pazes comigo e esquecer tudo!... Eu preciso 

voltar para Hogwarts, Vicky! Avisa o Nissenson para mim? 

- Mary, espera! 

Mas já era tarde. Antes mesmo de a coruja voltar a levantar vôo, Mary já 

corria desembalada pelas ruas de Hogsmeade. 

 

*** 

 

MacGilleain, totalmente contrariado, ajudava a professora Karoline a 

limpar a estufa, enquanto ela tagarelava alegremente:  

- Humanos são seres terríveis, não? Uns traem os outros... Um homem 

que eu uma vez amei era conhecido por ter duas faces. De dia ele era um 

trabalhador sério e honesto, mas a noite era um abusado. Uma vez esbarrei com 

ele em um bar. Estava bêbado e fazendo absurdos que eu não tenho coragem 

nem de mencionar.  

- Mas isso é normal hoje em dia. – comentou MacGilleain levantando as 

cadeiras e as colocando em cima da mesa – Pessoas que fingem ser o que não 

são. 

- Pode ser, mas não é nada bom para quem confia nessas pessoas... 

Aquele homem me enganou completamente! E eu era uma garota tão 

ingênua!...  

O dragão a encarou franzindo a testa, como se tentasse imaginar como a 

professora um dia poderia ter sido ingênua. Mas no mesmo instante ela se 

atrapalhou em guardar alguns potes de doces no armário e vários deles caíram 

no chão, praticamente fazendo a limpeza voltar ao zero. 
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- Aaaaah, não! – exclamou a professora desesperada olhando o estrago 

de doces nas suas vestes.  

- Calma. – ele apressou-se em ajudá-la, tirando do seu bolso um lenço. 

- Obrigada, Adam. – agradeceu ela, praticamente fungando como se 

estivesse a ponto de cair no choro se não fosse socorrida – É difícil encontrar um 

garoto prestativo como você aqui em Hogwarts... 

- Não foi nada. – disse ele pensando se realmente era uma coisa boa 

ajudá-la tanto e se, eventualmente, não seria requisitado pela professora de 

forma permanente nas estufas.  

Mas no mesmo instante algo caiu de dentro do lenço e chamou a sua 

atenção. Era um pedaço de pergaminho antigo, com uma folha de maçã colada 

e toda enfeitada com contas desgastadas. Ele o pegou do chão para analisar-lo 

melhor. 

- É o lenço da amiga chorona de Mary... – ele riu, achando aquilo algo 

muito sem graça de se guardar em um lenço. – Bem coisa dela... – ele virou o 

pergaminho para ver o que estava escrito atrás e levou um tremendo susto. 

Atrás havia um desenho muito mal feito de um menino com uma 

expressão brava, e em cima dele, escrito em letras tortas e infantis estava um 

nome: CHRIS.  

 

*** 

 

Como um exemplar estudante atento da Corvinal, Nissenson reconheceu 

o anel raro no mesmo instante que o bruxo que o usava entrou no clube 

acompanhando uma bruxa de meia idade, os dois rindo alegremente. Ao olhar 

bem para ele, Nissenson rapidamente percebeu a semelhança dele com Ryan, 

assim como Mary havia lhe descrito. Então, sem aviso algum, o dragão saltou 

da mesa, em que estava cercado de mulheres que protestaram efusivamente. 

Andou até o bruxo e o puxou pelas vestes, sem ouvir as palavras indignadas 

dele. 

O dragão praticamente o jogou para fora do clube e, quando o bruxo 

estava se levantando, Nissenson lhe deu um soco certeiro no rosto, que o fez 

cambalear e cair novamente. 

- Muito bem! – Nissenson o pegou pela gola das vestes e o empurrou 

contra a parede, demonstrando uma força muito além da sua aparência de um 

menino bonito e estudioso – Estava vendo essa foto? 

- O que significa isso?! – ainda protestava o bruxo como se não 

entendesse o que estava acontecendo. 

- Não há dúvidas de que é você nesta foto! Esse anel é a prova! 

O bruxo o encarou surpreso, percebendo que não tinha como fugir e que 

não adiantaria fazer-se de desentendido. 

- Quem lhe mandou fazer isso? – Nissenson continuou a inquisição, o 

prendendo ainda mais forte contra a parede. 
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- Eu... eu não sei quem ela é realmente! – declarou o bruxo tentando se 

livrar do sufocamento – Ela vem aqui no clube algumas vezes e me pagou para 

embebedar uma garota e tirar fotos com ela! 

- Mais alguma coisa? – Nissenson o soltou, mas apontou a varinha 

ameaçadoramente para o nariz dele. 

O bruxo escorregou e caiu sentado no chão, tossindo e nem de perto 

parecendo o bruxo bonito e elegante de momentos antes. 

- Ela usa o nome Cherry quando está aqui, mas com certeza é falso. Uma 

vez, depois de termos planejado o que fazer, e dela ter bebido muito, ela disse 

que foi colega de classe do D4 no jardim de infância, e que queria se vingar 

principalmente de Doumajyd. Além disso, a única coisa que eu sei é que ela é 

uma princesinha rica e abusada que trata os outros como lixo e só pensa nela 

mesma! 

- Mais nada? – Nissenson tirou a varinha do rosto do bruxo, mas 

permaneceu em posição de ataque. 

- Não, é tudo o que eu sei. Eu só fui pago para fazer isso, nada mais. 

Nissenson ainda o encarou ameaçadoramente por um tempo, mas ele 

realmente não parecia saber mais além do que falara. 

- Simon!... Quer dizer, Nissenson. – Vicky voltava apressada para a 

entrada do clube e avistou os dois – Mary voltou para Hogwarts! Doumajyd 

quer fazer as pazes com ela! 

O garoto a encarou incrédulo. Doumajyd não era um ser fácil de se 

redimir e pedir desculpas. 

- Tem certeza disso? 

- Sarah enviou uma coruja para ela. – disse a garota se aproximando sem 

tirar os olhos do bruxo abatido no chão, ainda tentando se recompor. 

- Mas... – o dragão tirou algo do seu bolso e o segurou na mão, diante do 

rosto. 

 Era uma esfera de cristal, exatamente como a que Doumajyd tinha. A 

fumaça em espiral dentro dela no mesmo instante tomou a forma de quem 

estava tentando entrar em contato com ele: MacGilleain. 

 

*** 

 

Mary passou pelas portas de entrada de Hogwarts como um raio e 

seguiu para a direção em que ficava a sala comunal da Sonserina. Sarah a 

estaria esperando no corredor e iria deixar com que ela entrasse sem problemas 

para poder falar com Doumajyd. Naquele momento, as preocupações de pouco 

tempo antes, sobre Sarah e o dragão, sumiram completamente de seus 

pensamentos. 

- Sarah! – exclamou ela assim que avistou a amiga. 

- Vem comigo, Mary! – disse a garota feliz – Doumajyd teve que sair por 

um momento, mas ele já volta. Eu vou levar você até o meu quarto e buscar 
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alguns doces para nós enquanto esperamos por ele, que tal? Assim poderemos 

conversar melhor. 

- Tudo bem. 

As duas seguiram furtivamente para o quarto de Sarah, onde a garota 

deixou Mary esperando a vontade até que voltasse com os doces. A garota 

sentou na cama, sentindo que agora as coisas voltariam ao normal... Bem, não 

muito ao normal, mas pelo menos a situação complicada daquelas malditas 

fotos seria resolvida de uma forma pacífica entre ela e Doumajyd. 

Ainda pensando se o obrigaria a pedir perdão de joelhos, Mary começou 

a reparar o quarto da amiga. Ele era definitivamente o contrário do seu. 

Como Hogwarts nunca fora o lugar preferido de Mary, ela não se 

preocupava em deixar o seu quarto o mais seu possível. Já Sarah não poupara 

esforços, e nem dinheiro, na decoração. Haviam várias almofadas, enormes 

ursos de pelúcia rosa, flores, quadros decorativos, a cama e as almofadas 

estavam forradas com colchas cheia de babados e havia uma estante repleta de 

livros de romances, não só em inglês mas em francês e várias outras línguas. Foi 

então que ela reparou que um livro estava aberto em cima da escrivaninha de 

madeira fina. Parecia um livro de ilustrações e Mary levantou interessada em 

saber o que a amiga estava vendo nele. 

Foi quando se aproximou que Mary percebeu que era um livro de 

recordações, cheio de fotos de crianças. Ela olhou a primeira página e viu 

muitos rostinhos felizes. Reconheceu no mesmo instante o uniforme de uma 

renomada escola bruxa para crianças que ainda não estão em idade para entrar 

em Hogwarts. Ela olhou para a porta, certificando-se de que Sarah não vinha 

pelo corredor, e virou a página. Mas dessa vez, sua expressão alegre foi 

substituída pela de surpresa. Lá estava uma foto de quatro meninos juntos, 

meninos que ela já tinha visto antes. Eram exatamente os mesmo que ela vira 

nos porta-retratos de Sharon, antes do natal. Aqueles eram definitivamente o 

D4. Lá estava Ryan Hainault, rindo sem os dentes da frente. Doumajyd fazendo 

pose de menino travesso, já demonstrando se achar o dono do mundo. 

Nissenson com seu ar de o mais inteligente de todos e MacGilleain parecendo 

se divertir imensamente em fazer poses. 

Mary virou mais uma página e levou um tremendo susto. Aquelas eram 

as páginas centrais do livro, com fotos individuais de todas as crianças 

anteriores. Mas uma delas estava totalmente destruída, como se alguém a 

tivesse riscado com a ponta de uma faca. Em baixo dela, ainda eram visíveis as 

inscrições que indicavam quem era a criança: Christopher Doumajyd.  

- Antigas recordações, nem sempre são alegres, não? – disse uma voz 

carregada atrás dela. 

Mary se virou e ficou chocada ao ver Sarah parada na porta, carregando 

uma bandeja com chá e doces, olhando-a de um jeito sinistro que ela nunca vira 

antes. 
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*** 

 

 Doumajyd estava voltando do seu treino de quadribol quando percebeu 

que a esfera de cristal em seu bolso começou a esquentar. Imediatamente ele a 

pegou e a imagem do rosto de Sarah apareceu dentro vidro.  

- Obrigado por me acompanhar essa tarde, Doumajyd. Estou 

imensamente feliz por tudo ter sido esclarecido... Mas eu não imaginava que o 

grande líder do D4 poderia ser tão facilmente enganado.  

Doumajyd a encarou, demonstrando não ter entendido onde ela queria 

chegar com aquilo: 

- Como você conseguiu uma esfera dessas? Elas são exclusivas para o uso 

da minha família! 

- Isso não interessa!... Não percebeu, Chris? – perguntou a garota rindo – 

As pessoas do clube, do hotel... eles atuaram tão falsamente que eu achei que 

você já tivesse percebido.  

- O que significa isso, maldita? 

Diante da ofensa, tanto a expressão de Sarah quanto o seu tom de voz 

mudaram radicalmente.  

- Venha para as antigas salas de aula da masmorra imediatamente! – 

ordenou ela – Sua querida Weed está esperando por você aqui! Venha sozinho! 

Sozinho, ouvi bem! 

A imagem da se desfez em fumaça e Doumajyd ainda permaneceu um 

tempo olhando para a esfera. Então, jogando seu bastão longe, ele correu em 

direção a escola. 

 

 

 

 Cap 21 – De coelho a cobra 

 

 

 Mary acordou e olhou em volta tentando reconhecer as paredes de 

pedra disformes das antigas salas de aula das masmorras, abandonadas devido 

à umidade insuportável. Tentou levantar o corpo devagar e percebeu que tinha 

as mãos e pés atados por cordas mágicas, que faziam com que sua pele 

queimasse em cada tentativa de livramento.  

- Enfim resolveu acordar. 

Ela virou o rosto e viu Sarah sentada em uma antiga e pesada mesa de 

madeira. 

- Estou cansada de olhar para você! – reclamou ela enquanto brincava de 

formar desenhos no ar com a sua varinha. 

 - Por que fez isso, Sarah?... – perguntou Mary não querendo acreditar no 

que ela mesma estava vendo – Nós não somos amigas?  
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- Amigas?... – Sarah riu – Não brinque!... Fui eu quem mandou aquele 

cara para você no clube. – contou ela casualmente – Fui eu quem ordenei que 

ele lhe desse uma poção para dormir. Também fui eu quem tirou aquelas fotos 

no hotel.  

- Foi... foi tudo fingimento? Desde o início?... ISSO É INACREDITÁVEL!  

- CALA A BOCA, MERDA! – com um movimento rápido de varinha, 

Sarah fez com que Mary fosse jogada para trás e batesse violentamente contra a 

parede – ...Há certas coisas que eu preciso fazer. Não tenho tempo para me 

preocupar com peixe pequeno como você! ...Desde muito tempo eu tenho 

vivido para me vingar de Doumajyd e você apenas foi alguém que eu usei para 

alcançar meus objetivos.  

- Se... se vingar? – ofegou Mary, tentando sentar com um esforço enorme. 

- Sim, apenas a usei no processo... Você me ajudar no Salão Principal, 

quando aqueles moleques estavam me azarando, foi tudo coincidência. Mas 

quando eu esbarrei no Doumajyd, foi de propósito... Como é da sua natureza 

boa, você me defendeu. E foi assim que ele entrou na sua vida... – ela a encarou 

com um sorriso desdenhoso – Vocês dois interpretaram seus papéis melhor do 

que eu esperava... Contudo... eu calculei mal. Eu nunca pensei que ele chegaria 

a gostar de uma sangue-ruim pobre e esfarrapada como você!  

- Afinal, o que ele fez para você reagir assim?  

- O que ele fez?! – ela deu outra risada, parecendo se divertir com a 

pergunta, como se achasse Mary uma ingênua por estar perguntando aquilo – 

Desde criança ele não prestava, e nunca vai mudar! Eu nunca o perdoarei! 

Definitivamente não!...  

Mary a encarou assustada. Onde estava aquela Sarah que ela tinha 

conhecido? Aquele era outra pessoa! Ela se assemelhava muito mais a uma 

cobra do que a um coelhinho assustado. 

- Esta é a última vez que você tem utilidade para mim, Mary Ann Weed.  

- ...Como assim? – apesar de ser forte e corajosa, Mary estava apavorada, 

simplesmente pelo fato de não poder mais ter certeza do que se passava na 

cabeça daquela garota.  

- Você foi só uma isca para fazer Doumajyd vir até aqui. – ela desceu da 

mesa e andou até Mary, lhe lançando um sorriso que lembrava muito mais um 

psicopata do que uma delicada princesinha rica. 

 

*** 

 

Doumajyd tinha acabado de passar pelas portas principais de Hogwarts 

quando a esfera em seu bolso novamente o chamou. Praguejando alto e em bom 

som, ela a retirou sem interromper a corrida. Na esfera, a imagem de Nissenson 

já havia se formado: 

- Chris, você está com a Sarah Swan? – perguntou ele imediatamente. 

- Não. – respondeu o dragão sem nem ao menos olhar para o amigo. 
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- Tenha cuidado com essa garota, você é o alvo dela!... Onde você está 

indo?!  

- Para a minha sala comunal. 

- Mentira! – a imagem da cabeça de MacGilleain apareceu na esfera – 

Onde você está indo?! O que aconteceu, Chris?!  

- Não vá, Chris! – advertiu Nissenson já adivinhando o que estava 

acontecendo – Essa garota é perigosa, nós não sabemos quem realmente ela é! 

Nós estamos vendo o nosso álbum do jardim de infância e-  

- Eu tenho que ir! – disse Doumajyd determinado, demonstrando que 

nada do que eles dissessem o faria mudar de idéia. 

- Pelo menos nos diga onde você está indo, ok? – tentou MacGilleain – 

Nós iremos com você!  

- ...Se vocês forem, eu não serei capaz de proteger a Weed! – Doumajyd 

berrou para a esfera e a guardou no bolso novamente, não mais ouvindo os 

apelos dos amigos. 

 

*** 

 

- Doumajyd não virá! – declarou Mary – Ele virou as costas para mim! 

Você mesma viu tudo! 

- O jeito como vocês, casais apaixonados, fazem joguinhos me deixa 

enjoada. –comentou Sarah se abaixando ao lado de Mary, para poder ficar na 

altura dos olhos dela, e apertou o rosto da garota com a mão da varinha – Coisa 

sem graça! – e a arremessou novamente contra a parede com outro movimento. 

Nesse mesmo instante as portas da sala se abriram em uma explosão e 

um Doumajyd ofegante apareceu. 

Mary levantou o rosto do chão e olhou surpresa para a cena. Sarah já 

havia se posto de pé satisfeita e o encarava de um jeito sinistro.  

- Por quê? – resmungou Mary – ...Por quê veio aqui, seu idiota?!  

- Me... – ele começou, mas respirou fundo para conseguir continuar – 

desculpe por não acreditar em você!  

Mary o encarou mais surpresa ainda, com as palavras do dragão 

ecoando em sua cabeça. 

- Veio para pedir perdão para ela, é? – perguntou Sarah cruzando os 

braços – Um pouco tarde, não? 

- O que pretende fazer, maldita?!  

- Que tal me mostrar... – Sarah sorriu, demonstrando toda a sua 

satisfação, indo na direção em que Mary estava caída. 

 Ela a pegou pelos cabelos, fazendo-a ficar de pé e apontou a varinha 

para a sua cabeça, continuando a dizer:  

- ...o que é capaz de fazer por essa garota?  

Doumajyd deu um passo à frente, sacando sua varinha, e Sarah o 

advertiu: 
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- Se você levantar um dedo contra mim, vou explodir o rosto dela!  

- Quem você pensa que eu sou?! – rugiu ele, mas permaneceu no mesmo 

lugar e tentou achar uma saída – ...Weed, feche os olhos.  

- Quê?! – perguntou Mary tremendo, não havia um desfecho possível 

daquilo que não terminasse em algo terrível. 

- Apenas feche!  

Sem outra alternativa, Mary obedeceu e no mesmo instante ouviu 

estalos, como se várias pessoas tivessem aparatado na sala. E então ouviu a voz 

de Sarah ao seu lado ordenando: 

- Dêem um jeito nele! 

Uma série de sons de pessoas batendo e chutando foram ouvidos. 

- Ora, você é mais bonzinho do que eu pensei. – comentou Sarah 

parecendo se divertir. 

Mary não pode evitar e abriu os olhos. 

Havia cinco bruxos vestidos de preto e com os rostos cobertos em volta 

de Doumajyd. Dois o segurando e três batendo nele. O nariz e a boca do garoto 

já sangravam e ele não parecia mais conseguir manter-se em pé por conta 

própria. 

- PAREM COM ISSO! – pediu Mary sentindo que começara a chorar. 

- Você que sempre age como um rei, como se sente apanhando desse 

jeito? – perguntou Sarah, segurando Mary mais firmemente – Está doendo, não 

Chris?... Então por que não revida? Quem se importa o que aconteça com o 

rosto de uma sangue-ruim pobretona? A cara dela sempre foi feia mesmo! – 

Sarah começou a rir de uma forma enlouquecida, como se estivesse se 

deliciando com o que acontecia. 

- Todos esses golpes não doem nada. – disse Doumajyd com um sorriso 

desdenhoso, apesar de estar aparentando exatamente o contrário. 

- BATAM MAIS NELE!!! – ordenou Sarah enraivecida.  

- Nunca deixou ninguém bater em você antes... – murmurou Mary vendo 

a cena meio borrada por causa das lágrimas que insistiam em escorrer – Mesmo 

que eles o segurassem, você teria força para não perder! POR QUE NÃO 

REAGE, DOUMAJYD?! – ela berrou, não tendo mais como evitar o choro. 

 

*** 

 

- Não importa como você olhe, ela parece ser outra pessoa. – disse 

MacGilleain girando seu álbum de recordações do jardim de infância em vários 

ângulos. 

- Será que é mesmo ela? – perguntou Nissenson preocupado. 

- Definitivamente essa menina não parece em nada com aquela garota 

que anda junto com a Weed. 

- Ela não é aquela aluna que foi transferida para cá da França? 
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- Sim, é ela mesma! – respondeu Vicky, que permanecia apertando as 

mãos, preocupada com o que poderia ter acontecido com Mary. 

- Mas, se ela for mesmo a mesma Sarah Swan de anos atrás, o que ela 

quer com o Chris agora? O que ele fez de tão terrível para ela? Lembra de algo, 

Adam?  

O dragão encolheu os ombros, ainda olhando para as fotografias. 

 

*** 

 

Doumajyd finalmente foi largado pelos bruxos de preto e caiu imóvel no 

chão. 

- Por que pararam?! – exigiu saber Sarah. 

- Ele não é normal. – comentou um deles – Ninguém apanha tanto e 

continua respirando! Por que simplesmente não o mata, senhorita Swan? 

- NÃO! – Mary desesperou-se mais ainda com aquela sugestão.  

- Por que você está fazendo isso tudo por essa garota?! – perguntou 

Sarah para Doumajyd, tentando manter a calma. 

Ela já não sorria mais. Ao contrário, estava lívida de fúria.  

Doumajyd se mexeu no chão, enquanto os bruxos se afastavam 

admirados com a resistência dele, e pegou penosamente algo em seu bolso. 

Mary reconheceu imediatamente o seu cachecol. 

 - ...Por quê tem que ser ela?! POR QUÊ?!... – dessa vez era Sarah que 

estava começando a chorar, e continuou falando, como se estivesse 

conversando com ela mesma – Mesmo depois de eu retornar tão linda... 

 

*** 

 

Era um dia ensolarado e todas as crianças do jardim de infância, devidamente 

uniformizadas, estava aproveitando para fazer atividades ao ar livre. 

A professora havia pedido para que eles confeccionassem uma lembrança com 

algo do pátio para entregar a pessoa que mais gostassem. Eles tinham sido liberados para 

encontrarem um lugar onde quisessem trabalhar, sozinho ou em grupos. 

Embaixo de uma grande árvore, estavam quatro meninos, conversando 

animadamente e rabiscando em pedaços de pergaminhos. 

- Adam, dá o seu giz de cera verde! – ordenou um menino despenteado. 

- Eu não tenho giz de cera verde! 

- Simon! Giz de cera verde! 

- Procure pelo seu, Chris! 

- O Ryan comeu o meu ontem! 

O menino acusado limitou-se a continuar desenhando sem vontade. 

- Chris, – chamou o pequeno Adam, puxando o colega pelo uniforme – tem 

alguém querendo falar com você. 



 

110 

 

Atrás de Chris estava uma menina baixinha e de rosto rechonchudo, com os 

cabelos presos em um lindo laço cor-de-rosa em cima da cabeça. Nas mãos, ela segurava 

apertado um pergaminho. 

- O que você quer, feiosa? – perguntou Chris sem nem ao menos olhar para ela. 

- Eu... eu.. eu fiz isso para você, Chris, a pessoa que eu mais gosto. – anunciou a 

menina, ficando vermelha até a raiz dos cabelos presos. 

Ela lhe mostrou um desenho muito mal feito de um menino despenteado no 

pergaminho, com o nome dele escrito com giz de cera colorido em cima. 

Chris a encarou surpreso enquanto os amigos quase se engasgavam de tanto rir 

dele: 

- Aah, Chris! – exclamou Simon – Ela gosta de você! 

- Chris tem uma namorada! Chris tem uma namorada! 

O menino bufou, furioso e arrancou o pergaminho das mãos da menina, que o 

oferecia timidamente para ele. 

- Sai pra lá, sua feiosa! – ele jogou o pergaminho no chão e pisou em cima – 

Nariz achatado! Balofa! Feiosa! FEIOSAAAA!!!  

 

*** 

 

Feiosa, feiosa, feiosa...  

Essa palavra ainda ecoava na cabeça de Sarah quando ela voltou de seus 

pensamentos: 

- Mesmo depois de eu ter ficado tão bonita... Eu usei toda a herança dos 

meus pais para isso... E ainda fiquei morando fora por todo esse tempo... 

Tudo... eu transformei... POR QUE NÃO EU, CHRIS?! 

Doumajyd, machucado até a alma, tentava chegar perto de Mary, 

gemendo a cada movimento: 

- Weed... 

- SE AJOELHE PARA MIM, DROGA! – Sarah agora chorava 

copiosamente – Diga que eu sou bonita, se apaixone perdidamente por mim, 

como se você não pudesse respirar se eu não existisse!... – ela soltou Mary, a 

fazendo cair pesadamente no chão, pegou uma das antigas cadeiras e correu em 

direção a ele – POR QUE VOCÊ NÃO OLHA PARA MIM?! 

- NÃÃÃÃO!!! – Mary reuniu toda a força que lhe restava e, em um 

impulso, se jogou entre a cadeira e Doumajyd. 

Ela sentiu algo se quebrando nas suas costas e caiu em cima do dragão, 

não conseguindo mais mover um músculo depois disso. 

Sarah, surpresa com a ação de Mary, deu alguns passos para trás, 

encarando os dois no chão, tapando a boca com as mãos como se estivesse 

horrorizada com o que vira.  

- Pá...pára, Sarah... por favor. – sussurrou Mary, mal conseguindo falar. 

Sarah recomeçou a chorar e caiu de joelhos no chão. 
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- Já chega, senhorita Swan. – disse o que parecia ser o líder do grupo de 

bruxos encapuzados, e falava como se a conhecesse há um longo tempo – Não 

vai conseguir nada assim. Vamos sair antes que alguém apareça e sua situação 

fique complicada.  

E ele aparatou com ela e os outros bruxos, não deixando nada para trás 

que os denunciassem. 

- ...Doumajyd? – chamou Mary, tentando ao máximo não desmaiar de 

dor. – Doumajyd? Você está bem? 

- ...Cla ...claro que não, idiota. – respondeu ele o mais pronunciável que 

sua situação permitia. 

Então ela recomeçou a chorar, afundando o rosto nas vestes dele: 

- Por que você não reagiu, droga?! 

- Se... se eu levantasse um dedo não seria capaz de proteger você... Eu já 

sabia que você era a mira. 

- Mi... idiota, é ‘isca’! 

- É... 

- Então porque você veio? – ela fungou tentando se levantar e conseguiu 

sentar apesar da tremenda dor nas costas. 

- Não é óbvio? – com um movimento fraco de varinha, ele soltou as mãos 

presas dela. 

- Não. Você não é nada óbvio! – com as mãos livres, ela conseguiu se 

livrar das cordas em seus pés e então ajudou Doumajyd, o erguendo e 

verificando se ele tinha algum osso quebrado. 

Ele a encarou, com seu ar superior apesar do seu estado deplorável, 

segurando firmemente o cachecol dela na mão: 

- É por que eu gosto de você. 

Mary deixou o que estava fazendo e também o encarou, de uma forma 

que demonstrava todo o seu espírito de inacreditável. 

- É verdade, Mary.  

Pela primeira vez ela ouviu a voz dele soar normalmente, nem no 

imperativo e nem em forma de ameaça. E não soube explicar a sensação que 

aquilo lhe causara. Só lembrava de já a ter sentido isso uma vez, há pouco 

tempo atrás, quando Ryan gentilmente lhe entregava seu lenço para ajudá-la na 

festa de boas vindas de Sharon. 

 

 

 

 Cap 22 – De volta 

  

 

A senhora Doumajyd lia pacientemente os pergaminhos oficiais do 

Ministério em sua escrivaninha, na sua mansão, quando seu secretário pediu 
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licença para interrompê-la. Sem dizer nada, ela fez um gesto com a mão 

indicando que ele poderia prosseguir. 

- O diretor de Hogwarts mandou uma coruja avisando que o senhor 

Christopher já se recuperou e saiu da ala hospitalar da escola. 

- Christopher estava na ala hospitalar? – perguntou ela casualmente. 

- ...Sim, senhora. A senhora recebeu uma coruja informando a situação 

na semana passada. 

- ...Aquela menina ainda está envolvida com ele? 

- Bem, isso... – o secretário não terminou de responder o que já estava 

óbvio. 

Ela largou seus pergaminhos e cruzou as mãos, apoiando os braços na 

escrivaninha, parecendo pensar profundamente sobre algo.  

 

*** 

 

Depois de pensar por muito tempo, durante sua estadia na enfermaria, 

sobre tudo o que havia acontecido, Mary decidira que seria melhor não 

denunciar Sarah. No começo, Doumajyd estava relutante em aceitar, falando 

que ela deveria ser mandada para Azkaban por tudo que havia feito ao 

‘Ilustríssimo Eu’. Mas depois de muita discussão, e v{rias janelas da enfermaria 

quebradas, os dois entraram em acordo sobre o assunto. Não contariam para 

ninguém além do D4 e Vicky. Para o restante dos alunos, eles teriam sofrido um 

acidente e nada mais de detalhes. 

Assim, uma semana depois, Mary saiu da enfermaria completamente 

recuperada e sem nenhuma cicatriz. Já Doumajyd ainda permanecia com 

curativos no rosto e o braço engessado, e às vezes reclamava de dor, coisas que 

Mary suspeitava ser puro fingimento. Porém, fingimento ou não, ela não podia 

ir contra a sua consciência, e passara a prestar assistência ao dragão fora do 

período de aulas.  

Era exatamente o que estava fazendo ao decidir fazer as refeições na ala 

do D4. 

- Ei! Antes de você comer, tem que me alimentar! – exigiu Doumajyd, 

vendo que ela servia o seu próprio prato e nem reparava na expressão de 

enfermo dele. 

- Por quê? Você pode segurar seus próprios talheres, não pode? Aliás, é 

muito estranho esses seus ossos ainda estarem engessados! Não tomou uma 

poção para isso na semana passada? Já deveriam estar curados! 

Os outros dois dragões riram da situação do amigo. 

- Está curado... – ele olhou para os lados sem graça e se afundou na 

cadeira – Só que ainda dói...  

- Que coisa meiga esse casal. – comentou MacGilleain rindo.  

- Como dizem, para o veneno e o amor, quanto mais doce melhor. – falou 

Nissenson. 
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- ... Só você para falar isso, Simon! – riu ainda mais MacGilleain. 

- De qualquer forma, Chris, o que vai fazer? – perguntou Nissenson, não 

ligando para as gargalhadas do outro ao seu lado. 

- Sobre o que? – quis saber Doumajyd, ainda emburrado e decidido a não 

comer por conta.  

- Sobre a Sarah Swan. Ela não pode ficar impune. 

Doumajyd e Mary, com a boca cheia de carne, se entreolham. E no 

mesmo instante um tumulto começou no Salão Principal abaixo deles. Sem se 

importar com machucados e almoços pela metade, os quatro se levantaram para 

espiar. 

O trio de meninas da Sonserina entraram pelo salão, arrastando Sarah 

com elas, e pararam bem no meio das mesas, onde uma platéia já se formava. A 

líder loira mostrou para todos um álbum e no mesmo instante Sarah o pegou 

em um salto e caiu de joelhos no chão, o apertando com todas as suas forças.  

- Eu pedi para o meu primo enviar isso ontem. – disse a menina de 

cabelos cacheados – Eu sabia que já tinha visto o seu nome em algum lugar há 

muito tempo. Você estudou com ele no jardim de infância! 

- Como uma feia pode se transformar tanto com uma cirurgia plástica? – 

perguntou incrédula a ruiva. 

As três começam a gargalhar e a comentar como Sarah era feia, gorda e 

tinha um nariz estranho. Desesperada, a garota começou a chorar, ainda 

ajoelhada no chão, sem coragem para se mover. 

- E então, ridícula? Por que esconder isso de nós? Não somos da mesma 

casa? VocêAAAHHHH! 

- CALEM A BOCA! – Mary, depois de ter corrido em um minuto toda a 

extensão que a separava do tumulto, deu uma trombada nas meninas, fazendo 

com que elas rolassem pelo chão. – O QUE TEM ISSO?! – berrou ela ofegante, 

não só para as três, mas para que todos do salão ouvissem – Até vocês 

compram o que querem com dinheiro! Não há nada de errado comprar beleza 

também!  

Nissenson e MacGilleain começaram a aplaudir e a assoviar, mostrando 

que aprovam totalmente a atitude dela. Doumajyd sorriu para ela com seu ar de 

superior, também mostrando a sua aprovação. 

Diante disso, os alunos voltaram para as suas mesas e as meninas da 

Sonserina saíram bufando de raiva, mas caladas. 

- Esclarecendo. – começou a dizer Mary para Sarah, que ainda chorava – 

Isso não significa que eu perdoei, garota. Estou furiosa com você o mesmo tanto 

quanto me sinto arrependida! Mas... você disse que os doces da minha mãe 

eram gostosos... Acho que essas, provavelmente, foram as únicas palavras 

verdadeiras que a minha colega Sarah Swan me disse desde que a conheci. 

Sarah começou a soluçar, tremendo inteira. Mary estava começando a 

pensar que deveria ajudá-la a levantar quando, em um impulso, a garota se 

levantou por conta e saiu correndo, dizendo rapidamente: 
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- Desculpa! 

Mary permaneceu estática no mesmo lugar, com sua parte racional e 

orgulhosa berrando ‘o que pensa que est{ fazendo, idiota?!’. Aquela era a 

mesma garota que estava disposta a explodir a sua cabeça por causa de seus 

traumas antigos com as grosserias de Doumajyd. O que ela, Mary Ann Weed, 

estava fazendo a defendendo?...  

De repente Mary sentiu alguém lhe abraçando com força e a levantando 

do chão. 

- Essa é a Weed! – gritou Doumajyd bem no seu ouvido – Você tem o 

meu zelo de aprovação!  

- Ei, ei, ei! Me solta, droga! Quer outro braço quebrado?! – ela se livrou 

dele, que ainda sorria abobado para ela – E é SELO de aprovação!... Ei! O seu 

braço não estava doendo?!  

- Droga, ela descobriu...  – resmungou ele se lembrando desse detalhe, 

tentando recolocar o braço engessa novamente na tipóia. 

Mary ficou indignada e o empurrou perguntando: 

- O que você quer dizer com droga, ela descobriu?!  

- Você deve sua vida a mim! O que está fazendo me empurrando, 

idiota?! 

- Quem é o idiota aqui?! Eu não fico mancando pelos corredores fingindo 

que estou morrendo para ter alguém me cuidando o dia inteiro! 

- Olá. – uma voz calma soou perto deles. 

- Eu não estou mancando! 

- Você entendeu o que eu disse! 

- Voltei. 

Mary e Doumajyd pararam de discutir e olharam para uma pessoa que 

chegara desapercebidamente até eles. 

- Esse cara se parece com o Ryan... – comentou Doumajyd o encarando. 

O estranho não estava com o uniforme da escola, usava vários brincos 

nas orelhas e tinha os cabelos espetados de um vermelho intenso. 

- Sou eu mesmo.  

Doumajyd saiu gargalhando e dando pouca atenção para ele: 

- Ah... é ele mesmo... – ele parou na metade do caminho e se virou com 

os olhos arregalados – SÉRIO?! 

Ryan Hainault sorri gentilmente para os dois: 

- É bom ver vocês de novo!  

Mary não conseguia nem respirar diante do que via. 

 

 

 

 Cap 23 – D4 novamente reunido 
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- Deveria ter nos avisado que estava voltando, Ryan! – MacGilleain 

apareceu entre os três, quebrando o silêncio da surpresa. 

Os outros dois dragões só falaram quando puderam confirmar, com seus 

próprios olhos e de perto, que aquele era mesmo o Ryan Hainault, o Dragão da 

Grifinória.  

- Eu queria surpreender vocês. – respondeu ele com o mesmo sorriso 

calmo de sempre.  

Então ele olhou para Mary, que ainda o encarava tão surpresa quanto 

Doumajyd: - Há quanto tempo.  

- ...hum? Ah! – ela se atrapalhou toda quando se deu conta que o 

encarava abertamente, então passou a olhar para o chão – Sim, já faz um 

tempo... 

Ele se aproximou dela e se inclinou, para poder encontrar os seus olhos 

fugitivos:  

- Esteve bem, Mary?  

- Estive. – ela lhe deu um sorriso, totalmente sem graça, tentando fazer 

de tudo para não parecer estranha diante dele. 

- Por que está vermelha? – perguntou MacGilleain rindo do 

atrapalhamento dela. 

Mary sentiu que seria capaz de jogar uma maldição imperdoável em 

mais alguém que não fosse Doumajyd agora, naquele momento: 

- Não estou vermelha! 

Doumajyd pareceu finalmente ter saído do seu estado de choque, graças 

ao comentário de MacGilleain, e se colocou entre Mary e Hainault dizendo: 

- Eu também estou bem! – ele foi para passar a mão pelos cabelos e 

conseguiu acertar a própria testa com o gesso do braço – In-incrivelmente bem!  

- Por que você está cheio de machucados? – perguntou Hainault olhando 

preocupado para os curativos dele – O que aconteceu?  

Doumajyd lançou um olhar rápido para Mary e riu nervosamente: 

- Certo! Você está certo! Você tem uma observação apurada, Ryan!  

- Qualquer ser humano percebe isso... – murmurou Mary, já ficando de 

mau humor com as atitudes dele. 

Ele fingiu que não a ouviu e continuou, com um imenso sorriso: 

- E eu tenho notícias grandisosas para você, Ryan!  

- Grandisosas? – perguntou MacGilleain confuso. 

- Acho que ele quis dizer grandiosas... – falou Nissenson encolhendo os 

ombros. 

- Que notícias? – perguntou Hainault, sendo levemente contagiado pela 

empolgação do amigo. 

- Na verdade, agora a Weed e eu estamos namorando! – anunciou ele 

todo feliz, passando o braço sem gesso em volta de Mary do seu jeito bem 

típico, quase a fazendo cair de cara no chão. 

- O-o quê?! – ela gaguejou, o encarando incrédula. 
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- E esses machucados podem ser explicados como prova do nosso amor! 

– acrescentou ele sorridente, a segurando mais apertado ainda. 

- Não! Nós... – Mary começou, mais atrapalhada ainda, tentando dizer 

que aquilo era coisa da cabeça de Doumajyd. 

- Isso é ótimo! – disse Hainault, se mostrando contente com a notícia. 

- Se isso vai ser algo bom ou não é uma coisa difícil de saber... – começou 

Doumajyd, ignorando totalmente os olhares mortais que Mary lhe lançava e as 

tentativas dela de sair do seu abraço – Para mim é uma escolha ‘salgada e 

dolorida’. 

- O quê? – MacGilleain. 

- ‘Amarga e dolorosa’... acho. – Nissenson. 

- É tudo a mesma coisa! – disse Doumajyd, rindo ao invés de ter uma 

reação zangada, como era o normal – Vocês entenderam o que eu disse... 

Mary queria transfigurar o chão em areia movediça e ser soterrada ali 

para nunca mais ter que passar tanta vergonha na vida. Ali estava Ryan 

Hainault, alguém que ela pensava que nunca mais veria novamente, e que 

supostamente deveria estar correndo atrás do seu amor de uma vida inteira na 

França, parado na sua frente com o seu sorriso encantador de sempre... E o 

idiota do Doumajyd resolvera simplesmente declarar, ou melhor, decretar que 

ela era sua namorada. Toda aquela situação já tinha passado do limite do 

‘inacredit{vel’. 

- Bem, vamos comemorar então! – disse Hainault – Lá na França não 

existe cerveja amanteigada como as daqui!  

- Isso! – Doumajyd largou Mary de repente e se juntou ao amigo para 

saírem – Faz um tempo desde que nós quatro festejamos juntos!  

- O D4 finalmente voltou a se reunir! – MacGilleain os seguiu. 

- Não temos nenhuma aula interessante mesmo... – comentou Nissenson 

também indo, querendo dizer que não se importava de sair da escola no meio 

do dia. 

- Ei! – protestou Mary, que fora deixada esquecida para trás, os seguindo. 

- Ah, você é meio lerda, Weed, – Doumajyd barrou o caminho dela – 

então assista às aulas!  

- Não quero ouvir isso logo de você! – disse ela arrancando um dos 

curativos falsos do rosto dele com força. 

Doumajyd se segurou para não berrar de dor e praticamente rosnou para 

ela: 

- Não quero que falte as suas aulas! Não se esqueça que você não é 

exatamente o padrão de aluno aceito aqui em Hogwarts!  

Mary teve que recuar. Ele realmente estava certo. E além do mais, onde 

ela estava com a cabeça querendo sair junto com o D4?! Justo ela, uma sangue-

ruim, matar aula para beber cerveja amanteigada com quatro idiotas... 

Enquanto Mary ainda se criticava mentalmente, os outros três dragões 

saíam alegres, sem serem parados por professor algum. 
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- Me dê a sua mão. – disse Doumajyd impaciente, querendo logo segui-

los. 

- O quê? – perguntou ela desconfiada. 

- Só estenda a mão, droga! 

Ela estendeu, contrariada, e ele lhe entregou uma bola de cristal do 

tamanho de um pomo de ouro. 

 

*** 

 

- Não fale bobagens! – riu-se a senhora Doumajyd com a informação que 

seu secretário acabara de lhe trazer. – Isso é coisa da cabeça dessa menina!  

- Parece – continuou o secretário educadamente – que foi o próprio 

senhor Christopher quem anunciou o namoro. 

 A bruxa respirou fundo e levantou decidida: 

- Ele está passando dos limites! Vou para Hogwarts agora mesmo, deixe 

tudo pronto para a minha ausência! 

- Sim, senhora, imediatamente. 

 

*** 

 

- Que coisinha legal! – exclamou Vicky assim que Mary lhe mostrou o 

que havia ganhado do líder dos Dragões, quando as duas seguiam para as suas 

aulas depois do almoço. 

-  Esse é o nosso contato particular!  – Mary imitou perfeitamente o jeito 

autoritário de Doumajyd falar – Foi isso que ele disse. É uma coisa que a família 

dele vende. Funciona como a gente conversar pela lareira... Esses cristais são 

extremamente caros! E esses aqui são feitos especialmente para a família 

Doumajyd, com um encanto extra que não permite que a esfera se quebre 

quando jogada, lançada, queimada ou quando sofra qualquer outro dano... 

acidental ou proposital, perfeito para o estourado do Doumajyd. 

Vicky achou isso imensamente engraçado: 

- Se todos da família Doumajyd forem como ele e a sua irmã, com certeza 

esse encanto é muito útil! 

- O pior é que ele continua com essa atitude de namorado! Sem nenhuma 

consideração sobre o que eu, a maior envolvida, pensa sobre o assunto!  

- E por um acaso você ficou indecisa agora?  

- Hum? 

- Com a volta do seu Cavalheiro de Olhos frios! 

Mary continuou andando e não respondeu. 

- Mary, você e Doumajyd passaram por muita coisa juntos desde que o 

Hainault foi para a França. Eu estava certa de que se ele não tivesse voltado, 

você não ficaria uma fera se Doumajyd lhe pedisse em namoro. 
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- É claro que eu ficaria! – defendeu-se ela – Doumajyd é um idiota e vai 

continuar idiota para o resto da vida! Quem pode gostar de um cara assim?!... 

Eu que não! 

E ela virou um corredor para ir para sua aula de feitiços, andando 

furiosamente e decidida a não deixar Vicky com essa idéia de que ela, mesmo 

que remotamente, gostasse do líder dos Dragões na cabeça. 

- E se ele tentar falar com você?! 

Ela ouviu a amiga perguntar e então lembrou que Vicky ainda estava 

com a esfera na mão. Então foi obrigada a dar meia volta para buscá-la. 

- Se você não gosta mesmo dele, jogue fora. – propôs Vicky lhe 

entregando a esfera. 

Mary a encarou: 

- Bem que eu tentei, mas ela volta para mim...  

 

*** 

 

Mary acabara chegando atrasada na aula, mas não recebeu uma detenção 

como sempre acontecia antes. E isso a fez refletir, depois das aulas, enquanto 

seguia para a sua sala comunal. 

Os professores eram instruídos a não provocarem a ira de Doumajyd, e 

como Mary nos últimos dias fazia parte do D4, mesmo que informalmente, era 

o suficiente para eles a respeitarem como tal. Porém, essa situação não a 

agradava nem um pouco. Primeiro porque desde o seu primeiro ano abominara 

todas as crueldades que o D4 cometia, e esse não era um fato fácil de esquecer. 

Segundo porque não era uma coisa que ela havia alcançado com seus esforços, 

mas que Doumajyd lhe impusera, assim como o namoro... Quem ele pensava 

que era afinal?! Bagunçando a vida dela do jeito que lhe convém?... 

- Inacreditável!... – resmungou ela entrando na sua sala comunal e 

rumando para o seu dormitório.  

Ela precisava fazer alguma coisa urgentemente. Desde o incidente com 

Sarah e a estadia deles na enfermaria ela vinha pensando em tudo o que tinha 

acontecido e chegara a conclusão de que não podia deixar as coisas evoluírem 

mais. Se Doumajyd não a escutava, ela o faria a escutar, mesmo que tivesse que 

socá-lo novamente...  

Mas, pensando melhor, essa confusão toda começara por causa do seu 

soco... 

Desanimada, e decidindo que iria se preocupar com isso depois que 

terminasse seus trabalhos, Mary abriu a porta do seu quarto e acabou deixando 

todo o seu material cair pesadamente no chão, tamanho o susto que levara. 

- Que...?... 

Ela olhou na porta para ter certeza de que seu nome estava lá e de que 

não entrara no dormitório errado. O Weed, com um rabisco de ‘sangue-ruim’ 

em baixo, era exatamente o mesmo, mas o dormitório definitivamente não era o 
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seu. Onde estava a sua cama, o seu armário e todas as outras coisas que sempre 

estiveram ali?! 

Para começar, o dormitório tinha sido magicamente ampliado. As 

paredes de pedra tinham sido cobertas com tapeçarias, o que lhe dava um 

aspecto mais confortável. As cortinas simples foram trocadas por outras com 

tecidos de sobra.  A cama substituída por uma com o dobro do tamanho e, no 

lugar do armário de madeira desgastada e escura, estava um armário lustroso 

muito maior que o outro. Sua escrivaninha capenga de pernas tortas 

desaparecera e uma mesa de estudos confortável e estilosa estava no seu lugar. 

E, não tão inacreditavelmente já que se tratava de uma parede de Hogwarts, 

uma lareira estava brotada ali a sua disposição, acesa e crepitante. 

Ainda sem acreditar, Mary abriu o armário e constatou que suas roupas 

estavam lá, com mais algumas novas que ocupavam o espaço que sobrara. 

Então ela olhou em volta pasmada, tentando compreender o que havia 

acontecido, e foi quando reparou em um pedaço de pergaminho na 

escrivaninha. Já imaginando o que encontraria, ela correu para pegá-lo e 

confirmar sua suspeita. 

 

‚Como você conseguia viver nesse quarto pobre e sem graça?!‛ 

 

Perguntava apenas os garranchos de Doumajyd. 

- O que esse idiota está pensando?! – ela bufou amassando o pergaminho 

e o jogando na lareira. 

No mesmo instante, teve uma sensação estranha de queimação na altura 

do seu bolso e procurou desesperada pela causa. Era a esfera de cristal que 

Doumajyd lhe dera e dentro dela uma fumaça rodopiava rapidamente, até que 

tomou uma forma: 

- As aulas terminaram. Venha para o Três Vassouras agora! – ordenou o 

líder dos Dragões, antes mesmo que ela pudesse abrir a boca. 

- Que merda de ‘venha agora mesmo’?! No que você está pensando, 

idiota?! O que fez com o meu quarto?!  

- Ah, você já viu? São todas peças de alta qualidade, portanto cuide bem 

delas! 

- EU NÃO VOU CUIDAR NADA! QUERO MEU QUARTO POBRE E 

SEM GRAÇA DE VOLTA! 

- PARE DE RECLMAR E VENHA AQUI AGORA!  

- NÃ... – ele desapareceu em um redemoinho de fumaça antes que ela 

pudesse responder – DROGA! 

Mary jogou a esfera em direção ao fogo, mas ela simplesmente parou na 

metade do caminho e voltou para o seu bolso. Ela viu aquilo de boca aberta e 

entendeu como funcionava o encanto extra. Mas, passado o pequeno momento 

de surpresa com a esfera, decidiu tirar satisfação pessoalmente com o dragão. 
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Recolheu seu material que ainda estava espalhado pelo chão e o jogou 

em cima da cama de qualquer jeito, saindo apressada logo em seguida, ainda 

reclamando coisas como ‘Só pensa nele mesmo!’, antes de bater a porta atrás de si.  

 

 

 

 Cap 24 – O Dragão Hainault 

 

 

Assim que Mary pisou no Três Vassouras, a primeira visão que teve foi 

Doumajyd sentado em uma mesa cercado por duas bruxas bonitas e bem 

vestidas, que riam e bebiam alegremente. Aquela cena a fez congelar, e ela 

tentou decidir rapidamente quem mataria primeiro: Doumajyd ou as duas 

bruxas. Porém, seu fio de pensamento assassino foi cortado assim que o líder 

dos Dragões a avistou, estática na porta: 

- Você é muito lerda, Weed! 

Furiosa, ela avançou até eles, sentindo que seria capaz de expelir fogo 

assim que abrisse a boca. 

- Essa é a sua namorada? – perguntou em tom de deboche uma das 

bruxas a olhando dos pés a cabeça. 

- Você está brincando, não? – perguntou a outra rindo – O que viu nela?! 

- Ela não tem nada de bonita ou interessante! – gargalhou a outra. 

- CALEM A BOCA, SUAS VELHAS! ISSO NÃO TEM NADA A VER 

COM VOCÊS! E O QUE ESTÃO FAZENDO COM ELE?! CAIAM FORA 

AGORA MESMO! 

As duas a fitaram extremamente ofendidas, especialmente com o 

‘velhas’, e exigiram uma retificação de Doumajyd. Este quase rolava de rir no 

seu lugar e apenas disse para elas: 

- A Weed está certa! Não é da conta de vocês! Se mandem, suas 

horrorosas!  

Dessa vez, indignadas, as duas levantaram e saíram, tendo todo o 

cuidado possível para esbarrarem em Mary no caminho: 

- Idiota! – murmurou uma. 

- O QU – Mary estava prestes a pular no pescoço dela, mas o seu corpo 

foi instantaneamente paralisado. 

- Weed! – disse Doumajyd com um aceno de varinha, retirando o feitiço 

de congelamento que havia acabado de jogar nela – Não gaste seu tempo com 

elas e senta aí.  

Mary respirou fundo, contando até dez e forçando a sua cabeça a 

imaginar o quão triste sua família ficaria caso ela fizesse o que tinha pensado 

em fazer com o dragão. Então mais calma, ela perguntou para ele: 

- Sobre aquela mobília cara, pode devolver?  
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- Como devolver? – perguntou ele confuso, como se fosse um absurdo 

devolver algo que comprara.  

Mary revirou os olhos e lembrando que ‘devolução de mercadoria’ não 

devia fazer parte da vida de Doumajyd. Se ele não gostasse de algo que 

comprara, simplesmente o descartava. 

- Problemas de novo? – perguntou Nissenson aparecendo na mesa, 

abraçado com uma bruxa que Mary já vira atendendo na Dedosdemel. 

- Nada. – respondeu Doumajyd – Só a Mary com uma idéia estranha 

sobre devolver as coisas que eu comprei para ela. 

Nissenson riu, achando uma graça imensa nisso: 

- Cogumelos não sabem aproveitar a sorte que têm!  

Mary virou-se de frente para ele, para dar uma resposta bem dada, mas 

nada saiu da sua boca. Seus olhos pararam na cena que viu se desenrolar atrás 

de Nissenson, em uma das últimas mesas do bar. 

Lá estava Ryan Hainault, totalmente aos beijos com uma moça que Mary 

nunca vira na vida. 

- Mary? – ela ouviu a voz de Nissenson soar distante. 

Então pestanejando, ela sacudiu a cabeça para voltar a si e gaguejou: 

- E-eu te-tenho que voltar! Te-tenho trabalho de... Tchau! 

E saiu correndo do bar, nem ao menos escutando os chamados 

imperativos de Doumajyd. Tudo o que ela sabia era que, se não corresse o mais 

rápido que podia daquele lugar, poderia desmaiar. 

 

*** 

 

 Mesmo depois de ter perdido uma noite de sono pensando no que vira, 

Mary não chegara a uma resposta adequada sobre tudo o que acontecera no dia 

anterior. Aquele era mesmo o Ryan Hainault? O mesmo que ela conhecia e 

gostava tanto? Ela esperava aquele comportamento de MacGilleain ou de 

Nissenson, mas com certeza não do Dragão da Grifinória. Será que ele havia 

mudado tanto quanto o seu visual? O que realmente acontecera na França?... 

Ela andava sem uma direção certa pelos corredores de Hogwarts, 

trombando uma vez ou outra com um aluno tão distraído quanto ela, e 

segurando firmemente o lenço de Hainault no bolso do casaco. Foi então que 

seus pés pararam em algum lugar e ela se deu conta, olhando em volta, de que 

havia ido para a sua Torre do Desabafo. 

Fazia um tempo razoável que ela não vinha ali. Antes de ela receber a 

Tarja Vermelha, suas visitas a torre eram constantes, assim como as suas idas as 

estufas da professora Karoline. Mas nos últimos tempos, ela tinha tido um 

problema atrás do outro e não lhe restava nem mesmo um tempo para gritar 

para o nada e chutar as paredes da torre. 

- Inacreditável... – suspirou ela indo até a janela e se escorando na parede 

fria – Hainault nunca faria esse tipo de coisa... Definitivamente inacreditável...  
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Ela cruzou os braços na janela e apoiou o seu rosto neles, passando a 

observar a paisagem, que estava querendo começar a mostrar os primeiros ares 

de primavera. 

- Bom dia!  

Mary deixou a cabeça escorregar com o susto e a bateu na lateral da 

janela, na pressa de ver com seus próprios olhos o dono da voz conhecida. E lá 

estava ele mesmo, Ryan Hainault, com seu novo cabelo vermelho espetado e os 

mesmos olhos azuis que ela conhecia. 

- ...Oi. – disse ela quase sem voz. 

- Eu tinha saudades desse lugar. – comentou ele ficando ao lado dela e 

também apoiando os braços na janela. – Eu pensei que não voltaria mais a vir 

aqui. 

Mary o encarava sem saber o que dizer, até que uma idéia lhe veio à 

cabeça: 

- Aqui. – ela tirou o lenço do bolso e lhe entregou. 

- Hum?... Isso é daquela vez? 

- Desculpe por demorar a devolver. 

Ele sorriu e perguntou: 

- Você o guardou esse tempo todo?... Não precisa se desculpar. 

- Vo-você parece ter mudado. – disse ela cautelosamente.  

- É mesmo? – ele perguntou rindo – Meus pais também tiveram essa 

impressão... Mas acho que só a cor do cabelo já foi uma grande mudança para 

eles...  

- Na França... – Mary Reuniu toda a sua coragem e perguntou de uma 

vez – aconteceu alguma coisa entre você e a Sharon para você ter voltado assim 

de repente? Você não- 

- Mary? – ele a cortou. 

- Hum? – perguntou ela ainda com o pensamento concentrado em 

formular estrategicamente as perguntas que faria para ele. 

- Você sairia comigo? 

- Claro... O quê?! – ela se assustou, tanto com a pergunta quanto com a 

sua resposta espontânea. 

 

*** 

 

- Espero que você tenha uma boa desculpa para ter me desobedecido! – 

declarou a senhora Doumajyd assim que seu filho entrou na sala de Hogwarts 

reservada para assuntos particulares   

- Tem noção de que me tirou do meio de uma aula? – perguntou 

Doumajyd se fazendo de bom aluno. 

- A desculpa! – exigiu ela, sem ouvir as reclamações dele. 

Ele riu, colocando as mãos nos bolsos do casaco e se jogando no sofá ao 

lado dela: 
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- Então há momentos nos quais você consegue colocar de lado o seu 

trabalho e se preocupar com o seu filho?  

- Felizmente, – ela sorriu de uma maneira nada carinhosa – não é com 

você que estou preocupada. Eu estaria definhando no St. Mungus se me 

preocupasse com todas as suas bobagens. É com a nossa reputação que eu me 

preocupo! Com o nosso nome! 

Doumajyd se encolheu no sofá, e perguntou de mau humor: 

- E se eu estiver mesmo gostando da Weed, hein? Isso não atrapalha na 

reputação da nossa família! 

- Sua visão é tão limitada quanto a sua inteligência, Christopher! Não 

percebe que essa menina é uma sangue-ruim e pobre?! Você é o herdeiro da 

poderosa família Doumajyd! Trate de agir como tal!... – ela respirou para não 

acabar perdendo a calma e continuou, mais compassadamente – Se você estiver 

apenas brincando com ela eu não me importo. 

Doumajyd a encarou, como se ela tivesse falado um absurdo e respondeu 

no mesmo tom: 

- Eu gosto dela, mãe! NÃO ESTOU BRINCADO! 

A senhora Doumajyd lhe lançou um olhar mortal e ele retribuiu com um 

equivalente. 

- Já é muito tarde para tentar se intrometer na minha vida! – disse ele em 

tom de ponto final e saiu da sala, batendo a porta atrás de si. 

 

*** 

 

- Está mesmo namorando o Chris, Mary? – perguntou Hainault para 

tentar tirar a garota do seu estado de choque com a pergunta anterior. 

- Não! – ela apressou-se em responder – Quer dizer... Na verdade foi 

uma coisa que ele decidiu sem me consultar! 

- É mesmo?... O Chris costuma fazer isso.  

Os dois ficaram calados, Mary ainda se recuperando do susto que levara 

e tentando entender o que fora aquela pergunta. 

- Sabe, Mary... Desde a primeira vez que eu a vi berrando nessa torre eu 

percebi que você não era igual a essas outras alunas de Hogwarts.  

Mary permaneceu calada, não fazendo idéia de onde ele queria chegar. 

- Eu não sou bom para você?  

Essa a pegou totalmente despreparada. Ou ele estava com algum 

problema em se comunicar e fazer-se entender devido à estadia fora do país, ou 

ela estava sobre um encanto de confusão que não lhe permitia o entender 

claramente:  

- Não... quer dizer, eu...  

- Esqueça o Chris. – disse ele sorrindo calmamente para ela – Fique 

comigo. 
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Mary congelou. O que ele estava fazendo?! Primeiro se agarrando com 

aquela moça no bar, no meio de um monte de gente e agora isso? 

Diante do silêncio e da total expressão de confusão dela, ele começou a 

rir: 

- Estou brincando! 

Mary o encarou boquiaberta. 

- O Chris é meu amigo. – continue ele – Seria algo horrível de se fazer da 

minha parte... Você parecia ter acreditado. – ele riu mais ainda. 

Por sua vez, Mary tentou reordenar os pensamentos: 1) fora uma 

brincadeira; 2) Hainault fizera uma piada, coisa extremamente estranha vindo 

dele; 3) ela, boba, praticamente acreditara; 4) ela queria se jogar da torre e se 

enterrar no centro da Terra de tanta vergonha. 

Ele percebeu a reação dela e perguntou: 

- Não me diga que está disposta?  

- Não! Não estou! – respondeu furiosa. 

- Então... – ele se aproximou bem dela e sussurrou – Que tal namorarmos 

em segredo?  

Aquilo passara dos limites. O que estava acontecendo com o seu 

Cavalheiro dos Olhos Frios? Ele estava sobre alguma maldição de controle ou a 

tinta do cabelo começara a se infiltrar no seu cérebro? 

- Ahaha, que engraçado... – disse ela cruzando os braços e mostrando 

não ter gostado da piada – De qualquer forma, eu devolvi o seu lenço, e era isso 

que eu tinha para lhe falar. – ela deu meia volta e saiu. 

- Sabe... – disse ele ainda rindo – Você está, de alguma forma, mais bonita 

do que antes, Mary.  

Ela ouviu, mas fez de tudo para fingir não ter ouvido, enquanto se 

apressava em sair o mais rápido possível daquela torre. 

 

*** 

 

Mary quase se jogou escadaria abaixo para poder chegar ao Salão 

Principal, o lugar mais afastado possível da torre. 

Simplesmente não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Que 

praga haviam lhe lançado para a sua vida tender a virar de pernas para o ar 

naquele ano?! Tudo sempre voltava a ser um desastre quando parecia 

finalmente estar estabilizando. Ela mal havia se recuperado da confusão com a 

Sarah e Ryan Hainault voltava agindo de uma forma totalmente anormal. 

- Mary! 

Ela praguejou contra quem a havia lhe chamado antes mesmo de virar 

para ver quem era. Mas não se arrependeu depois de ver Sarah correndo em 

sua direção, lhe acenando e pedindo que a esperasse. 

- Eu preciso falar com você. – anunciou a garota ofegando. 
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- Acho que não temos mais nada para nos falar, Sarah. – respondeu ela 

um tanto grossa. 

- E-eu apenas queria agradecer por ontem. – disse ela em um fiapo de 

voz, voltando a ser a coelhinha assustada que Mary pensava ser sua amiga – Eu 

fui tão má e ainda assim você me ajudou, Mary! Não sabe como isso foi 

importante para mim. Eu fiquei tão feliz! Desde que eu me mudei para essa 

escola, você sempre esteve comigo. Tudo bem que sua força de pobre, sua 

bravura e determinação, me faziam sentir complexada, mas- 

- Vá direto ao assunto, Sarah! Não quero perder mais do meu tempo com 

você! 

- É isso! Eu não quero perder! 

- O quê? – perguntou Mary sem entender. 

- Você me ensinou que se somos fortes podemos conseguir o que 

queremos! – ela lhe deu um sorriso radiante e continuou empolgada – Por isso 

eu não vou desistir do Chris!  

Mary ficou sem palavras diante daquilo. Lá estava Sarah Swan, a garota 

que chegara ao extremo para se vingar, agindo como uma menininha feliz, 

praticamente dando pulos de excitação com a decisão que tomara. 

- Ele é meu ídolo desde a minha infância! – continuou ela 

sonhadoramente e Mary poderia jurar que seus olhos brilhavam – Veja, eu 

costumava ser feia no passado, mas agora sou tão linda quanto uma vella! Não 

há motivo para achar que sou pior que você, entende?  

- ... – limitou-se Mary. 

- Então, daqui por diante, somos rivais no amor, ok?  

Ela pegou a mão de uma Mary estática e a apertou, como se firmassem 

um acordo. E então saiu toda feliz o sorridente. 

- Ina... creditável... – Mary conseguiu murmurar pasma. 

Então ela percebeu uma sensação de queimação no bolso do casaco e 

imediatamente lembrou da esfera de Doumajyd. 

- Weed! – disse ele mal a sua imagem tinha se formado por trás do vidro, 

e parecia extremamente irritado – Se algo estranho acontecer com você, me 

avise imediatamente! 

 - Como assim algo estranho? – perguntou ela assustada, contando 

mentalmente as várias coisas estranhas que havia lhe acontecido em menos de 

uma hora.  

- Apenas me avise imediatamente que eu irei onde você estiver! – e a 

imagem dele desapareceu. 

Mary guardou a esfera no bolso e continuou seu caminho, furiosa, 

pensando seriamente em se trancar no seu quarto pelo resto do dia. 

  

 

 

 Cap 25 – O plano da irmã do Dragão 
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- Mãe! – disse Christinne assim que abriu, determinada, as portas 

pesadas da sala da senhora Doumajyd, na mansão da família – Não poderia 

aceitar a namorada do Chris? 

A bruxa limitou-se a lhe lançar um olhar reprovador e a perguntar: 

- Veio aqui somente para me perguntar isso?  

- Eu não posso deixar o meu precioso irmão passar pela mesma dor que 

você me causou! – ela colocou as duas mãos sobre a escrivaninha da mãe, a 

desafiando. 

- Cuidado com as suas palavras, Christinne! – a senhora Doumajyd 

levantou-se e continuou em tom ameaçador – Quem você acha que lhe deu a 

oportunidade de ter uma felicidade sem problemas algum? Seu marido não é 

rico? Não tem prestígio? Você não é tratada como uma princesa?... O que eu fiz 

foi errado, Christy? – ela fez a última pergunta usando o seu nome em tom 

sarcástico. 

Christinne demorou um pouco para responder. Parecia estar se forçando 

a manter aquela conversa calmamente, sem brigas.  

- Não vamos falar de certo ou errado, mãe. Eu perdi algo importante por-  

- Algo importante? – a bruxa riu, voltando a sua poltrona e aos seus 

pergaminhos – Quem precisa disso! 

Ela percebeu que a mãe não lhe pretendia mais dar atenção, mas 

continuou mesmo assim: 

- Na verdade eu estou satisfeita com a minha vida agora. Eu superei, mas 

foi muito difícil e doloroso. Não quero que Chris sofra o-  

- Então, não deveria se intrometer! Você se casou e não é mais uma 

Doumajyd! 

- Mas eu ainda não posso esquecer-me de quão maligna você foi comigo!  

- Cale-se, Christinne! – ela lhe lançou um olhar mortal – Uma mulher 

casada não deve pensar em coisas vulgares sobre seu passado!... Você mesmo 

admite que está feliz agora! Essa é a maior prova de que agi certo, e não 

excitarei em fazer o mesmo pelo Christopher! 

- Está dizendo que amar alguém de verdade é vulgar?!  

- Amar sinceramente? – perguntou a senhora Doumajyd rindo – Esse 

tipo de sentimento inconcebível não tem mérito nenhum... Já se esqueceu que 

seu amor sincero perdeu para uma quantia de galeões? 

Christinne ainda a encarou por um tempo, mas sabia que já não havia 

mais como discutir. Sua mãe não havia cedido no passado e não cederia agora. 

Ela precisava pensar em uma estratégia diferente... 

 

*** 
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- Do modo como ele disse, parece que algo ruim vai mesmo acontecer, 

não? – perguntou Vicky quando ela e Mary estavam nas estufas, no final 

daquela tarde, comentando sobre o alerta de Doumajyd. 

- Sim... Ele disse que era para avisá-lo imediatamente que ele viria para 

onde quer que eu estivesse. 

- Sério?! – perguntou a garota surpresa, mas rindo – Que romântico isso! 

- Isso não é uma prova de que ele a está considerando? – perguntou a 

professora Karoline surgindo fantasmagoricamente atrás delas. 

As duas quase caíram das cadeiras em que estavam sentadas, mas a 

professora fingiu não notar e continuou falando, enquanto andava pela estufa: 

- Entre os homens que eu amei, havia um que era famoso! 

- Lá vai ela de novo... – suspiraram Mary e Vicky. 

- Esse bruxo gostava muito dos meus doces, e por isso até hoje eu os 

preparo... Embora ele fosse um tanto egoísta, egocêntrico e com um fascínio 

doentio em estar em manchetes, ele era muito comprometido com a mulher que 

amava... Se eu não tivesse hesitado em deixar tudo para ficar ao lado dele, eu 

teria encontrado a verdadeira felicidade... Esse homem era obviamente um 

idiota, e se fazia de forte. Ele era muito insistente também... – e a professora 

sumiu para a parte de trás da estufa, ainda tagarelando entre suspiros. 

- Nem me fale em insistência... – comentou Mary acrescentando 

mentalmente que não deveria existir no mundo um ser mais insistente do que 

Christopher Doumajyd. 

- Mas talvez o que a professora falou sirva como exemplo para você, 

Mary. – disse Vicky pensativa. 

- Hum? 

- Por que você não deixa seu orgulho de lado e se joga nos braços de 

Doumajyd? Ele já provou que é capaz de fazer qualquer coisa por você... apesar 

do jeito que ele é. 

As palavras ‘pular nos braços dele’, soaram por um tempo na cabeça de 

Mary acompanhada de uma imagem mental ridícula dela realmente fazendo 

isso. 

- Definitivamente não, Vicky!  

- Ah, sei, você ainda está interessada no seu Cavalheiro de Olhos Frios, 

não?  

- Também não, Vicky... Na verdade eu- 

- Ah, quem é ali?! – sobressaltou-se a garota apontando em direção a 

porta. 

- Quem é?! – a professora veio correndo dos fundos da estufa e quase se 

jogou em cima de Vicky perguntando – É o Adam? Ele veio?! 

- Não é. – respondeu Mary vendo a pessoa começar a bater no vidro da 

estufa e acenar alegremente. – É a irmã do Doumajyd?!  

- A irmã?! – perguntou Vicky curiosa, enquanto a professora parecia ter 

perdido todo o interesse e voltava para o que estava fazendo antes. 
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Mary confirmou com a cabeça e foi abrir a porta para a visita inesperada. 

- Há quanto tempo! – disse Christinne assim que pisou na estufa, lhe 

dando um braço apertado – Como vai, Mariane?! 

- ... É Mary Ann. – lembrou-lhe humildemente Mary com um sorriso 

amarelo. 

- Ah, perdão. – desculpou-se ela rapidamente e então acrescentou – 

Gostaria de jantar comigo em Hogsmeade? Sua amiga pode vir também! 

- Verdade?! – Vicky mal acreditava no que ouvira. 

- Jantar em Hogsmeade? – estranhou Mary. 

- Tenho algo para lhe falar e não pode ser aqui na escola. 

Surpresa e curiosa com a visita e o convite, Mary aceitou e Vicky quase 

pulou de felicidade atrás dela. 

 

*** 

 

- Minha mãe... como eu devia dizer isso, sendo uma filha... – Christinne 

pensou por um tempo, mas não apareceu chegar a lugar nenhum, e então 

declarou, dando uma garfada um pouco mais violenta do que o necessário no 

seu pedaço de carne – Ela é uma mulher fria e cruel!... Não vão comer? – 

perguntou a bruxa de repente, vendo que elas ainda não tinham tocado nos 

seus pratos. 

Mary e Vicky entreolharam-se e então encararam seus pratos. Elas 

estavam em um dos restaurantes mais caros de Hogsmeade, com uma refeição 

extremamente elaborada na frente delas. Mesmo Vicky, sendo rica, não parecia 

ter certeza do que fazer naquela situação, que provavelmente passava até do 

limite de seus galeões. 

- Não sejam tímidas, podem comer a vontade! 

- Obrigada. – agradeceram as duas sem jeito, pegando seus talheres. 

- Como eu disse, minha mãe não é um exemplo de mulher compreensiva. 

Ela faz de tudo para realizar seus objetivos. E atualmente, seu objetivo é fazer 

com que Christopher deixe você, Mary. 

- Agora eu entendo por que ele disse aquilo... – comentou Vicky. 

- Não se preocupe, Christinne. – Mary apressou em esclarecer – Apesar 

de Doumajyd falar isso para todo mundo, nós não estamos namorando.  

- Mas o Chris parece estar sério sobre você. – disse ela sorrindo – E eu 

nunca o tinha visto tão determinado antes. 

- Viu, eu disse que você deveria pular nos braços dele! – ajudou Vicky, 

praticamente falando de boca cheia para não perder a deixa. 

Mary ficou mais sem graça ainda. Doumajyd falar que gostava dela era 

uma coisa, mas a própria irmã dele confirmar isso dava um ar muito mais sério 

à situação.  

- Porém... – continuou Christinne – Se você não consegue corresponder 

aos sentimentos dele, eu sugiro que não se esforce. 
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Mary a encarou, pensando rapidamente que talvez ela a ajudasse a se 

livrar de Doumajyd. 

- Mas se você sente algo por ele, eu prometo que apoiarei completamente 

os dois e farei todo o possível para que dê certo! – declarou ela um tanto 

apaixonadamente, o que fez a esperança de ajuda de Mary murchar. 

- ...Obrigada. – agradeceu ela sem graça, não por que ela considerasse a 

sua possibilidade de realmente ficar com Doumajyd com o apoio dela, mas pela 

determinação da bruxa em querer ajudá-la. 

- O Chris mudou muito desde que conheceu você, Mary. – continuou ela 

– Ele está mais aberto... Ou melhor, ele está, de alguma forma, mais crescido. 

Sinceramente, eu nunca pensei que um dia o Chris pudesse apanhar por 

alguém... 

Mary se sentiu extremamente embaraçada. Estar ali naquele lugar chique 

jantando com uma bruxa da elite mágica era uma sensação completamente 

diferente de estar com o D4 na sua ala especial. Ainda mais com a bruxa em 

questão falando alegremente em como ela tinha sido uma boa influência para o 

ditador de Hogwarts. E isso fez com que Mary subitamente pensasse sobre um 

novo ponto de vista: o mundo em que ela estava se deixando entrar. 

Desde o incidente com Sarah, Mary passara a aceitar sua convivência 

com o D4. Ela tinha se acostumado até mesmo com as coisas caras que 

Doumajyd havia lhe dado para o seu dormitório. Mesmo ela batendo o pé 

diante daquilo e achando um absurdo alguém como ela ser presenteada assim, 

no final acabara aceitando. 

- Ma-mas eu sou só uma pessoa normal. – começou ela meio sem jeito, 

tentando pensar em como diria que ela e o dragão não combinavam, e terminou 

em um fiapo de voz – Eu não faço parte da alta sociedade mágica e não tenho a 

menor vocação para fazer. 

- Eu acho, – começou Vicky entre uma garfada e outra – que se o 

Doumajyd for sincero com seus sentimentos por você, ele tentará se adequar a 

nossa realidade! 

Mary revirou os olhos. Que ‘nossa realidade’? Vicky às vezes se deixava 

levar pelo momento e esquecia que ela não era exatamente um exemplo de 

pessoa que tinha apenas um nuque furado no bolso... E o que ela estava 

fazendo estragando a desculpa que ela dera? 

- Tive uma idéia! – disse de repente Christinne largando seus talheres no 

prato e as encarando – Seu nome é Vicky não, amiga da Mary? 

Vicky confirmou, ainda com o garfo na boca. 

- E você tem um namorado?  

- Sim, eu tenho. – começou ela um pouco sem graça, mas logo se 

empolgando – Ele mora aqui em Hogsmeade, mas que não estuda em 

Hogwarts. Ele é alto de olhos- 

- Perfeito! – a bruxa a interrompeu – Vamos ver se ele se dá bem com o 

Chris! 
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- Como assim? – perguntou Mary não captando o plano dela. 

- O Chris não tem o apoio de nossa mãe, mas ele está determinado em 

ficar com você, Mary. Vamos ver se essa determinação dele é também capaz de 

fazê-lo rebaixar seu nível! 

- Boa idéia! – apoiou Vicky, quase batendo palmas de empolgação. 

Mary ainda não tinha entendido direito o que a bruxa queria de verdade 

com esse plano. Mas ela tinha tido a sua própria idéia. Seria a oportunidade 

perfeita para fazer Doumajyd finalmente entender que os dois pertenciam a 

mundos totalmente diferentes.  

- Ok. – disse ela depois de pensar um pouco – E como faremos isso? 

Christinne sorriu e respirou fundo para começar a contar o plano que 

acabara de elaborar. 

 

 

 

 Cap 26 – O convite de Mary 

 

 

Doumajyd e os outros Dragões estavam reunidos na ala especial do D4 

em uma disputa dupla de xadrez bruxo. O líder jogava contra Hainault e ainda 

não havia ganhado uma única vez. Cansado dessa situação, ele acabou 

derrubando todas as peças ao se levantar bruscamente da mesa, e se largou em 

seguida na sua poltrona enquanto resmungava: 

- Esse jogo é uma grande porcaria! 

- Não sabe nem perder, Chris. – murmurou MacGilleain concentrado – 

Como espera ganhar? 

- Eu não devo entender por que as pessoas jogam esse tipo de jogo! – 

reclamou ele de mau humor. 

- É ‘eu não consigo entender’. – corrigiu Nissenson fazendo a sua jogada. 

- Cala a boca! – rosnou Doumajyd demonstrando toda a sua irritação. 

Mas no mesmo instante tirou a sua esfera do bolso, onde a fumaça já 

ganhava uma forma. Então ele levantou e foi até um canto mais afastado 

atendendo a chamada do seu modo educado: 

- É bom ser importante, idiota! 

Os outros três se entreolharam, já adivinhando quem era, e então 

voltaram ao jogo. 

- Tudo bem que o Chris não é um exemplo de jogador de xadrez, mas 

ganhar cinco vezes seguida não é pedir para apanhar dele, Ryan? – perguntou 

MacGilleain enquanto via o amigo arrumar as peças espalhadas. 

- Fazia tempo que eu não jogava... – comentou o Dragão da Grifinória 

parecendo contente com as vitórias.  

- Que tipo de piada é essa?! É claro que NÃO, idiota! – eles ouviram 

Doumajyd rosnar e guardar a esfera no bolso.  
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Então ele voltou para frente do tabuleiro parecendo extremamente 

contente: 

- Vamos continuar esse jogo! Dessa vez eu ganho! 

- Quer continuar? – perguntou MacGilleain confuso. 

- Eu acho que deveríamos parar agora, Chris. – sugeriu Nissenson – Você 

não parece estar pensando direito- 

- Quando eu digo para continuarmos, é para continuarmos! – declarou 

ele autoritariamente, e então mudou para um tom de desafio – E eu não vou 

deixar ninguém ganhar! 

- O que causou esse bom humor tão de repente? – perguntou o Dragão 

da Lufa-lufa sorrindo desconfiado.  

- O que a Mary queria? – perguntou Nissenson não deixando de lado a 

sua concentração. 

- Como sabiam que era ela?... – perguntou Chris surpreso – Ah, aquela 

idiota me convidou para ir num encontro duplo amanhã. Acreditam nisso?! 

- Encontro duplo?! – perguntaram em coro Nissenson e MacGilleain. 

Hainault limitou-se a encará-lo. 

- Ela me perguntou se eu iria em um encontro de pessoas comuns. – 

continuou Doumajyd rindo – Encontro de pessoas comuns, que piada! 

 - Isso é bom, Chris! – disse Nissenson – Ela finalmente está dando uma 

chance para você! 

- Bom, nada! – rosnou o líder. 

Os três o encararam sem entender. Então Doumajyd explicou o seu 

ponto de vista: 

- Como pode o Somente e Único Christopher Doumajyd ir em um 

encontro duplo de pessoas comuns? Isso é coisa de crianças! É claro que eu 

recusei!  

- Então... – MacGilleain ainda tentava entender – Por que está de tão bom 

humor? 

Doumajyd não o ouviu e continuou falando sorridente enquanto tentava 

fazer as suas peças permanecerem em seus lugares, já que estas fugiam de 

medo de serem arremessadas novamente. 

- Ela me disse que era para nos encontrarmos no parque de Hogsmeade 

amanhã às dez horas para irmos a algum lugar junto com a amiga estranha dela 

e o namorado dela que deve ser mais estranho ainda... inacreditável! – disse ele 

por fim imitando o jeito dela falar e enchendo um copo com suco de abóbora 

que estava na mesa ao lado deles, o tomando logo em seguida, ainda rindo. 

- Então... – começou Hainault, cruzando os braços em cima da mesa e 

deitando a cabeça neles – Eu posso ir no seu lugar? 

- Q-quê?! – Doumajyd quase se engasgou com o suco enquanto olhava 

assustado para o amigo – Não!... Quer dizer... é... eu... aquele... aquele lugar 

de... lugar de encontro no parque... é... totalmente... sem graça! 
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Hainault apenas sorriu do seu jeito calmo com a confusão que o amigo 

fazia entre os seus pensamentos e o que ele queria falar. 

 

*** 

 

- O que eu faço?! – Mary entrou correndo da estufa, quase fazendo com 

que uma Vicky distraída deixasse cair uma bandeja cheia de doces recém 

preparados pela professora Karoline. 

- O que foi?! – perguntou a garota tentando reequilibrar a bandeja nos 

braços. 

- Doumajyd falou que o Hainault vai no encontro amanhã! 

- Como assim? O que aconteceu? 

- Eu sabia que isso não iria funcionar! – Mary se largou em uma das 

cadeiras, desanimada – Ele definitivamente não vai se rebaixar aos meus 

padrões! Eu não deveria ter concordado com esse plano desde o início... 

- Mas... – Vicky colocou a bandeja em cima da mesa e se sentou ao lado 

da amiga – Se o Cavalheiro de Olhos Frios ir... você não vai ficar feliz? 

- O propósito do encontro não era esse, Vicky... 

- O que vamos fazer então? Cancelar? Jogar um feitiço de memória neles? 

- Ah, a esfera! Deve ser o Doumajyd querendo... – Mary a retirou do 

bolso, mas não terminou a frase. 

A figura que se formou na fumaça era a de Hainault. 

- Mary? Posso falar com você um instante na torre?   

Mary e Vicky se entreolharam e então ela concordou. 

- Estou esperando. – ainda disse ele antes da sua imagem se desfazer. 

 

*** 

 

Mary chegou quase sem fôlego a Torre do Desabafo, onde o dragão já a 

esperava, observando a paisagem pela janela. 

- Olá. – disse ela cautelosa, lembrando em que estado chegara a sua 

última conversa com ele naquele lugar. 

- Acho que o Chris vai aparecer para o encontro amanhã. – ele falou sem 

tirar os olhos da paisagem. 

- Vai? – perguntou ela confusa – Mas ele me disse que... 

- Ele estava extremamente feliz. É difícil vê-lo tão empolgado com algo. 

- Mas então por que ele recusou? 

- Você já deve ter percebido que ele fala muita coisa sem pensar, não? 

- Realmente. – ela não tinha como negar. 

- Então quando eu disse que iria ele ficou confuso e resmungou algumas 

coisas... Só assim ele admitiu que queria ir. 
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Mary não sabia se agradecia ou não. Ele havia lhe ajudado convencendo 

Doumajyd ou estava sendo estranho como daquela outra vez em que sugerira 

que namorasse escondidos do líder dos Dragões? 

- Bom, era só isso. – disse ele indo em direção a saída – Vou voltar para a 

minha aula. 

Foi então que Mary percebeu que essa seria a oportunidade perfeita para 

ela poder acabar com todas as suas dúvidas sobre ele: 

- Espera, Hainault! 

Ele a obedeceu, mas virou falando: 

- Acho que já está hora de você começar a me tratar pelo nome, Mary. 

Ela concordou e perguntou logo em seguida: 

- Aconteceu alguma coisa, Ryan? Desde que você voltou da França tem 

agido de forma estranha. 

- Agindo de forma estranha? 

- Eu... eu já disse que você está de alguma forma diferente, mas você não 

me respondeu naquele dia. Aconteceu algo? Eu posso ajudar de alguma forma? 

O dragão sorriu e passou a olhar para algum ponto da parede, como se 

tivesse medo de que ela pudesse ler seus pensamentos se a encarasse: 

- Foram dias felizes na França, a Sharon e eu. Todos os dias 

preparávamos comidas que não estávamos acostumados a comer. 

Freqüentemente conversávamos sobre quando éramos pequenos... Ah, nós 

sempre falávamos sobre você, Mary!  

- Sobre mim? – ela ficou surpresa. 

- Sharon, disse que gostou muito de você... Como a irmãzinha que ela 

sempre quis. 

Mary não pôde evitar de se sentir feliz. Era mais ou menos a mesma 

coisa que ela sentia em relação a bruxa... a não ser pelo detalhe de Sharon ser a 

irmã mais velha. 

- Mas... – ele continuou mais desanimado – Esses momentos felizes não 

duraram muito. Sharon é uma bruxa muito ocupada, e por isso, eu ficava 

sozinho. Ainda não me formei, apesar de já ter autorização para usar magia... 

Resumindo: não podia fazer nada por ela. E isso me fez lembrar da primeira vez 

que você enfrentou o Chris, aquele que tinha poder absoluto em Hogwarts, de 

como você é forte para lutar pelo que quer e pelo que considera certo... Eu não 

tenho essa sua força. Não tenho nada para oferecer para a Sharon. 

- Isso não é verdade! – disse ela, o surpreendendo – Você não é uma 

pessoa que não tem nada a oferecer! Eu enfrentar Doumajyd daquela vez foi 

uma coisa, mas e as conseqüências disso? Lembra? Você e Vicky foram as 

únicas pessoa do meu lado! Se não fosse pela sua ajuda em vários momentos, 

talvez eu não estaria aqui hoje!  

Diante disso, ele voltou a olhar diretamente para ela, com uma expressão 

que dizia claramente que ele nunca tinha pensado por esse ponto de vista antes. 

- Mary, eu... – mas ele não pode terminar. 
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Mary foi obrigada a pegar a esfera em seu bolso antes que começasse a 

pegar fogo. 

- Deve ser o Chris. – disse ele suspirando. 

E mal a sua imagem havia se formado na esfera, Doumajyd já disse da 

maneira mais direta possível: 

- Amanhã. Encontro duplo de gente comum. Eu irei. Só isso. – e 

desapareceu.  

- Doumajyd! Espera! Eu... grrrr! Por que ele sempre faz isso?!... Ryan, eu 

preciso avisar a Vicky para ela mandar uma coruja para o namorado dela entes 

que fique muito tarde. Me desculpe se eu falei besteira demais! Até! – e ela 

apressou-se em sair da torre, não sem antes quase bater de cara na parede por 

estar falando e olhando para trás enquanto andava. 

Se recompondo, ela saiu sem graça o mais rápido que pode. 

O dragão balançou a cabeça rindo, e foi então que viu algo brilhar no 

chão. 

 

 

 

 Cap 27 – O Encontro Duplo  

 

 

- Eles estão atrasados... – resmungou Mary suspirando, sentada no banco 

da praça olhando distraída para algum ponto qualquer no chão. 

 - Não posso acreditar que essa gente comum está me fazendo esperar... – 

resmungou Doumajyd bufando, sentado no banco da praça olhando distraído 

para algum ponto qualquer do chão. 

Mary revirou os olhos e conferiu seu relógio. 

 - Não se exceda mais tarde, certo? – ela o advertiu – Ela é a minha 

melhor amiga! Não vai explodir, berrando e batendo em todo mundo! 

- Eu sei... – respondeu ele mal humorado – Não vou explodir... 

- Promete? – perguntou ela não demonstrando ter acreditado nele. 

- É uma promessa de Dragão. Satisfeita? 

- Mary! – Vicky surgiu entre as pessoas que passeavam pelo parque 

arrastando um garoto atrás dela, e parou na frente deles ofegando – Desculpe 

pelo atraso! Esse é o Kevin Eckheart! 

- E aí?! – cumprimentou ele de uma maneira um tanto convencida. 

-Pra-prazer em conhecê-lo. – Mary respondeu o cumprimento sem jeito. 

Será que Vicky havia puxado o cara errado na pressa? Era ele mesmo o 

seu namorado? Mary sabia que ele não estudava em Hogwarts, portanto não 

era rico ou de uma grande e tradicional família bruxa. Que ele vivia em 

Hogsmeade e... era só isso?... Na verdade, a garota nunca tinha falado muito 

sobre ele, mas... a aparência desleixada, o jeito de desligado e o sorriso afetado 

não estava em nenhuma das descrições que Vicky havia lhe dado.   
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- Eu sou a Mary, Mary Ann Weed. – continuou ela, tentando se livrar 

daqueles pensamentos, teria que conversar melhor com Vicky sobre isso depois 

– E esse é o Christopher Doumajyd. 

- O que, o que? Que Doumajyd?! – perguntou o garoto rindo de um jeito 

estranho – Doumajyd como aquela loja cara de bolas que podem ser usadas 

como lareiras?! Ou daquele povo que vive no Ministério?! Fala sério! Nossa que 

nome pomposo! Você deve ter crédito em um monte de lugares só por ter um 

sobrenome famoso! Vou te chamar só de Chris, é mais fácil! 

E ainda era um tapado, pensou Mary, que nem conseguia imaginar que 

estava diante do próprio herdeiro dos Doumajyd. Mas ao olhar para o lado, ela 

mal conseguiu se mover, tendo a sensação de que o dragão não havia tido uma 

boa primeira impressão. Este encarava o garoto um tanto confuso, e ela pôde 

ver ele soletrar silenciosamente a palavra ‘crédito’. 

- Chega de conversa e vamos nos divertir! – anunciou Kevin passando o 

braço pelos ombros de uma Vicky sorridente e a conduzindo para a direção 

contrária da que vieram – Onde vamos primeiro? 

- O que foi aquilo, Weed?! – perguntou Doumajyd para Mary como se a 

culpa fosse dela. – Esse cara é retardado ou- 

- Não importa, não importa! – ela o virou e o fez caminhar também 

seguindo eles – Vamos nos divertir, ok?  

- Ele está atrasado e nem se desculpou! Que tipo de bruxo ele é?! 

- Provavelmente um sangue-ruim. – retrucou ela. 

Derrotado com a indireta dela, e lembrando da promessa, ele mudou de 

assunto: 

- ...Então, onde as pessoas vão em encontros de pessoas comuns?  

- Eu não disse antes? – perguntou Mary com um enorme sorriso – Para o 

Zoológico de animais Mágicos!  

Doumajyd torceu o rosto de descrença: 

- Zo-zoológico? 

 

*** 

 

- Eu não vinha ao zoológico há muito tempo. – comentou Kevin quando 

os quatro passaram pelo grande portal de pedra do Zoológico de Hogsmeade – 

E você, Doumajyd?  

- ...É a primeira vez que eu venho. – resmungou o dragão. 

- SÉRIO?! Então essa é a primeira vez que você vê animais mágicos fora 

dos livros da escola?! ...Ah, não me diga que você tem medo de animais?!  

- É também a primeira vez que vamos ao zoológico desde a primeira 

visita de Vicky a Hogsmeade, certo Vicky? – Mary tentou mudar o assunto 

antes que Doumajyd se irritasse mais. 

- Se eu quisesse ver animais mágicos, eu iria vê-los diretamente em seu 

habitat natural! – declarou Doumajyd. 
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- Sério? Tipo, ver dragões na Romênia?... Nossa, maneiro! Não me diga 

que além do sobrenome você também tem a fortuna igual aos Doumajyd para 

fazer esse tipo de coisa? 

Doumajyd o encarou, pronto para dizer alguma coisa bem dita para o 

garoto quando Vicky ajudou, praticamente jogando o namorado contra um dos 

viveiros: 

- Olha! Esses Kappas são tão bonitinhos!  

- É mesmo!... Olha! Aquele ali se parece com o Chris, não acham? – disse 

ele apontando para um dos animais e gargalhando. 

- Cuidado com o que você fala! – bufou Doumajyd – Até mesmo o mais 

calmo dos dragões pode perder a paciência!  

Mary entendeu a mensagem e paralisou, mas Kevin apenas riu mais 

ainda, como se ele houvesse dito algo extremamente hilário: 

- O que ele está dizendo? Eu não entendi! Você é um cara engraçado, 

Chris! – e saiu com Vicky atrás dele, pedindo desculpas disfarçadamente. 

- A... Aqueles dois parecem se dar bem... – comentou Mary, tentando 

quebrar o clima de tensão elétrica que Doumajyd emanava.  

- Essa é a sua idéia de um encontro comum?! – rosnou ele e fez com que 

Mary se encolhesse assustada.  

Porém, lembrando do que havia prometido, ele tentou se acalmar: 

- Quem aquele idiota pensa que é? Por que sua amiga está com um lixo 

desses?!  

- Me desculpe... 

Doumajyd colocou as mãos no bolso do casaco e começou a andar de 

vagar, com Mary o seguindo: 

- Não precisa se desculpar. Não é culpa sua. 

- Mas é realmente difícil de acreditar! – desabafou Mary, falando baixo 

para que a amiga não ouvisse – Eu estava esperando um cara mais legal por se 

tratar do namorado da Vicky... Eu sabia que isso não ia dar certo desde o 

início... Esqueça, vamos embora, chega de encontro duplo. 

 Doumajyd parou e a encarou: 

 - Você não ficará mal se formos embora agora?... Não se preocupe. Eu 

prometi que não vou bater em ninguém, não prometi? 

Mary pensou por um instante e então concordou. 

- Embora ele me irrite muito! – acrescentou ele para quebrar a posse de 

bom menino que ele tinha assumido. 

- Certo. – Mary não pode deixar de rir. – Vamos. 

 

*** 

 

Mary estava concentrada, lendo uma placa informativa diante da jaula 

de um Erupente (Originário da África, cinzento, de grande porte e força, pesa até uma 

tonelada e pode ser confundido com um rinoceronte. Seu couro grosso repele a maioria 
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dos feitiços e maldições), quando algo escuro apareceu ao lado de sua orelha e 

grunhiu. Ela quase caiu para o lado com o susto, mas Doumajyd a segurou 

antes disso. 

- Você se assusta muito fácil, Weed. – disse ele mostrando o ‘algo escuro’ 

para ela. 

Era um bichinho de pelúcia, daqueles que se usa como fantoches na mão, 

na forma de iguana roxa. Ele abriu e fechou a boca do bicho mostrando para ela 

que ele imitia um ruído estranho quando se fazia isso, e então o tirou da mão e 

entregou para ela rindo: 

- Para você. Sei que quer um desses! 

- Eu quero? – murmurou ela pegando o bicho com um sorriso amarelo. 

- Ele é bonitinho, não? 

Ela concordou com um aceno fraco de cabeça e ele passou a ler a placa 

informativa contente. 

Mary olhou para o presente e torceu a cara, não encontrando nada de 

bonitinho nele, mas não pode deixar de pensar que a intenção de Doumajyd era 

boa. 

 

*** 

 

- Ahhhhh! Que graçinha! – Mary quase pulou a cerca de proteção de uma 

das jaulas para poder ver melhor o seu morador. 

- Ah! – disse Doumajyd com ar de quem sabia das coisas – Um 

Carangueijo-de-Pedras! 

- Não, é um Carangueijo-de-Fogo. – explicou Mary. 

- Onde fogo? Não vê as pedras preciosas na carapaça dele? É um 

Carangueijo-de-Pedras! – afirmou ele saindo e balançando a cabeça. 

- Mas é um Carangueijo-de-Fogo! – disse ela apontando para a placa, 

com a iguana na mão, e não podendo conter o riso – Está escrito aqui, não 

viu?... Ei, Doumajyd! Me espera! 

- Olha um Arpéu! Vem ver esse, Weed! – o dragão correu para a direção 

oposta, tão empolgado como se estivesse em uma decisão de quadribol. 

 

*** 

 

Já era quase final de tarde e Mary e Doumajyd estavam na última parte a 

ser visitada do Zoológico, o lago, onde várias espécies espalhafatosas de 

pássaros aquáticos se exibiam. 

- ...Não acha que, com esse encontro, nós finalmente estamos parecendo 

mais como um casal? – comentou Doumajyd depois de um tempo de silêncio 

entre eles.  

Isso pegou Mary despreparada. Com a empolgação de Doumajyd pelo 

zoológico e as besteiras que ele falava, ela estava se divertindo tanto que acabou 
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esquecendo do que realmente era para ser aquele encontro duplo: fazer com 

que Doumajyd percebe-se que ela não pertencia ao mundo dele. 

- Espera, sobre isso, eu... – começou ela, mas o dragão a interrompeu. 

- Não se preocupe. Eu não compreendi nada errado.  

- ... Como assim? 

- Olha, eu sei que eu me precipitei quando eu disse ao Ryan que 

estávamos namorando. – admitiu ele – Mesmo depois de tudo o que aconteceu, 

eu não posso forçá-la a aceitar. 

Mary achou que não estava entendendo o que ele falava. 

- Aquele dia, quando aquela maluca quase me matou, eu falei que gosto 

realmente de você. – disse ele um tanto sem graça olhando para o lago – Mas 

ainda assim, você não me respondeu como se sente sobre mim... Não se 

preocupe, eu vou esperar até que seu coração possa me responder 

honestamente... um dia... 

Mary abriu a boca para falar algo, mas nada saiu. Então Doumajyd 

voltou ao seu sorriso desdenhoso e à sua habitual posse de dono do mundo: 

- Mas já vou alertando que você vai se arrepender se rejeitar um cara tão 

perfeito como eu! Os peixes que você deixar ir embora, estão nadando. 

Mary quase tropeçou com aquilo. Como Doumajyd conseguia passar de 

sério para arrogante em menos de meio segundo?! 

- Que peixes nadando?! – perguntou a voz irritante de Kevin, surgindo 

com Vicky ao lado deles – Isso foi uma piada?! Claro que os peixes vão embora 

nadando! Que estúpido! 

Mary se encolheu, achando que aquilo poderia ser a gota d’{gua e que 

Doumajyd quebraria o nariz do garoto naquele momento.  

- Eu estou com sede! – anunciou Kevin – Vou comprar umas bebidas 

para nós!...  Ei, Vicky, libera uns trocados aí! – ele estendeu a mão para ela. 

Vicky não entendeu de imediato, mas assim que olhou para a expressão 

dele, pegou a sua bolsa e retirou alguns sicles, lhe entregando logo em seguida. 

Então ele saiu cheio de pose para comprar as bebidas. 

- Vicky! – exclamou Mary não podendo se conter, e a amiga limitou-se a 

ficar sem graça. 

Aquele cara estava passando dos limites e Mary não conseguia mais 

compreender como Vicky poderia gostar de um idiota daqueles.  

- WEED! – rosnou Doumajyd. 

Mary se agarrou na cerca para não cair com o susto que levou: 

- Sim?  

- Vou ao banheiro. – disse ele saindo e não disfarçando que havia ficado 

furioso com o que vira. 

Mary teve um mau pressentimento. Se Kevin continuasse agindo 

daquela forma estúpida, ela não teria como segurar mais o dragão. 
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 Cap 28 – A Fúria do Dragão 

 

 

Mary e Vicky acharam um banco vago perto da jaula dos Occamis e 

desabaram nele, as duas exaustas: 

- Está sendo difícil, não é mesmo? – perguntou Vicky. 

- Eu acho que vou ter um ataque cardíaco! – desabafou Mary – Não sou 

capaz de dizer quando ele vai explodir, o que parece que vai acontecer a todo o 

momento quando... – ela iria falar ‘quando esse babaca do Kevin fala’, mas 

conseguiu parar a tempo – Qua-quando estamos conversando. 

Porém, Vicky pareceu ter entendido o que Mary realmente queria ter 

dito: 

- Ele normalmente não é assim! E eu posso assegurar que ele não tem um 

coração ruim! Ele só... 

- Com aquela atitude? – perguntou Mary lhe lançando um olhar de 

repreensão. 

- Olha, quero dizer, é que eu não quero criar uma barreira entre nós, 

entende? Ele tem confiança em pedir coisas para mim. 

– Está na cara que ele só quer o seu dinheiro, Vicky! Não percebe? – 

diante do silêncio como resposta da amiga, Mary acrescentou – O Doumajyd 

pode ser um idiota, violento, estourado e burro, mas pelo menos ele faz coisas 

desse tipo comigo. E se fizesse, pode apostar que ele já estaria morto! 

Vicky permaneceu calada, apenas olhando a movimentação das pessoas. 

Mary suspirou e disse: 

- Desculpa, não posso ficar falando assim quando eu mesma estou 

saindo hoje com alguém como o Doumajyd... Vem, vamos procurar por eles. 

 

*** 

 

- Hei, cara! Espera aí! 

Doumajyd ouviu a voz irritante do garoto que estava com eles o 

chamando assim que saiu do banheiro. Revirando os olhos, nem com a mais 

remota vontade de falar, ele simplesmente parou e esperou que o outro o 

alcançasse.  

- Eu acabei de encontrar uma garota que eu conheço! – anunciou Kevin 

todo sorridente quando chegou até ele – Vamos deixar essas meninas e nos 

encontrar com ela? 

- O quê? – Doumajyd não acreditava no que acabara de ouvir. 

- Eu disse para ela que estava com um cara ótimo e agora ela está 

morrendo de vontade de te conhecer!... Ah, certo, você é um pouco devagar 

para entender, não?  
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Doumajyd o encarou com um olhar mortal, mas Kevin não percebeu e 

continuou falando:  

- Eu estou com essa Vicky agora, mas falando sério... Ela é sem graça!  

- Não estou interessado nos seus problemas! – rosnou Doumajyd 

recomeçando a andar. 

- Hei, não precisa bancar o legal, cara! Vamos nessa! Aliás, fala sério, 

aquela sua garota também não é sem graça?  

Doumajyd paralisou no mesmo instante em que ouviu aquilo e 

murmurou entre os dentes: 

- Sem graça?  

- Por isso, – Kevin se aproximou cheio de pose e colocou a mão no ombro 

dele, ainda falando – eu vou te apresentar garotas melhores e – Kevin não pôde 

terminar. Quando menos esperava, levou um soco certeiro no nariz que o fez 

cair de costas no chão – ISSO DÓI, IDIOTA! 

Doumajyd não perdeu tempo e o puxou pelas vestes, para poder socá-lo 

novamente, berrando a cada soco: 

 - COMO-A-MARY-É-SEM-GRAÇA?! ME DIGA?!  

- O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO?! 

Doumajyd parou instantaneamente ao ouvir a voz distante de Mary e 

largou um Kevin quase inconsciente no chão, então percebeu que várias 

pessoas já haviam se reunido a sua volta para saber o que estava acontecendo. 

Vicky corre para o namorado para ajudá-lo. 

- Eu não agüento mais! – disse Doumajyd em defesa ao encontrar o olhar 

furioso de Mary – Eu vou indo! – e ainda disse para Vicky antes de sair – É 

melhor você arranjar um namorado melhor, amiga da Weed!  

- Acha que vai sair assim?! – perguntou Mary indignada quando ele 

passou por ela.  

- Se essa é a idéia que você tem de um encontro comum, então eu nunca 

farei de novo! – rosnou ele, nem ao menos olhando para ela, e foi embora 

pisando furioso. 

- O que você fez para o Doumajyd? – perguntou Vicky quase chorando 

para Kevin enquanto tentava fazer o nariz dele parar de sangrar. 

- O que eu poderia ter feito? – respondeu o garoto ainda zonzo - Quem 

aquele imbecil pensa que é?! Eu só coloquei minha mão no ombro dele! 

- Só... só colocou a mão no ombro dele? – perguntou Mary não 

acreditando que Doumajyd tinha feito aquilo só por causa disso, mas não tendo 

como negar que seria possível. 

- Claro! Ele é louco!... – ele levantou meio cambaleando e ajeitou as vestes 

– E eu arranjei tempo especialmente para vocês hoje! Porque eu deveria 

apanhar dele?! – e saiu também parecendo furioso. 

- Me desculpe, eu realmente sinto muito! – foi tudo o que Mary 

conseguiu dizer para ele em meio ao ódio que estava sentido pela reação que 

Doumajyd tinha tido, mesmo depois de prometer a ela que não faria.  



 

141 

 

- Onde você vai, Kevin? – perguntou Vicky indo atrás dele. 

- Para casa! – gritou o garoto, indicando com um gesto de mão que não 

queria que ela o seguisse – Estou com muita raiva, droga! Saio para me divertir 

e acontece isso! Olha o estado do meu nariz! Vê se me dá um tempo! – e foi 

embora sem dizer mais nada.  

Vicky continuou parada no mesmo lugar, olhando desolada para o 

namorado se afastar. 

- Eu... eu sinto muito, Vicky, foi- 

- Não é sua culpa, Mary. – disse a garota com uma voz tremida – Tenho 

certeza que o Kevin fez algo muito errado.  

- Eu achava que ele ia se controlar, ele tinha agüentado esse tempo 

todo!... Vicky?  

- Eu... – ela fungou – Eu acho que nós nunca daríamos certo mesmo... – 

então ela não agüentou mais e caiu no choro, abraçando Mary – Eu quero voltar 

para o castelo!  

E Mary não pôde deixar de culpar Doumajyd pelas lágrimas da amiga. 

 

 

 

 Cap 29 – Trinta mil galeões 

 

 

- O quê? – perguntou Christinne tentando entender os resmungos do 

irmão – No fim, vocês acabaram brigando?! 

- Não briguei com ela! – defendeu-se Doumajyd para a pequena figura 

de sua irmã na esfera.  

- Então o encontro duplo falhou... – murmurou ela concentrada, 

pensando em algo. 

- E como você sabia que eu saí com a Weed, Christy?! – perguntou ele de 

repente se dando conta de que ninguém mais além dos Dragões sabiam 

daquilo.  

 - Chris, – começou ela com muita paciência – não percebe que se você 

não ganhar o coração dela, você cometerá o mesmo erro que eu? 

Ele não respondeu, mas ela compreendeu o silêncio dele: 

- Você sabe quem é o seu maior inimigo. E sabe o que ela é capaz de 

fazer... 

 

*** 

 

Mal Mary havia voltado para o seu quarto, depois de passar horas 

tentando consolar, sem grande sucesso, uma Vicky desolada na estufa, quando 

uma coruja entrou pela janela aberta. A mensageira apenas deixou uma carta 

cair em cima da sua cama e voltou pelo mesmo caminho que veio. Sem saber 
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quem poderia ser, Mary correu para pegá-la, se jogou na cama e tirou os 

sapatos de qualquer jeito para não sujar a colcha, começando a ler: 

 

Mary, 

Estou mandando essa urgentemente por que acho que você deve saber o mais 

rápido possível! 

 

Ela reconheceu como sendo da sua mãe aquela letra escrita de uma 

forma apressada e nervosa: 

- Ah, meu Merlin! Mais problemas!  

 

 Hoje, a senhora Doumajyd veio aqui em casa! Acredita?! Nós não sabíamos o 

que fazer quando abrimos a porta e vimos que era ela. Seu irmão saiu desesperado 

recolhendo as coisas dele jogada pela casa e eu estava com aquela touca florida que uso 

para fazer doces, sabe? Seu pai ainda estava de pijamas lendo o jornal e correu para se 

trocar e ficar mais apresentável. Enfim, a senhora DOUMAJYD estava lá, sentada na 

nossa sala, com dois bruxos mal encarados atrás dela segurando duas maletas e um 

outro bruxo com um ar mais educado ao seu lado (acho que esse era um secretário dela 

ou coisa assim). Então ela pediu desculpas por vir nos visitar assim repentinamente, 

mas que ela tinha um assunto muito sério para tratar conosco. Logo imaginamos que era 

sobre o seu casamento com Doumajyd. 

 

Mary teve que ler três vezes a palavra ‘casamento’ para conseguir 

acreditar que sua mãe tinha mesmo escrito aquilo. 

 

 Então ela disse para o secret{rio de um modo muito autorit{rio: ‘Mostre para 

eles, Richardson!’ E o secretário fez um gesto para que as maletas com os outros viessem 

e pousassem em nossa frente. Dá para acreditar? Magia! Mas o melhor veio depois. Com 

um gesto dela mesma, a senhora Doumajyd fez as maletas se abrirem diante de nossos 

olhos. A bruxa mais poderosa do mundo usou magia dentro da nossa casa!... E as 

maletas estavam repletas daquelas moedas brilhantes e douradas de bruxos! Trinta mil 

delas, como ela mesmo disse! Diante daquilo, seu pai quase enfartou, seu irmão se 

engasgou e eu olhei para ela imaginando que ela iria dizer ‘Cuide da cerimônia com isso, 

j{ que eu sou uma mulher ocupada demais para esses detalhes’... Mas ela não disse isso! 

O que ouvimos sair da boca dela foi: ‘Em troca desses galeões, eu quero que a filha de 

vocês pare de importunar o meu filho’. Isso foi inacredit{vel! E ainda o secret{rio dela 

disse: ‘Desculpe pela sinceridade, mas a sua família parece ter problemas financeiros. 

Então ser{ benéfico para ambas as partes’... Eu simplesmente não conseguia responder. 

Então a senhora Doumajyd continuou: ‘Como vocês devem saber, Christopher é o 

herdeiro do maior nome da sociedade mágica e tem um grande futuro a sua frente 

comandando os negócios da família. Ele não pode deixar-se envolver com essas... coisas 

pequenas’. Aaah, Mary, deveria ter visto o sorriso cruel que ela deu ao dizer isso. Tudo 

bem que você é pequena, comparado com outras meninas da sua idade, mas eu entendi 
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muito bem o sentido que ela colocou nesse ‘coisas pequenas’ ao se referir a você! Sem 

poder me conter mais, eu peguei o pote de farinha do bolo que eu estava preparando e 

despejei-o inteiro na cabeça dela! Por um momento tudo ficou branco e então os olhos 

dela apareceram, tão estreitos e assustadores que eu tremi inteira, mas continue firme e 

disse: ‘Pegue o seu dinheiro e saia da minha casa! Como você se sente quando o seu filho 

é insultado?! Não é só porque é rica que pode vir aqui e falar da minha Mary dessa 

forma!’. Então ela saiu indignada, sem dizer mais nenhuma palavra, com aqueles 

morcegos dela a seguindo fielmente. 

 

- Muito bem, mãe! Mostre para esses arrogantes dos Doumajyd que nós 

não somos coisas pequenas! – Mary imaginava toda a cena e torcia sozinha, 

quase pulando na cama.  

 

Depois que ela saiu, eu quase desmaie e seu pai e seu irmão não sabiam o que 

fazer.  

Mas o motivo mais importante dessa carta, Mary, eu ainda não falei. Se você leu 

bem ali em cima, eu simplesmente joguei farinha na cara da maior bruxa do mundo! 

PORTANTO TENHA CERTEZA DE SE CASAR COM CHRISTOPHER 

DOUMAJYD!  

 

- O QUÊ?! – Mary ficou de pé na cama segurando a carta bem firme para 

poder ler. 

 

 VOCÊ DEVE FICAR COM ELE E COM TODA A FORTUNA DELE! NÃO 

SE ESQUEÇA DISSO! VOCÊ VAI ASSUMIR TODO O CONTROLE DA 

FAMÍLIA DOUMAJYD!... Trinta galeões... ISSO É MUITO POUCO! NEM PENSE 

EM SE DEIXAR LEVAR POR ESSA QUANTIA INSIGNIFICANTE! 

  

Mamãe te ama e alimente-se direito!  

 

Mary caiu sentada na cama olhando fixamente para o teto do seu 

dormitório.  

Era completamente inacreditável... Ela precisava conversar seriamente 

com Doumajyd. 

 

*** 

 

Na ala dos D4 no Salão Principal de Hogwarts, os Dragões estavam, 

como de costume, matando o tempo em que deveriam estar nas aulas. 

Nissenson lendo um grande livro sobre Poções Modernas, MacGilleain se 

divertindo em tentar empilhar com magia uma torre torta de cubos coloridos, 

Hainault lendo uma revista e Doumajyd sentado em sua poltrona olhando de 

uma maneira um tanto preocupada em direção a janela. 
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O líder dos Dragões não conseguia tirar do pensamento as palavras da 

sua irmã: ‚Se você não ganhar o coração dela, cometer{ o mesmo erro que eu!‛... 

Então, em um impulso ele decidiu tomar uma atitude. 

No mesmo instante, Hainault jogou longe a revista que estava lendo, que 

bateu na parede e caiu aberta no chão. E parecendo extremamente irritado, o 

Dragão da Grifinória se levantou com a intenção de sair da ala. 

Porém, quando estava quase na escada, ele parou e retirou algo do bolso. 

Olhou por um instante para o objeto, como se tentasse lembrar dele e então 

virou-se para a direção do líder. 

Doumajyd, com a sua esfera na mão, estava tentando contatar Mary, mas 

quando a fumaça ganhou forma por trás do vidro de cristal, a figura que surgiu 

foi a de Hainault.  

 - Por que isso está com você, Ryan? – perguntou Doumajyd sem 

entender, olhando da esfera para o amigo perto das escadas. 

- Peguei quando eu estava com a Mary. 

- Qua-quando eu falei do encontro com ela... você estava com ela?  

- Parece que ela prefere estar mais comigo do que com você, Chris. – 

disse Ryan de uma forma um tanto grossa, deixando a esfera em cima da mesa 

e saindo da ala.  

Doumajyd permanece paralisado, ainda segurando a esfera, olhando 

furioso para o lugar onde o amigo estava poucos instantes atrás.  

- Ei, Chris, olha isso! – MacGilleain o chamou, segurando nas mãos a 

revista que Hainault tinha jogado. 

Mas o dragão não ouvia mais nada do que acontecia a sua volta. 

 

 

 

 Cap 30 – Doumajyd Idiota 

 

 

- O que você quer? – perguntou Doumajyd assim que entrou de cara 

fechada na sala. 

Mary o chamara para conversar em uma sala que estava vazia no 

momento. Depois de pensar muito durante a noite, ela já tinha mentalmente 

preparado tudo o que precisava conversar com o dragão. 

- Eu preciso esclarecer algumas coisas. – declarou, não se deixando 

intimidar pelo tom irritado dele. – Primeiro explique direito o que aconteceu 

com o namorado da Vicky ontem. 

- Isso não interessa! – ele retirou a esfera dela do bolso e colocou em cima 

de uma carteira – Por que sua esfera não está com você? 

Mary ficou sem entender por um instante: 

- Não está no meu bolso? – ela procurou pelas vestes. 

- E por que não está no seu bolso, Weed? 
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Apesar de ser muito estranho o fato de que aquela esfera, que sempre 

estava com ela e tinha um encantamento para não se perder, ter sumido e 

reaparecido assim, Mary não iria deixar que Doumajyd mudasse a direção do 

assunto: 

- Isso não é importante agora! E eu perguntei primeiro! 

- Não é importante... – resmungou Doumajyd a imitando. 

- Por que você bateu no namorado da Vicky? Teve algum motivo? 

- Não quero falar disso! – disse ele se virando de lado para ela e 

colocando as mãos no bolso, em uma típica pose de teimoso. 

- Você não teve um motivo e mesmo assim bateu nele? 

- Bati nele porque estava com raiva! Satisfeita?!  

Agora tudo tinha sido confirmado por ele mesmo, então Mary não tinha 

mais motivo para se segurar: 

- Realmente, você é um ser desprezível! Não liga em estragar a felicidade 

dos outros?! Vicky ainda deve estar chorando por sua causa! 

- O que? Eles terminaram? Que bom! 

Aquilo foi de mais para Mary. Sem pensar duas vezes, ela avançou e deu 

um tapa com toda a sua força e raiva no rosto dele. Doumajyd ainda ficou 

pestanejando por um tempo, não acreditando no que acabara de acontecer, e 

então berrou: 

- POR QUE FEZ ISSO?! 

- EU ESTAVA COM RAIVA!  

Diante da resposta, Doumajyd permaneceu calado, apenas segurando a 

bochecha vermelha. 

- Mesmo se você estiver irritado deve ter um limite para as suas ações, 

senhor Doumajyd! Por sua causa, a minha melhor amiga está triste! POR QUE 

ACHA QUE EU PRECISO DE ALGUM MOTIVO PARA BATER?!  

- Ela deveria me agradecer! – o dragão tentou se defender de alguma 

forma.  

- IDIOTA! Nunca vai mudar! Eu achava que você tinha mudado, 

principalmente depois de ter abolido as Tarjas Vermelhas e parado de maltratar 

os outros... MAS VOCÊ CONTINUA SENDO HORRÍVEL! – ela respirou fundo, 

para tentar controlar a raiva que estava sentindo – Saia da minha frente! – e sem 

dizer mais nada, ela passou por ele para sair da sala.  

- Weed! Espera!  

- Ah, – ela parou, lembrando de repente de algo – Ontem a sua mãe foi lá 

em casa! 

- O quê? 

- Ela queria me oferecer um monte de dinheiro para que eu o deixasse 

em paz. Por favor, diga para sua querida mãe que ela não precisa mais se 

preocupar. Eu não tenho mais nada a ver com você! – e saiu, fechando a porta 

com um estrondo. 
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*** 

 

Mary, em sua fúria, nem se lembrava conscientemente de como chegara 

à Torre do Desabafo, mas mal reconheceu a janela da sua torre, para onde seus 

pés a levaram, ela berrou com todas as suas forças: 

- DOUMAJYD IDIOOOOOOOTA!!! 

Então respirou e fechou os olhos, tentando se acalmar. E com a calma 

veio o raciocínio da situação: 

- ...E eu devo ser uma idiota pior ainda só por ter pensado em acreditar 

nele...  

- Vocês brigaram? – perguntou Ryan Hainault ao seu lado. 

Mary já tinha se esquecido de como eram os sustos que ela levava antes 

por falar coisas sem pensar quando o dragão estava ali ouvindo tudo. 

- Na-não foi exatamente uma briga... quer dizer, eu nunca tive nada a ver 

com ele mesmo para se dizer que nós brigamos... assim, desse jeito... Quero 

dizer, eu não tenho mais nada a ver com ele!  

- Ah, é...  

- Ele é o pior! Maltrata os outros sem pensar! Só pensa nele mesmo! 

Nunca vai mudar! Eu não deveria ter me deixado levar por... – Mary não pôde 

terminar. 

Ele a abraçara de repente, a deixando sem saber o que fazer. 

- Por que... – ele começou a sussurrar perto da orelha dela – Até agora, 

por que eu não me apaixonei por você, Mary?  

- O quê? – ela estava chocada demais pela atitude súbita dele para ter 

qualquer reação – Ryan, o que você- 

- Só me deixe ficar assim por mais um minuto, por favor...  

Foi então que Mary deixou de pensar na própria surpresa e percebeu 

pela voz dele que havia algo extremamente errado. 

- ...Aconteceu algo? – ela perguntou. 

- Me desculpe, Mary. 

Ela podia sentir toda a tristeza dele e, sem saber o que fazer, o abraçou 

também, da mesma maneira que passara o final do dia anterior abraçando e 

tentando consolar Vicky.  

Os dois permaneceram assim, em silêncio. E então Mary esqueceu o que 

tinha acontecido nos últimos dias, nos últimos meses, desde antes da viagem do 

seu Cavaleiro de Olhos Frios, quando ela ainda ficava sem ar toda a vez que o 

via ali naquela torre. Quando Doumajyd ainda era apenas o ditador cruel de 

Hogwarts e não fazia a mínima idéia de que ela existia.  

Mas assim que pensou no líder dos Dragões, Mary viu que o próprio 

estava escorado na porta da torre, olhando com uma calma anormal para a 

cena. Ela sentiu como se um buraco negro se abrisse em seu estômago e sem 

pensar duas vezes se soltou do abraço de Hainault, que só então percebeu que o 

amigo estava ali. 
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- Então era isso mesmo... – resmungou Doumajyd, de uma maneira que 

fez Mary gelar, e saiu sem falar mais nada. 

 

 

 

 Cap 31 – Dragão expulso 

 

 

- Doumajyd! – Mary ainda tentou chamá-lo, inutilmente. 

Já era o bastante tudo o que tinha acontecido antes para que agora ele 

acrescentasse mais esse engano na sua lista de acusações contra ela. E o pior, 

Hainault estava envolvido dessa vez, não era algo só entre eles dois. 

- Droga! – ela reclamou – Ele sempre se precipitando! 

- Precipitado... – Hainault parecia preocupado e não tirava os olhos de 

onde o amigo esteve momentos antes – Será? 

E sem aviso, ele saiu também, deixando uma Mary sem entender para 

trás. 

 

*** 

 

Doumajyd bateu em qualquer um que se atreveu a estar no seu caminho 

até o Salão Principal. Só parou quando MacGilleain e Nissenson apareceram e o 

seguraram, para que ele explicasse o que estava acontecendo. 

Mas antes do líder dos Dragões abrir a boca, Hainault entrou correndo 

no Salão Principal, e parou imediatamente após receber um olhar ameaçador de 

Doumajyd. 

- Chris. – murmurou ele, não se atrevendo a se aproximar mais.  

- Adam, Simon! – convocou Doumajyd, virando o rosto de lado para tirar 

Hainault do seu campo de visão – A partir de hoje, não falem mais com o Ryan! 

- O quê?! – perguntaram em coro os outros dois, chocados com o novo 

decreto. 

- Ele não é mais nada nosso! – continuou Doumajyd, impassível – Nem 

dragão, nem nosso amigo de infância! 

- O que está dizendo, Chris? – Nissenson ainda tentava entender. 

- Ele é apenas um traidor! – Doumajyd não abriu espaço para discussão. 

Então mais passos apressados soaram pela porta do Salão Principal, e 

uma Mary ofegante entrou e parou ao lado de Hainault. Ao vê-la, Doumajyd 

falou bem alto, para que todo o Salão ouvisse: 

- Ryan Hainault não é mais um Dragão! 

Uma onda de espanto se espalhou por todo o lugar e foi seguido por 

outra de murmúrios. 

- Você não é mais meu amigo. – acrescentou ele mais baixo, para que 

somente Hainault e Mary ouvissem.  
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- Se acalme, Chris! Nós – MacGilleain tentou falar com o amigo, mas foi 

empurrado por ele. 

- O que aconteceu, Ryan? – Nissenson ainda tentou perguntar para 

Hainault, ciente de que não conseguiria uma resposta com Doumajyd, mas foi 

completamente ignorado. 

- O quê? – Mary não acreditava em nada do que tinha acabado de ouvir, 

e por isso demorou um pouco para reagir – Espera! Por que expulsar o Ryan?! – 

ela chegou até na frente de Doumajyd – Só porque você tem raiva bate nos 

outros e desconsidera seus amigos?! Sinceramente eu odeio isso! Odeio esse 

Christopher Doumajyd! 

Essas últimas palavras foram o bastante para o dragão, que saiu, dando a 

volta por ela e por Hainault, sem olhar para os dois, ainda respirando furioso. 

Nissenson e MacGilleain foram atrás dele, lançando um olhar significativo para 

Hainault antes de saírem. 

Mary e o dragão expulso ainda permaneceram nos lugares em que foram 

deixados, tentando processar o que havia acontecido. 

- Você é a pior, Weed! – acusou a aluna de cabelos ruivos da Sonserina, 

chegando junto dela, com as outras duas colegas. 

- Percebe o que você fez?! – praticamente chorou a de cabelo 

encaracolado – É o fim do D4! 

- Eu fiz? – murmurou Mary tentando não ultrapassar do seu limite de 

irritação. 

- E tudo isso por causa de uma sangue-ruim insignificante! – lamentou-se 

a líder loira. 

- Suas... – Mary estava prestes a dar um merecido soco em cada uma 

delas, quando sentiu que alguém segurava a sua mão, a impedindo de avançar. 

Ela olhou para trás e viu Hainault a encarando: 

- Tudo bem. – disse ele. 

Mary sentiu que todas as suas forças iam embora. O que acontecera foi 

realmente horrível, e a pessoa que mais estava sofrendo ali era Hainault. Ela 

sentiu vontade de amaldiçoar Doumajyd para sempre. 

 

*** 

 

Enquanto isso, em uma sala reservada de Hogwarts, mais uma proposta 

era feita. 

Richardson, o secretário da senhora Doumajyd colocava uma maleta 

cheia de galeões na frente de Sarah Swan, que a admirou encantada. Mas logo 

seu brilho no olhar diante de tanto ouro desapareceu e ela assumiu uma pose 

mais sóbria: 

- Desculpe, mas eu não posso aceitar. – ela levantou-se subitamente e 

dirigiu-se para a porta. Porém, parou no meio do caminho e virou-se sorridente 
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– Mas eu posso ajudar! – e com uma inclinação graciosa de cabeça ela saiu 

alegremente da sala. 

- Senhora? – perguntou o secretário para a pequena esfera de cristal 

posta em cima da mesa, por onde a senhora Doumajyd assistia a tudo. 

- Nessa garota não se pode confiar. – disse ela cruzando os braços e rindo 

de um jeito sinistro – Mas eu gostei... 

  

*** 

 

Depois das últimas aulas da tarde, Mary não tinha ânimo para ir às 

estufas com Vicky. Agora era ela quem estava com preocupações, e a amiga a 

teria que perdoar por isso... esperava. Então ela encontrou um lugar silencioso 

perto do lago e se sentou em baixo de uma árvore que já começava a mostrar 

sua nova folhagem de primavera. 

Mary tentou repassar tudo o que tinha acontecido nesses últimos dois 

dias. Primeiro aquele plano louco da irmã de Doumajyd para que os dois 

saíssem juntos em um encontro duplo, coisa que ela já sabia desde o início que 

não daria certo. O próprio encontro em si que fora um desastre. O namorado 

idiota de Vicky por quem ela estava sofrendo agora. Depois a carta da sua mãe 

que terminara de acabar com o seu dia. Então quando ela foi tirar satisfação 

com Doumajyd eles acabaram brigando... pelo menos ela deixou bem claro que 

não tinha mais nada a ver com ele. Depois aquele Ryan desolado na torre que a 

abraçou de repente e então Doumajyd flagrando os dois... tudo bem que não 

passara daquilo, mas visão limitada do líder dos Dragões parecia não perceber 

isso.  

Na verdade, Mary não se importaria nem um pouco por Doumajyd estar 

tendo conclusões erradas sobre o que realmente estava acontecendo na torre... 

Mas usar aquilo para expulsar o seu melhor amigo do D4, era realmente injusto. 

Hainault não merecia. 

Ela pegou a esfera de Doumajyd no seu bolso e começou a rodá-la nos 

dedos... Doumajyd era realmente um grande egoísta, orgulhoso e idiota. Porém, 

as palavras das meninas da Sonserina ainda ecoavam na sua mente, e ela não 

podia deixar de pensar que por culpa dela o D4 estava se desfazendo. Não o D4 

que aterrorizava Hogwarts em todos esses anos em que estudaram ali, mas o 

D4 que cresceram juntos e sempre estavam uns com os outros. 

- Preocupada?  

Uma sombra apareceu ao seu lado e ao virar-se Mary se deparou com 

Hainault, que sentava ao seu lado com seu cabelo vermelho parecendo estar em 

chamas pelo reflexo do sol. 

- Não... – respondeu ela suspirando – Só com muita raiva por tudo ter 

terminado como terminou. Não foi justo ele ter o expulsado assim! Doumajyd 

foi longe demais! 
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- Mary, – disse ele com seu tom tranqüilo, não demonstrando estar 

prestando atenção em nenhuma das palavras que ela dissera – vamos sair 

juntos? 

Ela quase se engasgou com as próprias frases que estava dizendo. E, 

antes de poder pensar direito, respondeu: 

- Sim. 

 

 

 

 Cap 32 – Perdão forçado 

 

 

- Não posso acreditar que você esteja levando a Mary tão a sério para 

expulsar o Ryan! – reclamava MacGilleain em altos brandos na ala especial do 

D4. – ...Está ouvindo, Chris?!  

- Cala a boca, Adam! – resmungou o líder dos Dragões que desde o 

começo olhava pela janela sem demonstrar reação alguma com as broncas do 

amigo – Você é irritante com esses seus sermões! 

- Eu estou preocupado com vocês! Você nunca foi tão radical antes! – 

vermelho de raiva por não ser escutado, o Dragão da Lufa-lufa se afastou, 

tentando se acalmar. 

- Chris, – foi a vez de Nissenson tentar algo – Eu sei que o Ryan não agiu 

da melhor forma com você, mas... – ele largou uma revista aberta na frente de 

Doumajyd – Entenda os motivos dele. 

Doumajyd limita-se a olhar por cima a grande foto da reportagem e a 

manchete em letras garrafais, então a jogou longe com um mínimo gesto de 

varinha. 

- Acorda, Chris! – Nissenson também já estava em seu limite de paciência 

com o amigo – Você sabe que Ryan sempre foi o mais sentimental de todos nós! 

Isso deve ter arrasado com ele! 

Doumajyd permaneceu impassível, sem olhar para nenhum deles.  

- Para mim já chega! – explodiu Nissenson saindo da ala. 

- Pense bem no que está fazendo, Chris! – disse MacGilleain antes de sair 

seguindo o amigo e deixando Doumajyd sozinho. 

   

*** 

 

- Depois daquilo, o Kevin não fala mais comigo... – ainda choramingava 

Vicky, sentada na mesa entre as plantas, como se fosse um dos grandes vasos, 

suspirando ao invés de fazer o seu habitual trabalho na estufa. 

- Me desculpe, Vicky, eu não deveria ter aceitado desde o começo. – 

pediu Mary pela milésima vez, varrendo o chão no lugar da amiga – Doumajyd 

fez uma coisa horrível e ainda age como se fosse uma vítima de tudo! É 
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inacreditável! – ela começou a varrer com mais força, como se imaginasse que o 

chão fosse o dragão – Ele é um egoísta, idiota e de cabelo estranho! 

Vicky deu um sorriso triste olhando a cena: 

- Você tem sorte, Mary... 

- Sorte? 

- Qualquer um deles que você escolher, Dragão Ditador de Cabelo 

Estranho ou Cavaleiro de Olhos Frios, vai acabar ficando com um cara bonito... 

Mary parou de varrer e se escorou na vassoura, também desanimada, 

ciente de que nada do que dissesse curaria a tristeza da amiga. 

 

*** 

 

Mary havia combinado de encontrar Hainault em Hogsmeade no 

domingo, logo após almoço. Para não dar mais motivos para Doumajyd ou o 

pessoal da escola falar deles, combinaram que se encontrariam em uma livraria, 

o lugar mais difícil de se deparar com alunos de Hogwarts na cidade. 

Apesar de não ser a primeira vez que Mary ia a um encontro, ela estava 

animada como nunca esteve com um. Não seria um desastre como os outros, 

por que agora não era Doumajyd quem ficaria a arrastando pelas ruas, mas 

estaria com Ryan Hainault.  A ocasião pedia uma produção diferenciada. 

Finalmente ela tirou do seu malão uma saia que sua mãe lhe dera nas férias, 

para usar em ocasiões especiais. Mary nunca fora muito fã de rosa ou fitas, coisa 

que sobravam naquela saia, mas era a melhor opção que ela tinha. Também 

conseguira fazer um penteado legal em seu cabelo com a ajuda da varinha, 

muito melhor do que o que ganhara na mansão Doumajyd.  

Ela olhou satisfeita para o espelho, aprovando o resultado. Porém, logo 

seus pensamentos felizes caíram por terra quando ela viu o reflexo de seu 

dormitório. Lá estavam todas as coisas que Doumajyd havia lhe dado e ela não 

podia fazer nada com elas. 

Tentando não pensar mais nisso, ela se apressou em pegar todas as suas 

coisas para sair de uma vez, e na pressa algo rolou pelo chão e voltou para ela 

logo em seguida. A esfera de Doumajyd não saia mais de seu bolso, e não 

aceitava ser deixada para trás, como se estivesse zangada por ter sido 

extraviada uma vez. Em uma última tentativa, Mary a jogou dentro de uma 

gaveta, a fechando logo em seguida com o encantamento de tranca mais forte 

que ela conhecia. A gaveta ainda estremeceu por um tempo, com o esforço da 

esfera em fugir, mas logo ela desistiu e parou. 

Satisfeita por ter conseguido derrotar a esfera insistente, Mary saiu 

contente para o seu encontro. 

Porém, ao pisar fora da sua sala comunal, ela deu de cara com um 

Doumajyd sinistro, escorado em uma estátua e parecendo estar ali havia horas, 

esperando pela saída dela. 
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- Aonde você vai toda arrumada?! – exigiu saber ele, praticamente 

rosnando. 

- Não é da sua conta! 

E ela foi para passar por ele, mas o dragão fechou o seu caminho. 

- Me deixa! – ela exigiu, tentando o empurrar com toda a sua força, e ele 

permaneceu imóvel – Vou sair com o Ryan! Satisfeito?! Agora me deixa passar! 

Pela surpresa momentânea que ele teve com a resposta dela, Mary 

conseguiu passar. Mas antes de ter o mesmo sucesso em sair correndo, ele 

agarrou seu braço, quase a fazendo cair de costas no chão.  

- O que está fazendo, Idiota?! Me solta! 

- Se você pedir desculpas agora, eu a perdôo! 

- Está delirando?! – ela se debateu tentando escapar – Eu não tenho que 

pedir desculpas! 

- Estou dizendo que darei uma última chance para você, Weed! Desista 

do Ryan! 

- Por que eu deveria ouvir você?! 

- Você deve sempre me ouvir! 

Aquilo fora demais para Mary que o chutou na canela, fazendo com ele a 

largasse. 

- ESTOU CHEIA DE TER QUE ATENDER AOS SEUS PEDIDOS 

IMPULSIVOS! – e fugiu correndo ainda gritando – VOCÊ NÃO MANDA EM 

MIM! 

Doumajyd permaneceu no mesmo lugar, ainda segurando a canela 

dolorida. 

- ...Por que você não entende? – ele resmungou com uma careta de dor e 

saiu furioso por outro corredor, mancando. 

Nenhum dos dois percebera a presença de Sarah Swan escondida atrás 

de uma tapeçaria, se divertindo com toda a cena. 

 

 

 

 Cap 33 – Tranque a porta 

 

 

Mary ainda bufava de raiva ao chegar à livraria no horário marcado. Mas 

depois de passar um tempo olhando para os livros e revistas expostos, ela se 

acalmou. 

Estava pensando que era uma coisa bem típica de Hainault eles se 

encontrarem em naquele lugar, quando uma das revistas de fofocas lhe chamou 

a atenção. Ela praticamente a agarrou no seu desespero de poder ler direito a 

notícia em destaque na capa. 

Lá estava Sharon Seymour, a sua Bruxa Madrinha, de braços dados com 

um bruxo de meia idade e ar aristocrata, e pareciam estar saindo de uma festa 
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muito chique e sendo fotografados de todos os lados. Os dois sorrindo e 

acenando alegremente. As letras que ficavam mudando de cor logo abaixo 

diziam: ‚É anunciado oficialmente o casamento entre o Ministro da Magia 

francês e a modelo inglesa Sharon Seymour.‛  

Mary não acreditava no que lia e, como se uma luz se acendesse em sua 

cabeça, ela percebeu a razão por toda a tristeza de Hainault, o motivo da sua 

volta repentina e por seu jeito estranho de agir. Sharon estava com outro, e 

agora era até oficial para a sociedade bruxa. 

Ela definitivamente não poderia deixar ele ver aquela notícia. Não agora 

com tudo o que tinha acontecido entre o D4. Então, sem pensar duas vezes, ela 

começou a trocar as revistas de lugar, colocando as que tinham a bruxa na capa 

por trás das que faziam anúncios de poções e outras de receitas mágicas. 

- Desculpa a demora. – uma voz calma soou atrás dela e Mary quase 

derrubou todo o expositor. 

- Ah, oi! – ela tentou disfarçar, tentando esconder as últimas revistas com 

as próprias costas. 

- Aconteceu alguma coisa? – perguntou ele percebendo imediatamente o 

modo disfarçado com que ela ainda remexia nas revistas trás. 

- Nada, nada! – ela desistiu de esconder e largou todas de qualquer jeito 

– Vamos então? – sem esperar uma resposta, ela o agarrou pelo braço e 

começou a puxá-lo para fora. 

- Eu ia comprar um livro de- 

- Seu tempo de esgotou com o atraso! Sem desculpas! – ela não deu 

chance para que ele olhasse para qualquer coisa e praticamente o arrastou da 

livraria para as ruas movimentadas. 

Escondido no outro lado da rua, Doumajyd seguia os dois com cara de 

poucos amigos. 

Um pouco mais afastado dele, Sarah também observava. 

 

*** 

 

Nissenson entrou decidido na estufa, sendo seguido de perto por 

MacGilleain e olhou em volta em busca de algo. Desistindo de procurar, ele 

perguntou para Vicky, que mais parecia uma das plantas, imóvel sentada ao 

lado delas.  

- Onde está a Mary? 

- Em um encontro com o Cavaleiro de Olhos Frios. – disse ela de uma 

forma mecânica, prestando mais atenção no teto do que ao que estava 

acontecendo em sua volta. 

- Cavaleiro...?... O Ryan?! – admirou-se o Dragão da Corvinal. 

Ela confirmou com um gesto de cabeça. 

- Ele está colaborando para a situação ficar pior! – reclamou MacGilleain. 



 

154 

 

- Mary é só a Mary! – Nissenson balançou a cabeça tentando entender – 

O que esses dois vêem nela?! 

- Ei! – Vicky pareceu acordar com aquilo – Não falem assim da minha 

amiga! 

- E que grande amiga que você é, não? – zombou Nissenson – Pretende 

ficar aí chorando até quando?! 

Vicky não respondeu, mas encarou ofendida o dragão que saia em 

direção a porta dizendo: 

- Não vou mais perder meu tempo com isso! Tenho um relatório muito 

mais importante para fazer!  

- Simon! – repreendeu MacGilleain – Você está começando a agir como o 

Chris! 

- Tome cuidado, Vicky! – advertiu Nissenson – Amigo que só sabe dar 

sermão é um saco também! – e fechou a porta com um estrondo. 

- Um pior que o outro... – lamentou-se MacGilleain. 

- ADAAAM! – a professora Karoline surgiu da outra extremidade da 

estufa abraçada com dois vasos imensos de mandrágoras – Veio me ajudar 

enquanto transformaram a minha ajudante em um zumbi?! 

O dragão limitou-se a dar um meio sorriso, nada contente pelo fato de 

não ter conseguido fugir antes que a professora aparecesse. 

 

*** 

 

Mary levara Hainault até um lugar não muito famoso de Hogsmeade 

que ela e Vicky costumavam freqüentar, onde a atração principal do cardápio 

eram as bebidas típicas de trouxas. Os dois já haviam recebido os seus pedidos, 

mas nenhum deles iniciava um assunto, ficando entretidos somente em beber 

pelos canudos de cores brilhantes. 

Ela o encarava tentando imaginar se ele já sabia da notícia do casamento. 

Tinha decido que faria de tudo para que Ryan se divertisse, nem que fosse a 

maneira dele, naquele encontro, e que pudesse esquecer da Sharon e da sua 

expulsão do D4 por um tempo. Já ele olhava fixamente para o conteúdo de seu 

copo, que experimentava pela primeira vez.  

De repente ele levantou a cabeça, flagrando o olhar intenso de Mary, e 

ela voltou a sua atenção para o copo, fingindo que estivera reparando nele 

durante todo esse tempo. 

- Anhm... o que você pediu? – ela tentou disfarçar o seu embaraço. 

- Ginger Ale. 

- Aaaahhh... Ginger Ale... – Mary não tinha muita idéia do que era 

aquilo, mas decidiu arriscar – Os ingredientes do Ginger Ale são incríveis, não? 

Dizem que tem... gengibre! Tipo, eu nunca sei se gengibre é um vegetal ou um 

remédio! – ela terminou rindo. 
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Mas Hainault permaneceu calado apenas olhando para ela, como se não 

houvesse entendido o que ela acabara de dizer. Sem graça, ela voltou a tomar a 

sua bebida.  

Dessa vez Hainault procurou por um assunto: 

- Você... anhm... já esteve em outros encontros aqui em Hogsmeade, não? 

- Aquilo não pode ser chamado de encontro! Foi mais como um 

pesadelo! 

- Pesadelo? 

Mary se sentiu empolgada em falar: 

- No encontro duplo, ele bateu no namorado da minha amiga sem 

motivo algum! Na outra vez ficamos presos em um restaurante em reformas! 

Fui inacreditável! E ele ainda ficou doente e desmaiou de febre! Se eu pudesse 

voltar no tempo eu nunca teria aceitado nenhum deles! Realmente não há nada 

de bom quando se está com o Doumajyd! 

Hainault, com o rosto apoiado nas mãos, terminou a sua bebida fazendo 

barulho com o canudo, o que fez Mary perceber o que falava: estava 

tagarelando sobre Doumajyd em meio a um encontro com Ryan Hainault. 

- Eu... anhm... vou pedir outro suco! – e ela levantou e saiu sem dizer 

mais nada, correndo para o banheiro. 

Ao fechar a porta, a primeira coisa que Mary fez foi chutar a parede: 

- Por que você é assim, Mary Ann Weed?! Por que fica lembrando do 

idiota do Doumajyd justo agora?! 

Ela forçou seu pensamento para lembrar de coisas legais que Hainault 

fizera para ela, como na festa da Sharon, quando ele a salvou dos maltratos dos 

alunos de Hogwarts, quando ele se despediu dela na estação... 

- Assim está melhor... – ela respirou aliviada, conseguindo manter 

aqueles pensamentos. 

Então ela aproveitou que já estava ali mesmo para usar o banheiro de 

verdade, antes de voltar. E foi justo nesse momento que a porta se abriu de 

repente e Hainault apareceu.  

Ele a encarou por um tempo e então informou: 

- Geralmente as pessoas trancam as portas quando usam o banheiro. – e 

fechou a porta. 

Mary permaneceu imóvel por um tempo em choque. Então, como se 

finalmente ela percebera que aquilo não fora uma alucinação, ela berrou. 

Seu grito foi tão alto que todos do lugar e das proximidades dele 

puderam ouvir. 

 

 

 

 Cap 34 – Perseguindo e sendo perseguido  
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Doumajyd correu em direção ao lugar onde Mary e Hainault estavam 

assim que ouviu um grito estridente. Reconheceu imediatamente a voz da 

garota e não pensou duas vezes em atravessar a rua empurrando todos os que 

passavam, que também olhavam curiosos em busca da fonte do escândalo. Mas, 

assim que ele pisou na calçada de entrada, alguém surgiu na sua frente tão 

rápido como se tivesse aparatado. 

- Ah! Doumajyd! Que coincidência! – exclamou Sarah fingindo uma 

imensa surpresa, e perguntou meigamente – Está a passeio? 

Doumajyd quase caiu de susto com o ser todo vestido de rosa, e a sua 

reação não foi exatamente a que Sarah preferia: 

- VOCÊ?! Com que direito vem falar comigo, feiosa?! 

- Que bom encontrá-lo aqui também! – disse ela, disfarçando o 

desagrado com o ‘feiosa’ dele, e continuando como se ele tivesse respondido 

educadamente – Está fazendo compras? 

Doumajyd não prestava a mínima atenção no que ela dizia e ficava 

procurando por Mary entre as janelas do lugar. Percebendo isso, Sarah tentava 

de todas as formas ficar sempre no foco da visão dele. 

- Pare com isso! – rosnou ele. 

Sarah fez uma careta rápida de impaciência, revirando os olhos, e então 

tentou outro plano: 

- Quer tomar um chá comigo? – convidou ela pegando no braço de 

Doumajyd sem esperar uma resposta. 

- NÃO TOQUE EM MIM! – Doumajyd tentou se livrar dos braços dela 

que agarravam o seu com força, mas foi inútil. 

- Minha mudança de atitude assusta? – perguntou ela com um imenso 

sorriso – Digamos que percebi que o meu método anterior era um total fracasso 

desde o início. Não posso ter uma chance de tentar novamente? 

- Você é louca?! – ele a empurrou com força e conseguiu se livrar dela, 

procurando se manter a uma distância segura. 

- Você é algum tipo de masoquista?! – perguntou Sarah mudando 

totalmente a sua personalidade de menina doce e comportada para a sua 

verdadeira – Não percebe que ela não quer você?! Ela escolheu o sem graça do 

Ryan Hainault! 

Ele parou e virou para ela, com seu típico olhar mortal de líder dos 

Dragões: 

- Quer que eu a deixe com a cara que nem alquimia vai conseguir 

resolver? 

- Pode fazer o que quiser! Eu não me importo! – respondeu ela em tom 

de desafio, cruzando os braços. – Afinal, eu mudei meu rosto por você! É 

melhor do que ser ignorada! 

Doumajyd a encarou incrédulo. 

 

 *** 
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 Mary ainda fungava, com um punhado de guardanapos nas mãos, que 

usava como lenço, sentada em um canto no fundo do estabelecimento, com 

Hainault de pé ao seu lado se apoiando na parede. 

- Não precisa chorar. – disse Hainault em um tom tanto de consolo como 

de impaciência. – Não foi uma coisa tão horrível... 

- Co-como não?! – Mary quase se engasgou – Você me viu em uma 

situação constrangedora! Nem meu irmão me viu com as calcinhas abaixad – 

Mary viu que as pessoas das mesas próximas olharam curiosas para eles 

quando ela mencionou ‘calcinhas’ – Não-não, eu só, não, é que, não é o que 

vocês estão pensando, eu só... Aaaargghhh! Eu sou realmente uma idiota! – e 

recomeçou a chorar, enterrando a cabeça nos braços, querendo se enterrar de 

tanta vergonha. 

Hainault não pôde mais se conter e começou a rir, sentando ao lado dela: 

- Você é realmente engraçada, Mary! – disse ele – Fazia muito tempo que 

eu não ria assim! 

Mary fungou mais uma vez, tentando se controlar. Ele tinha rido, mesmo 

que ela não considerasse aquela uma situação boa para rir, mas... ele estava 

rindo! Tinha esquecido os seus problemas e estava se divertindo, como ela tinha 

planejado. Então, se conformando, começou a rir também, limpando os olhos 

molhados com os guardanapos. 

- Por favor, não use isso contra mim no futuro. – ela pediu. 

- Acho que tenho alternativas muito melhores para usar contra você se 

precisar... como palavras ditas ao vento em torres da escola. – ele continuou 

rindo. 

- Inacreditável. – lamentou-se Mary, se sentindo melhor. 

 

 *** 

 

- Me dá arrepios só de ver você sorrindo desse jeito! – rosnou Doumajyd 

para Sarah – Você não pensa não, garota?! Depois de tudo aquilo ainda fica 

achando que falar essas coisas?! Desaparata da minha frente! 

- Não. – disse ela sorrindo – Já devia ter percebido que eu não desisto tão 

fácil! 

- Pois então eu... – Doumajyd não pode continuar. 

Ele pretendia fugir dela, aproveitando que a garota tinha esquecido de 

lhe fechar o caminho da entrada. Mas assim que ele se virou, deu de cara com 

Mary e Hainault saindo. 

- O que está fazendo aqui?! – perguntou Mary o encarando chocada, 

enquanto Hainault apenas o olhou, com sua calma de sempre. 

- Que gracinha que você está, Weed! – respondeu ele em tom sarcástico – 

Você realmente capricha quando leva alguém a sério! 

- O que há com você?! Por que está aqui? – insistiu ela. 
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- Ei, Ryan! – ele a ignorou – O que pretende com isso? Não é só porque a 

Sharon está noiva que vo- 

- NÃO FALE ISSO, SEU IDIOTA! – Mary quase pulou em cima de 

Doumajyd para que ele parasse de falar. – Por que você machuca as pessoas 

desse jeito, sem ter remorso algum?! 

- Eu só estou – ele começou, mas ela não o deixou continuar. 

- E por que está me seguindo?! 

- Eu?! Seguindo você?! Por que eu faria isso, idiota?! Você que está no 

mesmo lugar que Ilustríssimo Eu! 

- Quem é Ilustríssimo, seu babaca?! 

Doumajyd se ofendeu e tentou revidar a altura: 

- E essa saia cheia de frufru?! Não combina nada com filhotes de duendes 

brigões! 

- Deixa minha saia fora disso! Ela não era para ser vista por você! 

- É bem impossível de não se perceber em algo tão espalhafatoso como 

essa coisa, idiota! 

- Quem é a idiota, seu cabelo ruim?! 

- Ca-cabelo ruim?! – Doumajyd olhou para os próprios cabelos 

bagunçados que caiam pela testa – Meu cabelo não é ruim! 

- Estava um encontro tão legal... – lamentou-se Mary – Você tinha que 

aparecer para acabar com ele, não?! – e sem dizer mais nada ela agarrou 

Hainault, que até o momento não ousava interferir na briga, e o arrastou para 

longe dali. 

Doumajyd permaneceu no mesmo lugar, bufando, sem conseguir tirar os 

olhos dos dois que se afastavam depressa. 

- Tudo bem? – perguntou Sarah cautelosamente, se aproximando. 

- Por que ainda está aqui, feiosa?! – rosnou ele – Suma! 

Percebendo que não haveria como fazer o dragão mudar de idéia 

naquele momento, Sarah virou-se saiu, tentando ao máximo se demonstrar 

ofendida com tudo o que havia acontecido. Mas ainda parou no meio do 

caminho e falou sibilando: 

- Não pense que desisti! Um dia ainda vou tirar essa anã do seu coração! 

Doumajyd limitou-se a lhe dar as costas e sair pisando furioso pelas ruas 

movimentadas.  

 

 

  

Cap 35 – Não vou perdoar 

 

 

- A interferência deu certo, senhora Doumajyd. – informou o secretário 

para a bruxa que tomava uma xícara de chá calmamente, enquanto olhava pela 

janela. 
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- Muito bem, Richardson.  

O secretário fez uma pequena reverência apressada e deu meia volta 

para sair, mas antes que ele pudesse alcançar a porta, a bruxa acrescentou: 

- Mas... por precaução, coloque em prática o outro plano. 

- Sim, senhora. – respondeu o secretário tentando não demonstrar que 

preferia não seguir aquela ordem. 

 

 *** 

 

Mary levou Hainault até um parque, o mais afastado possível de onde 

havia deixado Doumajyd. E, cansados por terem praticamente corrido todo o 

caminho até lá, os dois largaram-se no primeiro banco vazio que encontraram. 

- Desculpa, Ryan. – disse ela assim que conseguiu voltar a respirar 

normalmente – Aquele idiota tinha que aparecer e estragar tudo! Ele não tinha 

nada que falar que... – ela percebeu o que iria dizer e parou antes que fosse 

tarde demais. 

- Eu já sabia. – falou ele, fingindo estar entretido olhando para as grandes 

árvores do parque – Quando eu estava em Paris já se comentava sobre isso... 

Mary ficou sem saber o que fazer. Desde o princípio ela suspeitava que 

ele sabia e que aquele era o motivo por ele andar tão estranho. Mas ele próprio 

dizer era diferente do que ver em manchetes de revistas. 

- Era isso que você estava escondendo na livraria? As revistas 

anunciando o noivado? – perguntou ele curioso. 

- Er... era. – respondeu ela sem graça. 

Ele riu e disse mais para si do que para ela: 

- Que pena. 

- Pena? – perguntou ela confusa – Do quê? 

- Essa sua parte graciosa... O Chris percebeu muito antes de mim... 

Mais uma vez ela não sabia o que responder e os dois ficaram calados 

por um tempo. 

- Já está escurecendo. – informou ele – Eu... preciso passar em um lugar 

antes de voltar para o castelo... Tudo bem você voltar sozinha? 

- Eu... sim. – ela se pôs de pé em um pulo e acrescentou sorridente – Sem 

problemas, eu sei o caminho! 

- Nos vemos amanhã então. – ele se levantou e começou a andar por 

onde eles haviam vindo. 

- Sim. Até amanhã... 

Ela o viu sumir de vista entre as pessoas que passeavam pelo parque e 

respirou fundo, pensando que ela falhara totalmente em tentar animá-lo e fazê-

lo esquecer-se de Sharon. 

 

 *** 
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No caminho de volta para o castelo, Mary acabou se deparando com 

Vicky parada como uma estátua em frente a uma loja de plantas exóticas.  

- Vicky! O que está fazendo aqui?! Já vai escurecer! Uma aluna de NOMs 

não pode ficar até tão tarde passeando!  

- Mary... – resmungou ela tristemente sem tirar os olhos da vitrine – Você 

vai escolher o Cavaleiro de Olhos Frios? 

Mary percebeu o quanto ela ainda estava triste e desanimada, e tentava 

buscar qualquer outro assunto que a fizesse esquecer-se daquele Kevin. 

- Bom... – Mary se colocou ao lado dela, mas não vendo nada de especial 

no interior da loja – Nas horas em que eu realmente precisei de ajuda, o Ryan 

sempre esteve lá para me ajudar... Agora eu quero ajudá-lo também. 

- Está bem assim? – a garota desgrudou os olhos da vitrine – Como se 

fosse por dó? 

- Não é dó! – defendeu-se Mary – Desde o começo eu sempre gostei 

dele... 

Vicky voltou a olhar para a loja, e acabou se perdendo em pensamentos. 

Mary revirou os olhos ao perceber que não era ouvida e já ia chamá-la para 

voltarem de uma vez para a escola quando a garota começou a dizer: 

- Aqui... foi onde eu conheci o Kevin... Ele trabalhava nessa loja e estava 

ajeitando as plantas da vitrine quando eu o vi pela primeira vez... 

- Não fale como se fosse algo sagrado! – protestou ela – Você mesma já 

concordou que ele não prestava! 

- Eu sei... mas... 

- Então pare com isso e volte ao normal de uma vez! Vamos embora! – 

Mary pegou a mão dela e a forçou a segui-la – Quando chegarmos ao castelo 

vamos para a estufa comer doces e ouvir a professora Karoline contar alguma 

história absurda e sem... O que foi?! 

Vicky tinha parado bruscamente e quase fez com que Mary caísse para 

trás. E, ao se virar para reclamar com a amiga, ela se deparou com uma 

expressão que não via há dias na garota. Ela estava sorrindo e olhando 

fixamente para algum ponto não muito distante ao lado delas.  

Mary procurou pelo milagre que havia feito a amiga voltar a ser 

iluminada e quase tropeçou quando viu o Kevin Eckheart parado no outro lado 

da rua, aparentemente fazendo coisa nenhuma. 

- Kevin! – sussurrou Vicky, como se estivesse pensando, na cabeça dela, 

que aquilo fosse uma mensagem do destino dizendo que os dois deveriam se 

encontrar ali, naquele momento – Mary! É ele! Nós podemos resolver tudo se 

conversarmos! KEV- 

Mas quando ela estava na metade do nome dele, uma bruxa passou 

correndo por elas, esbarrando em Vicky e quase a derrubando no chão. Sem ao 

menos virar para pedir desculpas, essa bruxa atravessou a rua e praticamente 

pulou em cima do garoto, agarrando-se ao pescoço dele e falando alto: 

- Estou muito atrasada?! 
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- Só um pouco. – respondeu Kevin, tentando se livrar do abraço apertado 

em volta do seu pescoço. 

- Onde vamos hoje, onde? – perguntou ela toda animada, não o deixando 

que ele saísse do abraço. 

Mary não sabia se jogava uma maldição nele naquele exato momento ou 

se socorria Vicky que parecia prestes a desmaiar. Foi então que ela ouviu que a 

voz dele se aproximava e percebeu que os dois vinham naquela direção: 

- Que tal naquele clube novo que abriram semana passada? Ouvi dizer 

que é muito bom!... Ah. – ele notou Vicky na sua frente e parou, a encarando. 

Imediatamente os olhos de Vicky se encheram de lágrimas e ela parecia 

fazer uma força tremenda para não começar a chorar desesperada ali na frente 

deles. Sem perder tempo, Mary a segurou pelos ombros, decidindo que o mais 

importante a se fazer agora era segurar a amiga de pé. 

- Conhece ela? – perguntou a bruxa, curiosa, quando percebeu para 

quem Kevin estava olhando. 

- Sei lá... devo ter visto ela pela rua. 

Sem agüentar mais, Vicky se livrou das mãos de Mary e saiu correndo, 

sumindo pela rua movimentada. 

- É melhor correr atrás dessa pirralha chorona. – ainda sibilou Kevin 

antes de passar por uma Mary chocada com a reação da amiga. 

Mary respirou fundo para tentar se acalmar e não sair correndo e o 

chutar com toda a sua força. Ela precisa ir atrás de Vicky o mais rápido 

possível, pois não fazia a mínima idéia de que bobagem ela poderia fazer 

naquele estado. 

- Eu definitivamente não vou perdoar! – rosnou ela para as costas de 

Kevin, antes de seguir pelo caminho por onde Vicky tinha sumido. 

 

 

 

Cap 36 – O Dragão da Corvinal 

 

 

Simon Nissenson tinha decido até Hogsmeade passar o domingo o mais 

longe possível dos amigos e dos problemas que Doumajyd causava para todos. 

Por isso, aceitara participar de um evento sobre poções que seu pai estava 

promovendo em uma das lojas da família.  

Depois de um tempo de conversas chatas com pessoas que ele mal 

conhecia, e que achavam que sabiam mais que ele sobre o assunto, ele decidiu 

parar de perder tempo em coisas inúteis e voltar para o castelo. Pelo menos na 

sua sala comunal, não teria que encarar nenhum bruxo que se achava mestre 

em alguma coisa ou qualquer um dos outros Dragões. 

Era nisso que ele estava pensando quando passou por uma esquina e viu 

um rosto conhecido. Era aquela amiga da Mary que vivia nas estufas e que 



 

162 

 

atualmente tinha se transformado em um zumbi. Não foi surpresa para ele 

perceber que ela chorava, parada imóvel olhando para os seus próprios pés. 

- Francamente... – resmungou ele tentando passar despercebido por ela, 

o que não foi nada difícil, já que ela não parecia estar nesse mundo – Até que foi 

fácil... – ele riu e deu uma última olhada para trás. 

Foi então que a viu cair de joelhos no chão, soluçando e tremendo inteira.  

Ele parou, apesar de repetir para si mesmo para continuar andando e 

esquecer que a tinha visto. Mas... ela era uma aluna da sua casa e, gostando ou 

não, ele era o seu monitor. Não era certo abandoná-la naquele estado no meio 

da cidade quando já havia escurecido. 

E, mesmo com um pressentimento de que iria se arrepender daquilo pelo 

resto da vida, ele deu meia volta e se aproximou dela: 

- O que aconteceu? – perguntou impaciente, se abaixando para poder 

ficar no nível em que ela estava. 

Ela virou o rosto inchado e molhado para ele, tentando ver quem era, e 

quando o reconheceu tentou dizer alguma coisa: 

- E-eu... eu s-só q-queria... – mas não conseguiu continuar, então sem 

aviso, ela o abraçou com força, chorando ainda mais. 

- Ah, meu Merlin... – Nissenson revirou os olhos e a segurou para que os 

dois não caíssem – Não é decente para uma bruxa de família como você ficar 

chorando pelas ruas! Eu, como seu monitor, deveria lhe dar a advertência mais 

severa que... – ela continuava soluçando e não parecia estar prestando a mínima 

atenção no sermão dele – Ok, você com certeza precisa de ajuda. Vem comigo, 

meu pai tem uma loja aqui perto. 

E ela se deixou levar por ele, sem conseguir dizer uma palavra. 

 

*** 

 

Mary correu por todas as ruas daquela região da cidade. Passou por 

vários lugares que ela e Vicky costumavam passear nas folgas dos estudos. 

Perguntava pela garota para qualquer conhecido ou desconhecido que 

encontrava na rua. Mas nada disso adiantou.  

Ela parou e olhou para céu, onde varias estrelas já haviam aparecido. 

Não tinha muito tempo e também não podia pedir a ajuda de ninguém naquele 

momento. 

  

*** 

 

- Isso é amargo! – reclamou Vicky, ainda fungando, terminando de tomar 

o conteúdo de um cálice que Nissenson havia lhe entregado. 

- Sim. É amargo. – disse ele guardando as coisas que havia pego nos 

balcões da loja para preparar a poção – Mas você conseguiu falar depois que 

tomou, não? 
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Ela concordou com um aceno de cabeça. 

Quando ela chegara à loja, achava que nunca mais teria forças para ficar 

em pé sozinha, tanto que teve que ser arrastada até uma cadeira. Mas depois de 

ter tomado a poção, a sensação de fraqueza foi passando, e ela pode responder 

as perguntas do dragão. 

- O que é isso? – perguntou ela. 

- É algo que as pessoas tomam quando estão no mesmo estado que você. 

- ...Me desculpa. Você não tem nada a ver com os meus problemas e 

ainda me ajudou. 

- O gosto amargo é bom. – disse ele, fingido não ter ouvido o pedido de 

desculpas dela, puxando uma cadeira e sentando no lado oposto ao dela na 

mesa – E é isso que faz com que o efeito dessa poção seja rápido. Precisamos 

sentir o gosto amargo para nos lembrarmos que existe o doce... É o mesmo com 

o amor. As pessoas amadurecem quando passam por paixões amargas e 

dolorosas. Aprendem que não devem ficar insistindo em algo que não é bom... 

Você precisava passar por essa decepção, Vicky... Agora, da próxima vez, não 

vai errar, certo? 

Ela concordou com um aceno firme de cabeça, não sentindo mais 

vontade alguma de chorar. 

- Certo. – disse ela devolvendo o cálice – Obrigada. 

- Ok, então vamos! 

- Tudo bem! Não quero mais dar trabalho! Posso voltar sozinha para o 

castelo! 

Nissenson riu: 

- Quem disse que vamos voltar agora para o castelo? 

Ela o encarou sem entender. 

- Digamos que eu estou com raiva hoje e preciso descontar em alguém. 

Esse tal de Kevin parece que está merecendo uma lição! Ou você não quer uma 

revanche? 

Vicky pensou por um instante e então disse decidida: 

- Quero! 

 

*** 

 

- Realmente está tudo bem assim, Chris? – perguntou MacGilleain para 

Doumajyd, que fingia estar lendo um livro na ala do D4, apesar de esse estar de 

ponta cabeça. 

- Se for mais um sermão do Dragão da Lufa-lufa, não quero ouvir! – 

respondeu ele. 

- Está realmente tudo bem em acabar com o D4 assim?! 

Doumajyd jogou o livro com raiva contra a parede, tentando demonstrar 

o que pensava: 

- Quer apanhar, Adam?! 
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MacGilleain respirou fundo e retirou algo de dentro de uma sacola que 

carregava. 

- Pense bem no que está fazendo, Chris. – ele colocou uma maçã em cima 

da mesa e saiu, sem dizer mais nada. 

 

*** 

 

Mary parou ofegante, se apoiando em seus joelhos. Por mais que 

procurasse, não encontrava Vicky.  

Várias coisas terríveis que poderiam ter acontecido começaram a passar 

pela sua cabeça. Ela conhecia a personalidade de Vicky e sabia do que ela era 

capaz... 

Então uma idéia lhe veio à mente: o lugar onde o Kevin havia falado que 

iria com aquela bruxa escandalosa. Talvez ela pudesse ter ido para lá. E ainda 

sem ter recuperado totalmente o fôlego, Mary voltou a correr pelas ruas 

iluminadas pelos fogos mágicos de Hogsmeade. 

 

 

 

Cap 37 – A revanche de Vicky 

 

  

- É aquele ali se achando com a bruxa de verde? – perguntou Nissenson 

enquanto ele e Vicky espiavam para as pessoas que esperavam na fila para 

entrar no novo clube. 

- É. 

O dragão saiu do lado dela para ir em direção a eles, mas Vicky o 

segurou pelo braço perguntando: 

- Vai bater nele? 

- Não me confunda com o Christopher. – disse ele apenas, soltando a 

mão dela e voltando a caminhar. 

Conforme ele se aproximou, várias vozes estridentes começaram a 

exclamar ‘D4!’, ‘Nissenson do D4 est{ aqui!’, e todas as garotas da fila para 

entrar no clube ficaram alvoroçadas, inclusive a que estava com Kevin. Foi 

justamente na frente dela que Nissenson parou e sorriu, dizendo de uma forma 

galante: 

- Seu sorriso chamou a minha atenção, senhorita. 

- Sério? – perguntou a bruxa não parecendo se conter em si de ter 

recebido um elogio de um dos bruxos mais cobiçados da Inglaterra. 

Kevin o encarou abobado, ainda não entendendo a intenção dele: 

- Que foi? Quem é ele? – ele perguntou para a bruxa. 

- Não quer ir para um outro lugar comigo? – convidou Nissenson, sem 

dar a mínima atenção para o garoto ao lado dela. 
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- Eu vou! – ela respondeu prontamente, não pensando duas vezes em se 

soltar de Kevin – Vou sim! 

- Ei! – o garoto a segurou pelo braço. 

- Não tenha idéias precipitadas! – disse ela zangada para Kevin, soltando 

o seu braço – Não leve a sério só porque eu saí com você algumas vezes!  

- Faça o que quiser! – bufou ele com raiva – Posso arranjar outra igual a 

você em um piscar de olhos! 

- Tchauzinho, idiota! – ela se despediu quando Kevin saiu e então 

perguntou ao dragão – Aonde vamos? 

- Desculpa, mas hoje não vai dar. – disse Nissenson que também saiu, 

deixando a bruxa completamente confusa para trás. 

Ele passou por Kevin, esbarrando nele de propósito, indo em direção a 

Vicky e dizendo: 

- Eu já tenho alguém que merece toda a minha atenção. – então ele 

colocou o braço em volta da cintura dela, sorrindo satisfeito para o garoto. 

- Vicky? – murmurou Kevin os encarando com um misto de raiva e 

surpresa. 

- É seu conhecido, Victory? – perguntou o dragão fingindo estar 

interessado em saber. 

Vicky olhou bem para Kevin e procurou fazer uma expressão de 

desprezo tão cruel que ele sentiria na alma: 

- Sei lá... devo ter visto ele pela rua.  

Nesse exato momento, atrás deles, Mary surgiu dobrando a esquina e 

parou um pouco distante, se agarrando na primeira parede que encontrou. 

Estava mais ofegante que antes, mas aliviada por ter encontrado a amiga. 

Kevin fez um aceno com a cabeça para Vicky, como se dissesse que havia 

entendido a mensagem e fez menção de sair, passando direto por eles, mas 

Nissenson o segurou pelas vestes e ameaçou: 

- Se você se atrever a fazê-la chorar de novo, acabo com você! – e o 

soltou. 

Vicky olhou para o dragão sorridente, tentando dizer que lhe seria 

eternamente grata por aquilo. 

Kevin ajeitou as vestes e saiu, sem dizer mais nada. Mas ao ver uma 

Mary vermelha e sem ar, escorada na parede do clube, ele pareceu fazer uma 

ligação sobre o que estava acontecendo e disse para ela: 

- Então era isso! Uma vingança sua e daquele tal de Doumajyd, não? 

- O quê? – perguntou Mary em um fiapo de voz. 

- Diga para ele que apesar daquele jeito estranho dele eu tinha achado 

que ele era um cara legal! Eu realmente queria ter apresentado umas garotas 

legais para ele naquele dia! Mas ele preferiu ficar com uma sem graça igual a 

você! 

Mary sentiu como se aquelas palavras tivessem lhe soterrado.  
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Então... Doumajyd tinha batido no estúpido do Kevin porque ele havia 

lhe dito para deixar elas e ir atrás de outras?! 

- Ele nem ao menos sabe trair! – riu-se Kevin – Ele não é de nada!... Mas 

para alguém como você, é perfeito! – e saiu, só não gargalhando por ainda estar 

muito perto de Nissenson. 

Mary não pôde se conter. Respirou o mais fundo possível, sentindo uma 

raiva imensa circular por todo o seu corpo, lhe dando forças, e praticamente 

rosnou assim que ele passou por ela: 

- ESPERE AÍ! 

O garoto parou, já quando estava para virar a esquina, e voltou-se para 

ela com cara de quem achara muito divertido o tom de voz que ouviu. 

- Me desculpa por ser sem graça! – disse ela indo até a frente dele, o 

encarando com toda a intensidade de ódio que conseguiu reunir.  

- Ainda bem que você reconhece, baixinha! 

- Mas... – ela puxou as mangas das suas vestes e afastou um pé do outro, 

em uma pose típica de lutador, com os punhos no ar – Não ouse falar isso do 

Doumajyd na minha frente, porque... – ela deu três pulinhos e berrou – UM 

LIXO COMO VOCÊ NÃO CHEGA NEM AOS PÉS DELE!!! – e lhe deu um soco 

certeiro no nariz, fazendo com que o garoto caísse e rolando pelo chão – 

IDIOTA! VOCÊ NÃO MERECE NENHUMA DAS LÁGRIMAS DA VICKY! – 

ela ainda bufou antes de seguir até amiga, pegá-la pela mão e levá-la consigo, 

nem ao menos prestando atenção que havia deixado Nissenson para trás. 

Porém o dragão não se mostrou incomodado. Apenas acenou 

alegremente se despedindo das duas, certo de que os problemas daquele dia 

haviam terminado. 

 

*** 

 

Doumajyd ainda estava na ala do D4, deitado em uma das poltronas 

pensando, enquanto brincava de jogar para o alto a maçã que MacGilleain havia 

deixado. 

O amigo havia lhe dito para pensar no que estava fazendo, e ele tinha se 

dado conta que, desde que expulsara Ryan, não tinha analisado realmente tudo 

o que havia acontecido. Estava mesmo trocando uma amizade de anos por 

alguém que até há pouco tempo ele nem sabia que existia?... Quem tinha o peso 

maior em sua vida: Mary Ann Weed ou o D4? 

Foi então que ele percebeu que alguém tentava lhe contatar pela esfera. 

Ele a retirou do bolso do casaco e esperou que a fumaça tomasse forma. 

 

*** 

 

- Vou me encontrar com o Ryan! – informou a imagem de Doumajyd na 

esfera de MacGilleain. 
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- O quê?! 

O Dragão da Lufa-lufa estava em sua sala comunal, tentando passar o 

tempo com qualquer coisa que o fizesse esquecer dos problemas do D4, quando 

o amigo o chamou. 

- Ele me disse para ir até a estação! – falou Doumajyd e sua imagem 

mostrava que ele estava andando apressado enquanto falava. – Ele foi expulso e 

ainda assim se atreve a falar comigo daquela maneira! 

- Espera, Chris! Você está nervoso! Se acalme antes de- 

- EU VOU MATÁ-LO! 

E a imagem se transformou em fumaça espiral. 

Sem pensar duas vezes, MacGilleain pegou o seu casaco e saiu em 

disparada pelos corredores do castelo. Precisava chegar à estação antes que o 

amigo fizesse alguma besteira, e precisava encontrar Nissenson para ajudá-lo o 

mais rápido possível. 

  

 *** 

 

Depois de ter deixado uma Vicky muito mais animada na entrada da sala 

comunal da Corvinal, Mary finalmente achou que poderia descansar de todo o 

estresse que estava tendo naqueles últimos dias. E assim que entrou no seu 

dormitório ela se largou em cima da cama, bocejando demoradamente. 

Porém, uma coisa ainda a incomodava: Doumajyd não tinha culpa do 

que acontecera e ela havia sido extremamente injusta com ele. Precisava falar 

com o dragão e, no mínimo, pedir desculpas...  

Ela olhou para a gaveta onde estava trancada a esfera que o líder dos 

Dragões havia lhe dado. Logo a imagem de Doumajyd lhe lançando um olhar 

mortal e dizendo que iria matá-la por não ter acreditado nele desde o princípio 

surgiu em sua mente. Isso definitivamente era o mais provável de se acontecer, 

levando em conta com quem ela teria que lidar. 

Então uma idéia brilhante lhe veio à cabeça: uma carta. Poderia escrever 

uma carta para ele se desculpando e explicando tudo o que havia acontecido. 

Dessa forma, não teria que falar diretamente e isso daria um tempo para o 

dragão esfriar a cabeça em relação com esse assunto até no outro dia, quando 

ela esperava ter coragem para conversar com ele. 

Sem esperar mais, ela pegou a sua mochila ao lado da escrivaninha, 

derrubou todo o conteúdo dela em cima da cama, separou um pergaminho e 

uma pena e pôs-se a escrever.   

  

 

 

 Cap 38 – Briga de Dragões  
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MacGilleain e Nissenson corriam em direção da estação de Hogsmeade 

atravessando as ruas iluminadas por fogos mágicos em lampiões. 

- Será que dava para você me explicar direito o que está acontecendo, 

Adam? – reclamou o Dragão da Corvinal, que simplesmente havia sido 

arrastado pelo amigo novamente para fora do castelo, quando mal havia 

atravessado o portão, sobre o pretexto de que precisavam resolver algo 

urgentemente. 

- O Ryan chamou Chris para ir até a estação!  

- E o que tem isso? 

- O Chris estava furioso e pode fazer alguma besteira se não estivermos 

lá para impedir! 

- Esse é o dia! – lamentou-se Nissenson – Será que ele não vai terminar 

nunca?! 

Assim que eles aparataram no caminho que saia da cidade e que levava 

para a estação, viram alguém andando por ele com passos furiosos. 

- CHRIS! – chamou MacGilleain – Espera! 

Mas o líder do D4 não parecia querer ouvir e continuou o seu caminho 

sem se virar. Os outros dois o alcançaram, mas por mais que tentassem falar 

com ele, o dragão não respondia. Então acharam melhor segui-lo e estarem 

preparados para o que ele fizesse. 

Quando chegaram e subiram na plataforma de embarque da estação, 

naquele momento vazia e pouco iluminada, viram Hainault sentado em um dos 

bancos, olhando distraidamente para o chão. 

- E aí, Ryan?! – chamou Doumajyd em um tom nada amigável – Já 

terminou o seu encontro com a Weed? 

Os outros dois dragões pararam bem atrás do líder, apenas observando. 

- Foi legal... – respondeu simplesmente o Dragão da Grifinória. 

- Claro. – riu-se Doumajyd – Para alguém como você que não se importa 

com a sua própria reputação, passar um dia correndo pela cidade em lugares de 

gente comum não faz diferença, não? Que bom que você se divertiu. Pode ficar 

com a Weed ‘embruscada’ para você! 

- Embrulhada, Chris! – tentou corrigir MacGilleain. 

- Ele a chamou de presente? – perguntou Nissenson confuso.  

- Você... – Hainault se levantou do banco e se aproximou de Doumajyd, 

colocando as mãos nos bolsos do casado e com uma expressão de 

convencimento que não era normal dele. – Pode parar de ficar falando da Mary 

como se ela fosse sua? 

- Quê? – Doumajyd o encarou incrédulo – É claro que ela não é- 

- Ela é minha! – declarou Hainault – E você não pode fazer mais nada em 

relação a isso! 

Doumajyd não conseguiu responder e também não pôde esconder a sua 

expressão de surpresa e confusão com o que ouvira. 
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- Ela realmente prefere a mim do que a você, Chris. Precisava ver agora a 

pouco. Ela não queria ir embora. Ela não se contentava apenas com um beijo de 

despedida. 

Doumajyd visivelmente tremia de raiva enquanto Hainault falava aquilo 

tudo calmamente. 

- Ela queria bem mais. – acrescentou ele rindo – Sabe, ela é durona, 

valente e tudo mais, mas... ela continua sendo uma garota. É muito fácil 

conseguir o que se quer de uma garota apaixonada como ela. 

- Pára! – rosnou Doumajyd. 

- Mas não se preocupe, Chris. Eu não fiz nada. Afinal, é a Mary! Você 

não consegue levá-la a sério. Foi tão divertido que eu não consegui! 

Aquilo fora demais para Doumajyd. Ele avançou e acertou um soco no 

rosto de Hainault, que o fez cair pesadamente no chão. Os outros dois dragões 

deram um passo para frente, mas não reagiram mais do que isso. Rapidamente 

o dragão se levantou e limpou o sangue que lhe escorria pela boca.  

- O que é isso, Chris? – perguntou ele rindo – Não aceita perder? 

Doumajyd avançou novamente para socá-lo. Hainault conseguiu desviar 

nas duas primeiras tentativas e foi acertado novamente na terceira, mas dessa 

vez não caiu. Foi então que MacGilleain e Nissenson decidiram que seria hora 

de interferir e cada um tentou segurar um deles. 

- Acalme-se, Chris! – gritou MacGilleain, segurando o líder dos Dragões 

que bufava de raiva. 

- CALA A BOCA, ADAM! MINHA ‘BARRIGA’ ESTÁ FERVENDO! 

- É ‘estou fervendo por dentro’! – corrigiu o outro. 

Doumajyd revirou os olhos, se livrando facilmente de MacGilleain e lhe 

deu um soco gritando: 

- VOCÊ É IRRITANTE! SÓ SABE DAR SERMÕES! 

- PÁRA, CRHIS! – dessa vez foi Nissenson quem gritou, ainda segurando 

Hainault. 

- E POR QUE VOCÊ ACHA QUE EU VIVO DANDO SERMÕES?! – 

MacGilleain perdeu de vez a sua paciência e deu um soco em Doumajyd – 

VOCÊS NUNCA SÃO SENSATOS NO QUE FAZEM! EU SEMPRE PRECISO 

RESOLVER OS PROBLEMAS QUE VOCÊS APRONTAM! 

Nissenson largou Hainault e tentou impedir que Macgilleain avançasse 

novamente: 

- NÃO COMECE A BRIGAR TAMBÉM, ADAM! 

- CALA A BOCA E VAI PREPARAR AS SUAS POÇÕES INÚTEIS! – 

berrou ele acertando Nissenson também. 

Depois disso já não havia mais uma lógica de quem estava brigando com 

quem. Os quatro pareciam ter passado dos seus limites e tentavam resolver os 

problemas acumulados de todo aquele tempo da pior forma possível.  

 

   *** 
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Doumajyd, 

Me desculpa por tudo. Eu realmente deveria ter procurado saber o que 

aconteceu... Se bem que você também poderia ter me explicado direito desde o início! 

Mas... apesar de você ser simples, egoísta, violento e idiota... sempre foi correto 

comigo, e nunca seria capaz de fazer o que o imbecil do Kevin fazia! 

Talvez seja tarde agora para pedir desculpas, mas... de verdade, desculpa. 

 

Mary releu mais uma vez o que tinha escrito. Decididamente não era 

uma maneira muito amável de se pedir desculpas, mas... 

Ela amassou o pergaminho e o jogou em um monte deles que haviam 

sido descartados, ao lado da cama. Estava exausta de tudo o que tinha 

acontecido naquele dia e não tinha mais paciência para recomeçar outra carta. 

Então largou a pena e deixou a cabeça cair no seu travesseiro. 

- Inacreditável... – ela ainda suspirou antes de acabar caindo no sono. 

  

*** 

 

Nissenson e MacGilleain já estavam caídos no chão da plataforma, com 

os cabelos desgrenhados, roupas rasgadas e vários hematomas visíveis. 

Doumajyd e Hainault ainda agüentavam ficar de pé, apesar de estarem em um 

estado pior que o dos outros. 

Doumajyd reuniu toda a força que ainda tinha e deu mais um soco em 

Hainault, que acabou caindo de joelhos no chão. Sem dó, o líder dos Dragões o 

segurou pelas vestes e ofegou: 

- E.. daí se... você... é meu amigo... de infância?! – ele deu mais um soco 

no rosto de Hainault – EU NÃO VOU PERDOAR QUEM MACHUCAR A 

WEED!!! 

Ao ouvir isso, Hainault pareceu desistir de se manter em pé e caiu 

estendido no chão. Doumajyd caiu também de joelhos, parecendo não ter mais 

ar algum para usar. 

- Então... – murmurou Hainault ofegando – Por que... não disse... desde o 

começo? 

Doumajyd o encarou respirando de uma forma descompassada: 

- Quê? 

- Era mentira. – declarou Hainault, juntamente com um gemido após ter 

tentado limpar o sangue que escorria da sua boca. – Eu inventei tudo. 

- O que está dizendo, idiota?! – Doumajyd sentou no chão, como se 

tivesse sido derrotado por essas palavras. 

- Esse foi o troco... – Hainault levantou-se com dificuldade e sentou 

também, para poder ficar de frente para ele, e sorriu – Por você ter me feito 

parar de comer maçãs. 

- Eu não acredito nisso... – gemeu Nissenson. 
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- Fala sério... – quase chorou MacGilleain. 

- Ryan... – começou Doumajyd, mas não pôde terminar. 

- Você poderia ter poupado o tempo que vamos perder na enfermaria se 

simplesmente tivesse admitido desde o início que não queria perder nem o D4 

nem a Weed. – riu Hainault – Mas olha como estamos agora! 

MacGilleain e Nissenson começaram a rir também, como se depois de 

tudo, essa fosse a única coisa que se restava a fazer. Então Doumajyd se juntou 

a eles, rindo como não ria há algum tempo. 

- E quer saber mais uma coisa, Chris? – perguntou Hainault – A Mary, 

mesmo não percebendo, não parou de falar em você hoje. 

Doumajyd limpou o rosto nas mangas do casaco e deixou-se cair deitado 

no chão frio da estação, parecendo estar extremamente feliz, apesar de tudo. 

 

 

 

 Cap 39 – Acordo de Dragões e o Outro Plano 

  

 

Já estava amanhecendo quando os Dragões voltavam pelas ruas desertas 

de Hogsmeade.  Apesar de estarem doloridos e todos mancando, eles 

brincavam de jogar para o alto a maçã que MacGilleain havia dado para 

Doumajyd, e vendo quem a conseguia a pegar antes de cair no chão. 

- Parece que os sermões do Adam funcionam às vezes! – disse Nissenson 

rindo. 

- É claro que funcionam! – defendeu-se MacGilleain jogando a maçã. 

Ela rodou um instante no ar e caiu bem nas mãos de Doumajyd, que lhe 

deu uma grande mordida e então a ofereceu para Hainault. O Dragão da 

Grifinória a encarou por um instante e depois olhou para o amigo. 

- Já não teve o seu troco? – questionou Doumajyd – Pode voltar a comê-

las. 

Sorrindo, Hainault pegou a maçã e lhe deu uma mordida fraca. 

- Viu? Não é fácil? – perguntou Doumajyd. 

- É. – admitiu Hainault. 

- Então, bem vindo novamente ao D4! – declarou Doumajyd. 

Os quatro começam a rir, voltando a jogar a maçã mordida. 

- Mas, Chris, uma coisa eu preciso deixar bem clara. 

- O quê? 

- Eu realmente gosto da Mary, ela é uma grande pessoa. E também 

acredito no que você disse, que não deixará ninguém machucá-la. Mas... se você 

não cumprir com isso, não vou pensar duas vezes em ficar no seu lugar, ok? 

Doumajyd sorriu com o seu típico convencimento: 

- De acordo! 
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*** 

 

 No dia seguinte, Mary estava na torre segurando nas mãos a carta que 

havia escrito e a olhando fixamente, decidindo se a mandaria ou não. 

- O que está fazendo? 

Ela quase teve alma arrancada do seu corpo. Estava tão concentrada em 

seus pensamentos que não havia percebido que Ryan Hainault estava ao seu 

lado. 

- Na-nada! – ela escondeu a carta o mais rápido possível dentro do seu 

casaco – ...Ah, o que aconteceu?! Você está todo machucado! 

- Eu cai. – respondeu simplesmente ele. 

- Caiu? Da onde? Só se foi da Torre de Astronomia para ter feito todo 

esse estrago! – ela se aproximou bem dele, analisando o rosto com várias partes 

roxas e curativos – Esta doendo muito? 

- Obrigado por ontem. 

Ela se deu conta de quão próxima estava e se assustou com ele falando, 

então começou a falar também bem rápido: 

- Ah, eu agradeço também! Foi divertido! Quando vamos nos encontrar 

de novo? Que tal próximo final de semana? Não, não consigo esperar tanto! 

Que tal hoje depois das aulas? 

- Mary? 

- Sim? 

Ela percebeu que ele estava se aproximando, com a intenção bem clara 

de beijá-la e ficou totalmente paralisada, sem saber o que fazer. Mas quando 

seus lábios estavam quase se tocando ela reagiu e o empurrou com força. Ele fez 

uma careta de dor e soltou um gemido. 

- Ah! Desculpa! Eu não queria... eu... Me desculpa! – pediu ela sem graça. 

- Se eu não fizesse isso, você nunca falaria a verdade. – ele sorriu, 

disfarçando a dor que ainda sentia – Não continue enganando a si mesma, 

Mary. 

Ela não respondeu e demonstrou-se confusa com aquilo, não admitindo 

que na verdade ela meio que sabia o que ele queria dizer. 

- Vocês realmente dão trabalho. – continuou ele – Você e o Chris. – e saiu 

da torre rindo, deixando uma Mary pensativa para trás. 

  

*** 

 

 Durante todo o dia, Mary não viu nenhum dos Dragões pela escola. 

Vicky também resolvera recuperar o tempo perdido e trabalhava triplicado nas 

estufas, não deixando nada para ela fazer. Então sua única alternativa foi ir para 

o seu dormitório e terminar seus trabalhos. Porém, ela não conseguia se 

concentrar direito em nada, depois do que Hainault havia lhe dito. 
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Depois de tanto tempo admitindo que gostava do seu Cavalheiro de 

Olhos Frios, Mary já não tinha mais tanta certeza. Ela realmente gostava de 

estar com ele, e havia se divertido no dia anterior. Mas o impulso que tivera de 

manhã ao empurrá-lo para longe mostrava bem que na verdade ela não estava 

mais tão certa do que sentia. 

Ela se sentou pesadamente na sua cama, sem vontade nem mesmo de 

abrir seus livros. Foi então que viu, jogado de qualquer jeito em cima da 

escrivaninha, a iguana roxa de pelúcia que ganhara de Doumajyd quando 

foram o zoológico. Ela a pegou e a colocou na mão, abrindo e fechando a boca 

dela, para que fizesse o barulho estranho que a assustara daquela vez. 

Talvez... não fosse uma coisa tão ruim dar uma chance a Doumajyd. Ele 

já havia lhe dito que gostava dela. Apesar de todas as confusões e de muitas 

vezes ele agir de uma forma idiota e bruta, tudo o que ele fizera até então era 

pensando nela. Quem sabe se ela lhe desse uma chance... 

A gaveta onde ela havia selado a esfera que Doumajyd lhe dera começou 

a tremer violentamente. Mary ficou indecisa em se deveria libertá-la ou não, 

mas assim que um cheiro de queimado e uma fumaça escura começaram a sair 

pelas frestas da madeira, ela apressou-se em desfazer o encanto, se ajoelhando 

na frente da escrivaninha. 

A esfera voou até ela e a pequena figura de Doumajyd já estava formada 

na fumaça por detrás do vidro. 

- Oh. – cumprimentou ele. 

- ... O-oh. – respondeu ela, bem consciente de tudo o que estava 

pensando um instante atrás. 

- Se você tivesse dado um jeito de jogar essa esfera fora eu teria a 

matado! Não é qualquer um que- 

- Doumajyd! – ela o interrompeu tomando coragem para falar – Me 

desculpa! Eu descobri o que aconteceu aquele dia no zoológico! Que você bateu 

no Kevin por minha causa! 

Ele deu um meio sorriso, dando a entender que estava tudo bem agora, e 

disse: 

- Não quero mais lembrar disso. 

- Na verdade... eu também não. – concordou ela rindo, sentindo-se 

imensamente aliviada. 

- Venha para a Torre de Astronomia agora! Tenho uma coisa para 

mostrar! – e a imagem desapareceu no redemoinho de fumaça. 

- Inacreditável... – murmurou ela zangada, ainda encarando a esfera – Ele 

definitivamente não aprende! 

Mas ao praticamente pular para ficar de pé e pegar o seu casaco para 

correr para torre, ela não pode esconder o quão contente estava. E no seu 

atrapalhamento acabou chutando a sua mochila, que bateu na escrivaninha e 

derrubou os seus tinteiros e penas. 
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- Ah, droga. – ela pulou em um pé só, vestindo o casaco, e correu para a 

porta, ainda fazendo uma careta de dor. 

- Senhorita Weed? 

Mary quase caiu sentada no chão assim que se deparou com a figura da 

sua professora chefe de casa, parada na sua porta, com a mão no ar como se 

estivesse prestes a bater. 

Ela apenas confirmou com a cabeça, surpresa demais com a situação, já 

que nunca um professor viera falar pessoalmente com ela antes. Os professores, 

exceto pela professora Karoline, não lhe davam muito mais atenção do que aos 

fantasmas da escola. 

- Senhorita Weed, estou aqui para informá-la que a sua estadia em 

Hogwarts terminou. Você deve reunir os seus pertences e pegar o expresso para 

Londres antes da meia-noite. 

-... O-o quê?! – perguntou Mary chocada. 

- Arrume seu malão, senhorita Weed. Você não é mais uma aluna desta 

escola! 

Definitivamente um buraco negro havia surgido embaixo dos pés de 

Mary. 

 

 

 

 Cap 40 – Desabando  

 

 

Mary apertou com força a sua mochila, que segurava pressionada contra 

o corpo, enquanto olhava para a paisagem escura que passava pela janela do 

trem. Dessa forma, ela conseguia se lembrar de que aquilo não era um pesadelo, 

algo irreal que ela estaria imaginando por ter comido demais antes de dormir. 

Fora realmente expulsa de Hogwarts... e sem um motivo aparente. 

As únicas palavras que ouviu do diretor foram de que, a pedido dos 

pais, certos privilégios haviam sido cortados aos alunos que não atendiam aos 

padrões exigidos pela escola, ou seja, ela. E que, como uma sangue-ruim aceita 

por meio de apadrinhamento com uma família bruxa de prestígio, ela deveria 

voltar ao seu devido lugar. 

A ordem de sair do castelo era para ser cumprida imediatamente e por 

isso Mary não teve tempo nem de falar com Vicky ou com a professora 

Karoline... E muito menos com Doumajyd. Sua esfera fora confiscada, por ser 

um objeto mágico de muito valor para estar com alguém que não tinha licença 

para usar magia. Sua varinha só não foi quebrada por isso ir contra os Novos 

Direitos Bruxos, que garantia o uso de uma varinha para bruxos considerados 

maiores de idade, formados ou não. 

- Inacreditável... – lamentou-se ela, ainda anestesiada pelo choque 

repentino. 
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A única coisa que poderia fazer agora era voltar para Londres. Quem 

sabe seus pais resolvessem fazer uma greve de fome em frente ao Ministério e 

ela pudesse voltar para a escola com o apoio da imprensa mágica.  

Assim, outras idéias absurdas continuaram a passar pela cabeça dela até 

que, perdendo para a exaustão, Mary caiu no sono. 

 

*** 

 

-  ATCHIIIIIIMMM! 

- Resfriado de novo, Chris? – perguntou Nissenson como se o amigo 

estivesse espirrando de propósito. 

- Eu passei a noite toda na Torre de Astronomia. – respondeu ele ainda 

fungando. 

- Fazendo o quê lá? – perguntou MacGilleain surpreso. 

O D4 estava todo reunido, como há tempos não acontecia, na ala deles 

para o café da manhã. 

- É por que nós somos saturnianos. – explicou ele pela metade. 

- Saturnianos?! – Nissenson e MacGilleain torceram o rosto em uma 

careta de quem não havia entendido e Hainault limitou-se a dar mais uma 

mordida na sua torrada. 

- Quem é saturniano? – perguntou Nissenson tentando achar uma lógica 

no que ao amigo falava. 

- Ora, quem!... A Weed e eu! 

Os outros Dragões trocaram olhares preocupados. 

- Você está falando de Saturno, o planeta com os anéis em volta? – 

perguntou MacGilleain. 

- Do qual mais seria? – Doumajyd revirou os olhos, já perdendo a 

paciência e começou a recitar contando nos dedos, como se fosse algo decorado 

– Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno! Iguais aqueles do nosso 

livro de astronomia! 

- Você ainda tem seu livro de astronomia? – perguntou Hainault rindo 

por cima do seu copo de suco. 

Nissenson e MacGilleain começam a gargalhar e até Doumajyd não 

conseguiu agüentar: 

- De qualquer forma, – disse ele rindo – o professor de astronomia estava 

ensinando como saber o planeta da nossa data de nascimento e o meu e da 

Weed é Saturno. 

- Ele prestou atenção na aula de ontem! – admirou-se MacGilleain 

falando com Hainault e apontando para o líder do D4, como se ele fosse um ser 

extremamente raro.  

- Você tem certeza de que é só um resfriado, Chris? Não foi algum 

daqueles socos que fizeram os seus pensamentos ficarem um pouco confusos? 
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- Eu estou bem! E eu sempre presto atenção nas aulas! Estou no último 

ano e sempre tirei notas razoáveis! Tem que se prestar atenção nas aulas para 

que isso aconteça! – respondeu ele irritado – E eu só queria mostrar para a 

Weed que temos algo em comum! Nós somos de Saturno! 

- Chris, nós nascemos na Terra. – informou Nissenson. 

- Somos terráqueos, lembra? – ajudou MacGilleain. 

- Calem a boca! Entenderam o que eu disse!... Mas ela não apareceu e me 

deixou esperando lá a noite toda! 

Hainault deixou de prestar tanta atenção no seu café da manhã e olhou 

para Doumajyd preocupado: 

- Ela não apareceu? 

- É bom ela ter um motivo muito forte para não ter aparecido... Onde vai 

Ryan?  

Mas o dragão não respondeu. Ele foi até a escada da ala do D4 e deu uma 

olhada geral nas pessoas do Salão Principal. Sem encontrar o que buscava, 

desceu e procurou por alguém do sexto ano. Então encontrou com as três 

meninas da Sonserina que estavam conversando animadamente enquanto 

andavam em direção a porta.  

- Olá, onde está a Weed? 

As três ficaram sem ar por alguns instantes, surpresas demais por 

alguém do D4 estar falando livremente com elas. 

- Ela não foi para as aulas hoje! – disse por fim a de cabelos 

encaracolados, um tanto sonhadora sem tirar os olhos dele. 

- Ela realmente não se esforça, faltando as aulas assim. – disse a de 

cabelos loiros. 

- Não sei como ela conseguiu tantos NOMs! – declarou a de cabelos 

ruivos, como se guardasse algum ressentimento sobre isso. – Ela 

definitivamente não mereAAHHH! – ela foi empurrada para o lado 

bruscamente. 

A garota estava prestes a xingar quem quer que fosse que tivesse feito 

isso quando viu que fora Doumajyd. Rapidamente ela desfez a expressão 

assassina, trocando-a para uma adorável, e disse como se tivesse ganhado um 

prêmio: 

- Ah, eu foi empurrada pelo líder do D4! 

- Cala a boca, feiosa! – reclamou o dragão sem nem ao menos olhar para 

ela – Você estava falando mal da Weed! 

- Onde vai, Chris? – perguntou Hainault. 

- Tenho treino. Se você encontrar a Weed, diga para ela ir para o campo 

ou acabou com ela! 

 

*** 

 

- O quê?! – Mary, chocada, desabou no sofá. 
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Mal havia chego em casa, na manhã seguinte, quando recebera outra 

bomba. 

Ela havia achado estranho não ter ninguém na estação para buscá-la. 

Seus pais deveriam ter sido avisados sobre o seu retorno, mas nenhum deles 

estava lá. Sem ter outra alternativa, chegou até a sua casa através dos meios de 

transporte trouxas, e teve que arrastar seu malão pelas escadas. 

Quando sua mãe abriu a porta, a surpresa dela não demorou muito para 

ser substituída pela tristeza. Foi assim que Mary percebeu que até o ar em volta 

do seu apartamento parecia carregado de algo nada bom. Ainda sem entender 

direito o que estava acontecendo, ela encontrou seu pai e seu irmão sentados na 

sala, os dois absortos em pensamentos. 

- É nossa sina. – lamentou-se a sua mãe – Nunca uma coisa ruim vem 

sozinha. Já não bastava seu pai ter sido demitido e agora você foi- 

Foi nesse instante que Mary soltou o seu ‘O quê?!’ interrompendo a mãe. 

- Seu pai foi demitido. E justo quando estava tão perto de conseguir uma 

promoção na empresa! – sua mãe sentou ao lado dela, parecendo estar 

segurando o choro. 

- Ma-mas como foi isso, pai? – Mary tentava entender. 

- É o que eu também gostaria de saber... – disse ele desolado. 

Desde que eles deixaram de trabalhar com a família de Vicky, seu pai 

não conseguira um grande emprego, mas era algo estável para eles viverem e se 

manterem normalmente em Londres. Ela e seu irmão nunca reclamaram das 

coisas que não podiam ter e tentavam ao máximo conseguirem por eles 

mesmos. O trabalho de seu pai era tão certo quanto acordar de manhã, e nunca 

havia passado pela cabeça de qualquer um dos Weed que um dia isso iria 

acabar. 

- Meu chefe simplesmente me disse que eu não precisaria mais vir 

trabalhar, e me despediu. 

- Mas... – Mary ainda estava tentando encontrar todas as conseqüências 

que acarretariam a perda do emprego do pai – Esses apartamentos são para 

empregados da empresa, não? 

- Sim. – confirmou simplesmente seu pai. 

- Recebemos o prazo de duas semanas para sairmos. – explicou sua mãe. 

- Só?! Mas... não temos algo guardado no banco para emergências? 

- Tínhamos. – a sua mãe lançou um olhar feio para o seu pai que 

estremeceu e tratou de se encolher mais em seu lugar no sofá – Mas parece que 

alguém achou que apostar em corridas de cavalos faria aquela quantia triplicar, 

coisa que não aconteceu e... Agora estamos devendo 30 mil de empréstimos. 

- Mas, – tentou seu pai – se eu tivesse ganho daquela vez, nós- 

- Não tente remendar o estrago que você já fez! Agora além de não 

termos casa, não termos dinheiro, não termos como casar a Mary com um bruxo 

rico, – sua mãe soluçou, segurando o choro – nós também estamos endividados! 



 

178 

 

Mary não conseguia mais pensar em seus problemas com Hogwarts. Não 

quando toda a segurança que ela realmente tinha no mundo estava desabando a 

sua volta. 

 

 

 

 Cap 41 – Tempos difíceis 

 

 

- Não a vi na sala comunal. – informou Hainault para Doumajyd assim 

que o D4 se reuniu para a aula de poções, a última do dia. 

- Onde ela pode ter se enfiado? – Doumajyd olhou para o seu caldeirão 

preocupado. 

- Na verdade, tem uma maneira bem simples de encontrá-la. – disse 

Nissenson, sem tirar a sua concentração da poção que estava preparando – Não 

sei como vocês dois, os mais interessados nela, não pensam nisso. 

- Qual?! – exigiu saber o líder dos Dragões. 

- Achem aquela amiga dela. – respondeu ele simplesmente. 

- Que amiga? – perguntou Doumajyd parecendo fazer um grande esforço 

em se lembrar.  

- Aquela do namorado que você socou no zoológico. – ajudou 

MacGilleain. 

- Ah, aquela amiga... Simon, ela é da sua casa! Encontre ela! 

- É só ir para as estufas. – disse o Dragão da Corvinal revirando os olhos. 

- Então vai! – ordenou Doumajyd, puxando Nissenson pela gola das 

vestes para fora da sala. 

- Por que eu?! – protestou ele. 

- Eu tenho que ir para Hogsmeade hoje, esqueceu? A velha marcou 

aquela droga de jantar! 

- Mas eu ainda não terminei a minha poção! 

- Você sabe fazer ela de olhos fechados! Vai logo!... Vocês dois também! 

Hainault e MacGilleain se entreolharam e os seguiram sem reclamar. 

 

*** 

 

- Ela foi expulsa de Hogwarts. 

- O quê?! – perguntaram os três do D4 juntos. 

- Eu também não entendi o que tinha acontecido. A professora Karoline 

que veio com essa notícia hoje de manhã. Então falei com os meus pais pela 

lareira, mas eles também não me explicaram direito. Eles disseram que 

receberam uma advertência do Ministério da Magia e que eles seriam presos se 

prestassem qualquer outra ajuda para os Weed, uma família de trouxas. Eles 
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também disseram que o pai da Weed foi demitido da empresa que trabalhava e 

que precisam sair do apartamento em que viviam. 

- E você não está triste com isso? – perguntou MacGilleain estranhando a 

forma com que Vicky meio que sorria contanto aquilo. 

- É que... – ela focou o olhar no vaso que enchia de terra adubada para 

tentar esconder que se sentia envergonhada em falar – Mesmo sendo meu 

monitor, é tão difícil encontrar com o Simon durante o período de aulas. 

Hainault e MacGilleain lançaram um olhar inquisidor para o amigo que 

tentou mudar o assunto dizendo: 

- Não é muito estranho tudo isso de uma vez só? 

- Realmente. – concordou MacGilleain. 

- Não acham... – começou Hainault preocupado – Que pode estar 

acontecendo de novo? 

Os outros o encararam confusos. 

- O mesmo que aconteceu com a irmã dele. – continuou Hainault. 

- Você que dizer que... a mãe do Chris deve estar por trás de tudo isso? – 

perguntou Nissenson. 

Hainault não respondeu, mas estava claro que os outros dois também 

achavam que essa era a possibilidade mais provável.  

 

*** 

 

- Não poderia ser um pouco mais agradável, Christopher? É raro 

jantarmos juntos. 

Doumajyd lançou um olhar frio para a mãe: 

- A culpa disso é minha? 

A senhora Doumajyd limitou-se a encará-lo de uma maneira 

reprovadora e continuou o seu jantar. 

- Não fui eu quem abandonou o filho aqui e foi morar na América e 

depois volta querendo que as coisas sejam exatamente da sua maneira! Aliás, já 

não era para você ter voltado para lá? 

Dessa vez sua mãe lhe lançou um olhar furioso e disse de em um tom de 

acusação: 

- Problemas surgiram. Assim que resolvê-los por completo, volto para 

Nova York. 

Nessa grande cidade era onde estava localizado o maior centro comercial 

bruxo da atualidade e onde, é claro, a família Doumajyd mantinha a maioria 

dos seus negócios. 

- Então tomara que consiga resolvê-los o quanto antes! 

Ela deu um meio sorriso. Pegou sua taça de vinho e disse antes de beber: 

- Eu também espero isso, Christopher. 

 

*** 
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Mary segurava firmemente nas mãos as cartas de cobranças que seu pai 

havia recebido. Era bem como a sua mãe disse, eles tinha cerca de 35 mil de 

dívidas e nenhum meio de pagá-las. Ela não entendia como elas haviam 

chegado a tantas. 

Sim, seu pai sempre gostara de corridas de cavalo, mas não era tão tolo 

ao ponto de gastar todo o sustento da família na sua diversão. Definitivamente 

ele não faria algo estúpido assim sendo a pessoa que ela conhecia. Mas era fato 

que ele havia feito, e era isso que ela não conseguia entender. 

- O que vamos fazer, Mary? – perguntou Charles suspirando, sentado ao 

lado dela na mesa. 

- Bom... Temos duas semanas até terminar o prazo que nos deram para 

sair da casa. Por hora, Charles, vamos ter que tentar ganhar dinheiro! 

Precisamos conseguir reunir uma boa quantia para começarmos a quitar essas 

dívidas... 

- A mamãe disse que vai sair para arranjar um emprego... Talvez eu 

consiga algo como entregar jornal! 

- Isso! – ela tentou animá-lo – Vamos mostrar que os Weed não vão ser 

derrotados por isso! Tempos difíceis nos ensinam a juntar forças para seguir em 

frente! 

Mary sorria, mas isso já não era tão fácil, exigia um esforço tremendo. 

 

*** 

 

- Ela deu um jeito de estragar a esfera! – reclamou Doumajyd para os 

amigos assim que pisou na ala do D4, depois de voltar da obrigação de jantar 

com a sua mãe. – Tentei falar com ela o tempo todo, mas- 

- Chris, – começou MacGilleain tentando escolher as palavras – achamos 

que tem um problema sério aqui. 

Doumajyd mudou sua expressão de zangado rapidamente para a de 

preocupado ao perceber que era algo relacionado com Mary, e apressou-se em 

se reunir aos amigos na mesa: 

- O quê? Onde está o Hainault? 

- Ele foi para Londres. – informou Nissenson. 

- Para Londres?! Fazer o quê?! 

- Parece que... a Mary foi expulsa de Hogwarts. 

- COMO ASSIM EXPULSA?! – ele perguntou levantando em um pulo, 

fazendo com que a cadeira em que havia sentado caísse.  

Os outros dois levantaram também e o seguraram antes que a idéia de ir 

falar com o diretor viesse à mente dele. 

- Espera, Chris! – disse Nissenson – Antes de qualquer coisa, sente-se e 

escute o que ficamos sabendo, ok? 
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Relutante, Doumajyd concordou. Usou a varinha para puxar a cadeira no 

seu lugar de antes e ouviu tudo o que eles tinham para falar. 

- Como aquela idiota conseguiu se ferrar assim?! – exclamou ele por fim. 

- Chris, definitivamente foi algo planejado. – disse Nissenson. 

- E achamos que sabemos quem fez isso. – acrescentou MacGilleain. 

- Quem?! Me diz que eu acabo com ele! 

- Isso é o mesmo que aconteceu com a Christy, lembra? – perguntou o 

Dragão da Lufa-lufa – Quando ela ainda estava em Hogwarts. Nós éramos 

pequenos e na época não demos muita importância porque não nos atrapalhava 

em nada... Mas agora está acontecendo o mesmo, não? 

Doumajyd pensou por alguns instantes, como se revirasse a mente, um 

tanto perturbada no momento, a procura de informações daquela época. 

- A velha! Foi ela! – ele levantou furioso novamente, e dessa vez os 

outros dois não conseguiram o segurar – Vou acabar com ela! 

Nissenson e MacGilleain se entreolharam. Não poderiam deixar que o 

amigo tomasse atitudes precipitas, e por isso correram atrás dele. 

 

 

 

Cap 42 – Mary Modelo 

 

 

Naquele dia, Mary visitara uma série de lojas e lugares onde poderia 

pedir algum emprego. Porém, as pessoas que no começo se mostravam 

dispostas a ajudar, passavam a olhá-la de uma maneira diferente quando ela 

explicava que tivera que sair da escola, e mudavam completamente quando ela 

mencionava seu nome completo. Era como se todos suspeitassem de pessoas 

com o seu sobrenome. 

Exausta depois de um dia inteiro andando, e repetindo as mesmas 

palavras todas as vezes que entrava em algum lugar, Mary finalmente decidiu 

descansar um pouco. Sentou na beira de um chafariz em uma praça e ficou 

olhando para o movimento da rua. 

Era uma sensação estranha estar ali, e não preenchendo pergaminhos, 

misturando poções ou classificando mapas estrelares em Hogwarts. Depois de 

todos esses anos, mesmo ela não gostando muito da escola, ser tirada daquela 

forma repentina de lá ainda era uma coisa difícil de aceitar. Todos os problemas 

que ela encontrou quando chegara em casa não a deixaram pensar direito na 

sua expulsão. Mas agora, podia calcular o tamanho das conseqüências.  

Não poderia se formar, o que significava que não estaria autorizada a 

usar magia. Aliás, usar magia não era o grande problema, já que sua família era 

trouxa e ela não dependia totalmente de seus poderes. Mas, como poderia viver 

de agora em diante, sendo que durante esses últimos seis anos não recebera 

nenhuma educação válida para o mundo trouxa? Não tinha ido para uma 
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escola secundária normal, não tinha como entrar em uma faculdade, nem se 

tivesse condições financeiras... 

Mary respirou fundo e passou a olhar para os seus próprios pés. 

Realmente, da noite para o dia, sua vida mudara mais do que quando resolvera 

socar um certo dragão...  

- Será que ele já sabe?... – ela suspirou, pensando em Doumajyd e 

esfregando a ponta do pé no chão. 

- Ei, moça! 

Mary ouviu alguém chamando bem próximo, mas de forma alguma 

pensou que seria alguém falando com ela. 

- Você aí, sentada no chafariz! 

Ela olhou. Era um homem com uma grande máquina fotográfica 

profissional na mão, encarando-a sorridente. 

- Sim? – perguntou ela cautelosamente. 

- Você tem idéia do talento que tem?! 

- ... talento? – ela olhou para si mesma assustada, pensando que talvez 

poderia ter alguma coisa que revelasse que era uma bruxa – Do que está 

falando? 

- Eu nem imaginava, – ele sentou-se sem fazer cerimônias ao lado dela no 

chafariz – quando sai de casa hoje de manhã para tirar algumas fotos da cidade, 

que simplesmente encontraria alguém como você assim, aqui, por pura 

coincidência! 

Mary entendia menos ainda o que aquele cara estava falando e sentiu 

que não seria uma boa idéia continuar dando atenção para ele: 

- Com licença, eu preciso ir andando. Ainda tenho muito o que faz- 

- Já pensou em ser modelo? – perguntou ele de repente, vendo que ela 

estava se levantando. 

- Modelo? 

- Se você tivesse visto a cena que eu vi! Uma garota com uma expressão 

triste e preocupada, sentada em um chafariz com os cabelos levemente 

esvoaçados por essa brisa suave e a luz que reflete nessas águas iluminando seu 

rosto! Nem a mais elaborada produção conseguiria o efeito que você sozinha, e 

garanto que sem intenção alguma, conseguiu fazer! Isso é um dom natural! 

Mary não conseguia lembrar exatamente do que estava fazendo antes de 

ser interrompida por ele, já que seus pensamentos estavam totalmente voltados 

para a sua difícil situação... Era mesmo tão fotogênica assim? Ela não achava 

que ficava bem em fotos, principalmente naquelas que a sua mãe insistia em 

tirar para colocar em algum lugar da sala. Somente as fotos que ela tirava com 

Vicky, em que elas se divertiam fazendo as mais variadas caretas, ela achava 

que eram algo que se podia guardar e dar boas risadas depois... mas, fotos 

profissionais? Igual a Sharon?... Modelo? 
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- O estúdio em que eu trabalho fica aqui perto! – anunciou o fotógrafo, 

percebendo que o que ele dissera surtira algum efeito – Que tal ir lá fazer 

alguns testes?  

- Não, obrigada. – a voz da sua mãe falando ‘nunca aceite nada de 

estranhos’ soou como um alarme em sua mente e ela levantou e dizendo – Eu 

não posso perder tempo com isso agora. Tenho problemas muitos sérios e 

preciso arranjar um emprego antes que- 

- Eu mencionei que se gostarem do seu trabalho você pode conseguir, de 

início, até cem libras com cada foto? 

O número com três dígitos falou mais alto que a voz de sua mãe na sua 

cabeça e ela parou, dando meia volta e perguntando: 

- Cem? Por foto? 

O fotografo sorriu satisfeito, confirmando. 

 

*** 

 

Eles entraram em um prédio por uma porta lateral e subiram os lances 

de escadas até o último andar. Lá, Mary entrou em uma sala não muito grande 

e pouco iluminada, já que estava com todas as persianas fechadas. Ela viu 

alguns equipamentos de iluminação montados, em um canto, uma cama 

desarrumada em outro, e mais dois homens que estavam organizando algumas 

fotos espalhadas em cima de uma mesa simples, logo a frente deles. 

- Pessoal! Digam olá para a Mary Ann! – anunciou o fotografo. 

Os outros dois a olharam de cima a baixo e fizeram um sinal positivo 

para o companheiro, deixando de lado o que estavam fazendo e indo pegar os 

equipamentos. 

- Muito bem, – o fotografo começou a ajustar sua máquina – pode ir ali 

na cama e tire as roupas de vagar, para eu poder pegar- 

- O QUÊ?! – Mary pulou como se tivesse levado um choque. 

O fotografo pareceu se divertir com a reação dela e disse: 

- Você falou que estava com problemas, não? Esse é um meio bem fácil 

de conseguir dinheiro... Ou achou que conseguiria cem libras apenas com fotos 

desse seu rostinho bonito? 

Mary não acreditava que conseguira ser tão estúpida assim para cair na 

conversa daquele sujeito. Sem pensar duas vezes, correu para a porta, mas ela 

estava trancada. 

- Agora que já está aqui, não há mais como fugir! – disse um dos outros 

sujeitos, agarrando-a por trás. 

Ela começou a se debater e gritar, e logo os outros dois ajudaram o 

primeiro, a arrastando até a cama. 

- Vão ser somente algumas fotos e depois você ganha o seu dinheiro! 

- NÃÃÃÃÃO! ME SOLTA!!! 
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As lâmpadas dos equipamentos de iluminação estouraram, mas os caras 

não pareciam ter percebido. 

Mary pensava muito rápido. Tinha deixado a sua varinha me casa, então 

não poderia se defender com magia. Precisava se virar do modo como sempre 

se virava antes de descobrir que era uma bruxa. Por isso dava socos e chutes 

aonde quer que pudesse alcançar. Conseguira acertar alguns deles, mas era 

apenas ela contra os três e logo eles conseguiram prender suas pernas e braços. 

Então fez a única coisa que lhe restava fazer: 

- AAAAAAAHHHHH!!! SOCORROOOOOOO!!! 

- Ninguém vai conseguir ouvir seus gritos aqui, moça! – um deles fechou 

a boca dela com uma fita que eles usavam para emendar os fios de energia – 

Esse prédio é usado como depósito nos outros andares, não há mais ninguém! 

Ele estava falando a verdade. Mary vira a placa que dizia isso quando 

entraram no prédio. Ninguém poderia ouvi-la mais e ela já estava perdendo as 

forças que tinha ao se debater. Então fechou os olhos, quase chorando de raiva e 

medo, e uma única coisa que ela mais desejava naquele momento era poder 

gritar por uma única pessoa: Doumajyd. 

  

*** 

 

- COMO ASSIM ELA NÃO PODE FALAR COMIGO, RICHARDSON?! – 

Doumajyd esbravejava diante do secretário da sua mãe, que tentava o impedir 

de subir as escadas da mansão. 

Apesar de MacGilleain e Nissenson o alertarem de que seria melhor ele 

esperar pela volta de Hainault, o líder do D4 saiu de Hogwarts naquela mesma 

tarde e foi para a sua casa, sem avisar os amigos.  

- A senhora Doumajyd está em uma reunião com o Ministro nesse 

momento, Senhor Christopher! – tentava explicar o secretário – O senhor não 

pode simplesmente interromper! Ainda mais nesse estado alterado em que o 

senhor está! 

- E EU DEVERIA ESTAR DIFERENTE, RICHARDSON?! AQUELA 

VELHA ESTÁ APRONTANDO COMIGO E EU NÃO VOU DEIXAR! FALE 

QUE EU- 

- CRHIS?! EU PUDE OUVIR SEUS BERROS LÁ DE FORA! 

- Christy! – Doumajyd parou de tentar invadir a própria casa diante da 

aparição da irmã. 

- O que está acontecendo? Por que não está em Hogwarts? – perguntou 

ela, demonstrando estar preocupada. 

- Um grande problema! Christy, preciso da sua ajuda! 

A bruxa o encarou por um tempo e então disse: 

- Preciso entregar esses pergaminhos do Ministério para a reunião entre a 

mãe e o Ministro. Eu já volto e você vai me explicar direitinho o que está 

acontecendo! 
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*** 

  

Mary ouviu um estralo e dois dos caras que a seguravam foram 

arremessados para longe. Seus braços e pernas estavam livres e ela podia se 

levantar, então abriu os olhos e ficou ser ar com o que via. Lá estava Hainault, 

segurando o fotógrafo pela gola da camisa e apertando a sua varinha contra o 

pescoço dele. 

- Ryan! – Mary pulou da cama, arrancando a fita da boca, mal 

acreditando que estava salva. 

Hainault havia estuporado os outros dois, e os jogado contra a parede, 

de onde eles escorregaram e caíram desmaiados no chão. 

- Obliviate! – disse ele antes de largar o fotógrafo abobado no chão, e 

então pegou Mary pela mão e a puxou pela porta – Vamos sair daqui! 

- Espera! – ela se soltou dele e voltou para dentro. 

- Mary, o que você...? 

Ela pegou a máquina que havia caído no chão com a confusão e a jogou 

com toda a força na cabeça do fotógrafo, que também caiu desmaiado. 

- ISSO É PARA VOCÊ APRENDER A NÃO ENGANAR GAROTAS 

NECESSITADAS, IMBECIL! – e voltou para Hainault, que esperava na porta 

não conseguindo evitar o riso, e o puxou para as escadas. 

 

  

 

 Cap 43 – A mãe do Dragão 

 

 

- Aaaah... como eu pude ser tão idiota?! – ainda choramingava Mary 

quando os dois sentaram em uma mesa de uma lanchonete, não muito longe do 

prédio – E mais uma vez eu fui ajudada por você, Ryan... Obrigada. 

- Você deveria ser mais cuidadosa, então eu não precisaria ajudá-la tanto. 

- Mas como você me encontrou lá? 

- Encontrei seu irmão que me disse que você tentaria encontrar algum 

emprego aqui. Então eu vi você entrando naquele prédio e logo depois as 

lâmpadas dos postes em frente se quebraram. Imaginei que havia algo errado e 

entrei. 

Mary não conseguia acreditar na própria sorte. Uma sorte imensa diante 

de tanta coisa ruim que havia acontecido em tão pouco tempo. 

- Muito obrigada, de verdade! Eu não sei como eu poderia ter me livrado 

deles sem uma varinha... eu... – ela não conseguiu mais falar. 

Sentia uma vontade imensa de chorar, mas não queria fazer isso. Se 

chorasse agora, iria perder toda a força que ela havia conseguido reunir para 
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encorajar a sua família. Não podia se deixar derrotar tão facilmente. Então 

respirou fundo e se concentrou em continuar determinada. 

- Por que não falou com o Chris sobre o que aconteceu? – perguntou 

Hainault, usando um tom um tanto repressor. 

- Eu... 

- Você pensa que somente vai incomodá-lo com os seus problemas? 

- ...mais ou menos... 

- Você sabe que é só pedir que ele pode fazer qualquer coisa para você, 

não é? 

- Mas... eu não me sinto bem assim, pedindo ajuda! Não posso envolver 

os outros nos meus problemas! Vocês são extremamente ricos, então não devem 

saber como é ter que batalhar para manter as suas coisas como suas!... E eu nem 

consegui falar direito com ele... Mal consegui me desculpa pelo que aconteceu... 

Hainault apoiou o rosto nas mãos e disse da sua maneira calma de 

sempre: 

- Achamos que a mãe do Chris está por trás disso. 

Mary o encarou surpresa: 

- A mãe dele? Por quê? 

- Antes de você declarar guerra contra nós, você não achava que o Chris 

era um tirano que somente maltratava as pessoas e se divertia com isso? 

- Nem você pode negar que ele não era! 

- Então, de onde acha que ele tirou essa maneira de agir? 

Mary pensou. A irmã de Doumajyd lembrava muito o irmão, com uma 

personalidade forte e com um ar de poderosa. Mas, pelo pouco que Mary 

conheceu dela, podia afirmar que ela era uma boa pessoa. Porém, a mãe de 

Doumajyd, apesar de nunca ter falado com ela, lhe dava medo. 

- A senhora Doumajyd tem um coração de ferro, e cuidou para que o 

Chris fosse da mesma forma. Por isso muitas vezes ele age como se tivesse 

pleno direito de maltratar as pessoas.  

- Eu... eu nunca tinha pensado nisso. 

- Quando nós éramos pequenos, a senhora Doumajyd era alguém que 

existia, mas nunca a víamos. O Chris não se importava muito com isso, por que 

ele sempre teve a sua irmã. Mas quando ela estava para se formar em 

Hogwarts, conheceu uma pessoa um pouco parecida com você, Mary. 

- Parecida? 

- Um sangue-ruim. 

- Aahhh... 

- Pelo que ficamos sabendo, eles se gostavam muito. Mas a senhora 

Doumajyd não aprovava aquela relação. Ela queria que a Christy fosse uma 

grande bruxa e para isso ela deveria encontrar alguém a sua altura. No final, ela 

conseguiu separar os dois e fez ela se casar com um bruxo que ocupa um 

grande cargo no Ministério. Com isso, resolveu dois problemas: o do sangue-

ruim e a influência que a Christy tinha sobre o irmão. Uma vez que ela estava 
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afastada e o Chris sozinho, a senhora Doumajyd concentrou todos os seus 

esforços no filho mais novo, para que ele fosse igual a ela e continuasse 

mantendo a reputação da família Doumajyd. 

Um grande redemoinho com essas novas informações girava pela mente 

de Mary e a fazia esquecer temporariamente dos seus problemas.  

Ela nunca havia pensado no porque das atitudes de Doumajyd. Às vezes 

tinha tanta vontade de socá-lo junto com o seu egoísmo convencido, e de 

repente ele dizia algo que a fazia esquecer completamente de tudo o que ele já 

tinha feito. Até agora, ela só havia enxergado as coisas do ponto de vista dela. 

Ela era quem estava sendo vítima do líder dos Dragões, ela que era ordenada 

por ele, ela era que se via sempre sem saída a não ser obedecer. Nunca lhe 

vinha à cabeça tentar entender porque ele agia daquela maneira, e porque era 

tão difícil para ele, por exemplo, admitir que batera no Kevin por que o garoto 

falara mal dela. 

- Algum suspeito maior que ela, Mary? – perguntou Hainault. 

- Eu... não posso acusar a senhora Doumajyd assim, somente com vocês 

achando que ela está por trás de tudo. Eu sei que só pode ter sido alguém que 

mandou o diretor me expulsar, alguém com mais poder financeiro do que a 

família da Vicky... Mesmo depois de você ter me contado tudo isso, eu não 

posso acusá-la. Eu sou apenas uma sangue-ruim, se esqueceu?... O máximo que 

eu posso fazer... é jogar farinha na cara dela, sair correndo e me esconder em 

um buraco pelo resto da vida!  

 Ele riu do jeito sério como ela falou, mesmo não entendendo de onde 

vinha aquela idéia da farinha. 

- Eu contei tudo isso para que você soubesse quem ela é. Se a senhora 

Doumajyd não quer que o seu herdeiro cometa o mesmo erro que a sua filha 

quase cometeu, ela vai fazer de tudo para que isso não aconteça. E nós não 

sabemos dizer até onde ela pode chegar. 

Isso agora fizera Mary escorregar pela cadeira, mais desanimada do que 

nunca. Não bastava tudo aquilo estar acontecendo, como também agora havia a 

possibilidade de alguém estar agindo para que elas acontecessem, e também 

para que ficassem piores.  

- Mary? 

Ela limitou a olhar para ele. 

- Não carregue tudo nas suas costas. Pode contar comigo. 

Ela deu um meio sorriso, tentando se mostrar mais animada: 

- Obrigada. 

- E, principalmente, você pode contar com o Chris. 

Ela concordou, suspirando, mas não totalmente certa disso. 

 

*** 

 



 

188 

 

- Então eles disseram que a grande Kheterin Doumajyd está por trás de 

tudo o que está acontecendo com a pobre da Mary? – perguntou a professora 

Karoline para Vicky enquanto as duas trabalhavam em colocar em potes o 

grande caldeirão de doce recém preparado. 

- É... O que acha professora? Será que ela pode estar fazendo uma coisa 

terrível assim? 

- Huuum... Tanto as mães adoráveis como mães terríveis costumam fazer 

de tudo para que os filhos continuem no caminho que elas acham que é o certo. 

Vicky concordou com ela, fechando mais um pote e com um gesto de 

varinha encantando uma fita para que fizesse um laço em volta dele. 

- Eu passei por uma situação muito parecida no passado... – começou a 

professora já se esquecendo dos potes. 

- Eu nem imaginava isso, professora. – comentou Vicky se segurando 

para não rir, mas sem esquecer do seu trabalho. 

- Certa vez eu me apaixonei por um bruxo que tinha uma mãe assim. 

Nós resolvemos nos casar e decidimos que o melhor seria pedirmos permissão 

para ela. Mas ela negou, disse que eu era muito simples para alguém como o 

seu filho e que eu não poderia carregar o nome da família deles. 

- E o seu namorado? 

- Aquele covarde! Tinha medo da mãe! Por isso eu a enfrentei sozinha e a 

desafiei! 

- E vocês casaram? 

A expressão da professora ficou vaga e ela saiu andando pela estufa, 

falando baixo como se estivesse confessando: 

- Antes que eu me desse conta, fui jogada para fora sem piedade... Vicky! 

– ela virou-se de repente para a garota com uma expressão um tanto 

apaixonada – Diga para a Mary não desistir! Não importa qual seja o inimigo 

dela! 

- Ok! – concordou ela mais pelo susto do que realmente pelo que a 

professora dizia. 

- Boa menina. – a professora voltou sorrindo para os potes – E a 

propósito, Vicky, como andam as coisas com o seu Dragão? 

Vicky limitou-se a sorrir e a continuar com o que estava fazendo. 

 

 

 

 Cap 44 – Mary contra a Sra. Doumajyd 

 

 

- Mas como assim, pai? – perguntou Mary chocada com a nova má 

notícia que seu pai trouxera, assim que voltou para casa a noite. 



 

189 

 

- Eu também não entendo, Mary. – começou ele desanimado – Em 

qualquer entrevista que eu vá, quando o meu nome aparece, de repente e 

expressão da pessoa simplesmente muda e me mandam ir embora... 

- Eu também procurei durante todo o dia. – disse sua mãe, que estava 

deitada no sofá, totalmente cansada, desde que chegara há quase uma hora 

atrás – Mas sempre que eu mostrava o meu currículo eles diziam que já haviam 

pessoas suficientes para as vagas... 

- Eu não consegui nada também. – lamentou Charles – Nem mesmo 

cortar grama para os vizinhos... 

- Realmente, – quase chorou a sua mãe – nossa família não tem sorte com 

dinheiro... 

- Não é nada disso... – sussurrou Mary apertando as mãos com força para 

não sair chutando tudo a sua volta e assustando a sua família – Não há nada 

errado conosco! 

Não ser aceita assim que falava seu nome, era exatamente a mesma coisa 

que havia acontecido com ela antes do incidente com o fotógrafo. Todos eles 

estavam sendo, de alguma maneira, evitados. Até mesmo as pessoas que 

sempre os ajudavam não estavam podendo fazer nada... Aquilo já estava 

passando dos limites. 

- É inacreditável... Eu não posso mais agüentar isso! – ela desabafou 

enfim, indo até o seu quarto, chutando o seu malão, pegando a sua varinha e 

voltando para a sala – Eu sei por que isso está acontecendo e vou resolver de 

uma vez! – e saiu da casa, sem dizer mais nada, deixando a sua família surpresa 

para trás. 

Hainault estava certo. Ela nunca iria conseguir se reerguer daquele jeito. 

Se fosse realmente a mãe de Doumajyd quem estava arruinando a sua vida, 

tinha que pará-la de alguma maneira. 

Ela andou furiosa pelas ruas sabendo exatamente para onde deveria ir.  

 

*** 

 

- Senhora Doumajyd? – Richardson abriu a porta do escritório de vagar – 

Sinto interrempor. Sei que a senhora pediu para não importuná-la depois que o 

Ministro foi embora, mas há uma pessoa... inesperada, que exige falar com a 

senhora. 

A bruxa limitou-se a dar um meio sorriso, como se já tivesse uma idéia 

de quem poderia ser. 

- Onde ela está, Richardson? 

- Na lareira da sala de jantar. 

- Eu irei até lá. – disse ela calmamente se levantando da sua escrivaninha 

e passando com seu ar superior pelo secretário. 
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Esse mantinha o olhar fixo no chão, fazendo uma pequena reverência até 

que ela saísse. Quando a bruxa desapareceu na curva de um corredor, ele 

retirou uma esfera do seu bolso e se concentrou nela invocando alguém. 

- O QUE FOI, RICHARDSON?! – rosnou a figura de Christopher 

Doumajyd de dentro da pequena esfera. 

 

*** 

 

Mary encarou os mesmos olhos que ela já vira em outras duas versões. 

Mas nenhuma das outras conseguia ser tão frias e terríveis quanto aquela diante 

dela. Katherin Doumajyd era do mesmo jeito que ela lembrava da primeira vez 

que a vira, mesmo que por poucos instantes, quando Doumajyd a havia 

seqüestrado. 

- Dando-se ao trabalho de falar comigo na minha casa... – disse a bruxa 

em um tom desdenhoso e pausado – Por que razão será? 

Mary via seu próprio reflexo nos óculos dela, com seu rosto iluminado 

pelas chamas verdes e com os cabelos flutuando a sua volta, e acabara se 

esquecendo de todas as frases que havia ensaiado mentalmente para dizer 

naquele momento. 

- Eu... eu tenho muitas coisas para perguntar sobre- 

- Sobre sua expulsão? Sobre seu pai perder o emprego? Sobre seus 

amigos não poderem ajudar? Sobre ninguém dar oportunidades para vocês? 

Mary abriu a boca, mas fechou novamente assim que a bruxa começou a 

rir.  

- Sim, fui tudo armado por mim! – declarou a senhora Doumajyd – Eu 

realmente tinha pensado em resolver isso de uma forma pacífica, mas sua 

família não colaborou de forma alguma! 

Mary lembrou que sua mãe jogara farinha na senhora Doumajyd quando 

ela foi até a sua casa oferecer dinheiro para que Mary deixasse o seu filho. 

- Eles declaram guerra contra mim, e eu simplesmente aceitei! – disse ela 

rindo. 

- Tã-ão simples assim?! – Mary quase se engasgou com a raiva e a 

perplexidade que sentia – É tão simples assim destruir a vida das pessoas?!   

- Se... – ela cruzou os braços e assumiu uma posição majestosa, como 

Mary já havia visto muitas vezes Doumajyd fazer na época em que ele 

maltratava os alunos de Hogwarts – você prometer que não terá mais nenhuma 

relação com o meu filho ou com a nossa família, eu farei com que tudo volte ao 

normal! 

Aquilo fora o bastante para Mary. Depois de tudo o que tinha 

acontecido, ela devia apenas fingir que não havia acontecido que tudo se 

resolveria?... Definitivamente não era tão fácil e foi o que Mary disse, com suas 

próprias palavras: 

- VOCÊ É IDIOTA?! 
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- Como? – a senhora Doumajyd a encarou chocada, como se nunca 

alguém houvesse tomado esse tipo de atitude diante dela. 

- SÓ PORQUE TEM MONTES DE DINHEIRO ACHA QUE PODE PISAR 

ASSIM NAS PESSOAS?! ACHA INTERESSANTE?! SER CRUEL COM OS 

OUTROS COMO SE FOSSE UMA CRIANÇA MIMADA ACHANDO QUE 

TEM O MUNDO NAS MÃOS?! 

- Quem você pensa que é para falar dessa maneira comigo, menina?! 

- EU NÃO VIVO PARA SER HUMILHADA POR PESSOAS QUE SE 

ACHAM DONAS DE TUDO! 

- Ah, é mesmo?! – perguntou a bruxa, se recuperando do choque inicial, 

e lançando para ela um olhar do mais puro desprezo. 

- É TOTALMENTE INACREDITÁVEL E EU NÃO VOU OBEDECER 

UMA PESSOA COMO VOCÊ! – concluiu ela, ainda respirando furiosa. 

- Então era só isso que queria me dizer? – perguntou a senhora 

Doumajyd estreitando os olhos por detrás das lentes finas. 

- COM LIÇENÇA! – Mary não conseguia mais encará-la e desapareceu 

entre as chamas, que voltaram a ser avermelhadas. 

 

*** 

 

Doumajyd quase derrubou a porta da sala de jantar da sua casa quando 

entrou correndo. O secretário de sua mãe estava observando as chamas da 

lareira, que crepitavam calmamente, apesar da atmosfera tensa de pouco tempo 

atrás. 

- Onde ela está, Richardson?! – ele o agarrou pela gola das vestes. 

- Agora pouco ela e sua mãe... – começou ele calmamente, apesar de estar 

sendo erguido no ar. 

- O que a velha fez com a Weed?! 

- Lamento dizer, mas ela fez o mesmo que fez no passado em relação a 

senhora Christinne. 

- EU MATO AQUELA VELHA! – praguejou Doumajyd soltando o 

secretário e saindo com passos furiosos, provavelmente pensando em invadir o 

escritório da sua mãe para tomar uma satisfação – COMO ELA PÔDE- 

- Espere por favor, senhor Christopher! – chamou o secretário antes que 

ele saísse, ainda ajeitando as suas vestes – Sim, sua mãe fez o mesmo que fez 

daquela vez, mas... A senhorita Weed não aceitou. 

- Como assim? – Doumajyd pestanejou, o encarando, e deu meia volta, se 

esquecendo completamente das suas intenções assassinas. 

- No passado, o rapaz que a senhora Christinne gostava também não 

tinha dinheiro e não era bem visto pela sociedade mágica. Como os dois 

recusaram terminar o relacionamento, a senhora Kheterin ofereceu uma grande 

quantia para o bruxo, a qual ele recusou primeiramente. Mas depois de 

atormentar a vida do pobre coitado, ao ponto de torná-la impossível, ele cedeu 
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à proposta e desapareceu. A senhora Christinne nunca mais teve notícias dele e 

acabou seguindo o caminho que a sua mãe escolheu para ela...  

Doumajyd ouvia atentamente, já que aquele era um assunto proibido 

para ele na mansão. 

- Confesso que muitas vezes tenho medo da senhora, e de tudo que ela 

pode fazer com uma simples palavra... – continuou o secretário – Mas, aquela 

menina a enfrentou como nunca eu havia visto alguém a enfrentar! Ela disse 

que não quer viver humilhada por pessoas que, só porque tem um nome e 

dinheiro, acham que podem mandar no mundo, e que não obedecerá à senhora 

Kheterin! 

Doumajyd continuou a encará-lo, processando tudo o que havia ouvido. 

- Ela tem a força para enfrentar a sua mãe e você definitivamente fez uma 

boa escolha, senhor Christopher. Sei que vou ser demitido se a senhora souber, 

mas... não posso me calar dessa vez! – o secretário abriu um pote que estava em 

cima da lareira e pegou um punhado do pó que havia dentro, então o jogou na 

lareira e as chamas ficaram verdes no mesmo instante – Agora, não a perca! – 

ele indicou a lareira. 

- Richardson... – começou Doumajyd querendo agradecer, mas achando 

difícil dizer isso para alguém que era pago para cumprir tudo o que sua mãe 

ordenasse. 

- É melhor se apressar, senhor Christopher. Ela usou uma lareira do 

Caldeirão Furado e já deve ter se afastado um bocado de lá. 

Sem perder mais tempo, Doumajyd seguiu até a lareira: 

- Caldeirão Furado! – disse ele bem pronunciado antes de sumir com as 

chamas. 

 

*** 

 

Mary tremia da cabeça aos pés. A princípio estava andando apressada 

pelas ruas mal iluminadas de Londres, furiosa com tudo o que tinha feito. Mas 

agora, aos poucos, essa fúria ia tomando consciência e se misturando com 

arrependimento e medo, e seus passos iam diminuindo.  

Ela ouviu um estrondo logo a frente e imediatamente sacou a varinha, 

achando que seria a bruxa tentando se livrar dela. Mas era apenas um gato que 

havia derrubado uma lata de lixo.  

Tremendo mais ainda com o susto, ela sentou no meio-fio da calçada, 

escondendo o rosto nas mãos, e começou a pensar em tudo o que havia 

acontecido para tentar se acalmar. 

Tinha saído de casa com a intenção de confirmar a suspeita de Hainault 

por ela mesma e, se acaso confirmasse, exigir que a senhora Doumajyd parasse 

com aquilo. Mas acabou perdendo o controle diante da bruxa que tinha um 

gênio terrível como o do filho... Ou melhor, como dissera Hainault, pior que o 

dele por ser a mãe.  
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Porém, apesar de tudo, ela não deveria ter chegado aquele ponto. 

Deveria ter tentado conversar e conseguido um acordo... por mais impossível 

que isso pudesse parecer... Afinal, a senhora Doumajyd não podia ser tão 

desumana a ponto de destruir a vida dela e da família somente para que ela se 

afastasse do dragão, sendo que quem havia começado tudo isso era o próprio 

Doumajyd. Deveria ter explicado isso a ela e... e deixar com que ela convencesse 

Doumajyd a se afastar dela? 

Aquela idéia deixou Mary chocada e ela balançou a cabeça na tentativa 

de parar todo aquele mar de pensamentos. Precisava colocá-los em ordem 

urgentemente. E precisava fazer isso desde o começo e agora, não importando 

se estivesse em um lugar deserto no meio da noite em Londres. 

- Desde o começo... – ela repetiu para si mesma, se concentrando. 

Primeiro ela odiava Doumajyd e o D4. Eles faziam coisas horríveis com 

os alunos e ninguém parecia se importava com isso. Quando ela ganhou a Tarja 

Vermelha e ficou sem saída, resolvera que, já que teria que sair da escola por 

causa daqueles garotos arrogantes, pelo menos não tornaria isso fácil para eles. 

A única falha nesse seu plano foi Doumajyd ter passado a gostar dela... e ter 

demonstrado isso do jeito rude e idiota dele.  

Ela lembrou dele dando voltas e a convidando para sair. E em 

Hogsmeade esperando por ela na neve, tremendo de frio. Na Casa dos Gritos, 

mesmo queimando de febre ele prometeu que aboliria as Tarjas Vermelhas e 

não maltrataria mais ninguém, promessa que ele cumprira. Quando ela fora 

passar as férias em casa e o encontrara jantando com a sua família... 

Mas ele ainda era o Doumajyd: grosso, violento e impulsivo. E não havia 

a mínima chance dela conseguir gostar de alguém assim. 

Com a ida do Hainault para a França, várias coisas aconteceram seguidas 

e terminaram com aquela loucura da Sarah em que os dois acabaram na 

enfermaria. Depois daquilo, ela não podia simplesmente dizer para alguém que 

lhe salvara a vida, e que no momento não estava completamente inteiro, que ela 

gostava de outra pessoa... Mesmo essa pessoa não estando lá... E quando 

Hainault voltou, com aquele visual novo, Doumajyd declarou um namoro que 

só existia na cabeça dele para toda a escola. Desde então, tudo o que ela fazia 

para tentar convencê-lo mudar de idéia, nunca tinha o final desejado. Sempre 

acontecia algo totalmente fora dos planos, como a surra de Kevin.    

 Mas no fim, ela decidira dar uma chance para ele e justo nesse momento 

tudo começou a desabar... por causa da mãe dele. 

Agora, ela tivera uma oportunidade perfeita de tirar o líder do D4 da sua 

vida. Bastava ter dito sim, e não gritado, e teria resolvido o maior problema da 

sua vida em todos esses anos. Talvez ela não devesse ter ligado tanto para a 

idéia de ser manipulada pela senhora Doumajyd já que... 

- WEED! 

Mary congelou ao ouvir aquela voz a chamando. 
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Ela levantou em um pulo, assustada, e viu parado um pouco a frente 

dela, um Doumajyd ofegante. 

- Encontrei você! – disse ele sorrindo aliviado. 

Mary sentiu o peito apertar e imediatamente todos os pensamentos de 

instantes atrás pareceram idiotas e sem sentido. Porque, depois de todas as 

coisas ruins que tinham acontecido naquele pequeno tempo e que a haviam 

jogado em um buraco de desânimo, ver Doumajyd assim, aparecendo 

repentinamente, a fazia ter um pressentimento que tudo iria acabar bem. E sem 

se dar conta, seus olhos se encheram de lágrimas. 

Quando Doumajyd percebeu que ela chorava, deixou de recuperar o 

fôlego e correu até ela a abraçando: 

- Não importa o que a velha disse, Weed! Eu não vou deixar que... 

Ele não terminou, porque ela não o ouvia. Mary o apertava com força e 

enterrava o rosto no casaco dele, chorando tudo o que havia contido até agora, 

enquanto se fazia de forte.   

 

 

 

 Cap 45 – Totalmente Bruxa 

 

 

- Tem certeza de que já está melhor? – perguntou Doumajyd 

preocupado, entregando para Mary um copo com suco e sentando-se no lugar 

em frente a ela na mesa. 

- Hum-hum... – confirmou ela ainda fungando, aceitando o suco. 

Sem saber o que poderia fazer diante daquela reação de Mary, o dragão a 

levara para um restaurante ainda aberto, mas com poucas pessoas. Sentaram-se 

em uma das mesas mais afastadas, que ficava ao lado de uma grande janela, e 

ele tentava encontrar algum meio de acalmá-la. 

Mary já não soluçava, e usava os guardanapos que Doumajyd lhe 

trouxera para limpar o rosto. 

- Desculpa, eu... – ela tentou, mas ainda não conseguia pensar em algo 

concreto para falar. 

- Sabe... – começou Doumajyd, meio sem jeito, percebendo que ela não 

iria conseguir começar sozinha – Faz um bom tempo que a gente não se vê, 

não? 

- É mesmo. – Mary deu um sorriso fraco. 

- Na noite em que você saiu de Hogwarts eu fiquei na Torre de 

Astronomia. Se você tivesse me falado que... – ele percebeu que estava prestes a 

por a culpa nela por não o ter avisado da expulsão e parou, mudando de 

assunto – Eu queria mostrar Saturno para você... 

- Saturno? – perguntou ela confusa, limpando o nariz em mais um 

guardanapo. 
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- É. Saturno, o planeta. 

- ...E ficou me esperando a noite inteira por causa disso? 

- É porque nós somos saturnianos! – exclamou ele como se fosse algo 

óbvio. 

Mary riu, não conseguindo evitar essa reação, principalmente diante da 

expressão alegre de Doumajyd em lhe contar isso. 

- Saturnianos... – repetiu ela, já se sentindo melhor ao conseguir rir do 

dragão. 

Encorajado pela reação positiva dela, ele procurou pela janela e apontou 

para uma direção, onde um bom pedaço do céu era visível entre os prédios. 

- Está mais ou menos ali. Eu mesmo fiz os cálculos! Pelas nossas datas de 

nascimento, nós dois somos de Saturno! 

Ela olhou para onde ele indicava. 

- Apesar... apesar de você pensar que somos diferentes, – disse ele – nós 

temos algo em comum. 

Mary sentiu como se algo gelado caísse em cima dela ao compreender a 

intenção dele. Não era simplesmente algo impulsivo que o dragão decidira 

fazer naquela noite na Torre de Astronomia. Ele ficara feliz somente em 

encontrar algo que era igual para os dois, como se somente isso bastasse para 

quebrar toda a diferença entre eles, e queria lhe mostrar. Esse era o jeito que ele 

encontrara de dizer isso para ela e, apesar de ser um tanto bobo, vindo de 

Doumajyd, foi algo que a deixou feliz. 

Mas isso não a fazia esquecer-se de tudo mais. Não era só porque os dois 

eram saturnianos que as coisas iriam se resolver. 

- Está arrependida do que fez? De ter falado com a velha? – perguntou 

ele, quando ela parou de sorrir e voltou aos guardanapos. 

- Eu... Não! – disse ela decidida a não fugir das conseqüências do que 

fizera – Não me arrependo! O que eu disse naquela hora foi exatamente o que 

eu penso e não vou voltar atrás!... Exatamente como quando eu dei um soco em 

você! 

Ele riu, mostrando que aprovava o que ela dissera. 

- Mas... – ela continuou, deixando os ombros caírem – Confesso que 

agora eu estou apavorada. Ao contrário de quando eu soquei o líder dos 

Dragões, tem muitas outras coisas envolvidas... 

- Sabe, eu... – começou Doumajyd sem jeito, tentando escolher bem as 

palavras que iria dizer – Eu sempre vou estar com você, Weed! Por isso pode 

continuar sendo forte, porque essa é a Weed que eu conheço! 

Mary não conseguiu dizer mais nada diante daquilo e apenas sorriu, 

aceitando o encorajamento. Se ela tivesse ouvido isso de Doumajyd há algum 

tempo atrás, teria simplesmente ficado irritada com o dragão. Mas agora, ela 

não conseguia evitar de se sentir da mesma forma de quando falava com 

Hainault  
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- Certo! Vamos resolver isso! – exclamou ele – Primeiro a dívida! Quanto 

é? 

- Cerca de trinta e cinco mil... 

- Galeões? – perguntou ele surpreso, achando isso pouca coisa. 

- Libras! 

-... E quanto seria isso? 

Mary não sabia a quantia exata. Geralmente era Vicky quem fazia a 

conversão para ela quando precisa trocar seu dinheiro. 

- Não importa quanto seja! – disse ele vendo que ela não sabia dizer – Eu 

pago! 

- Não, você não pode! – retrucou Mary. 

- Por que não? 

- Porque é a mesma coisa que receber dinheiro da sua mãe! 

- Isso é mesmo, mas... 

- Eu tenho que me esforçar! – disse ela recapitulando todas as possíveis 

soluções que já tinha tido desde que soubera da dívida – Vou procurar um 

emprego e me esforçar para... está escutando? 

Doumajyd olhava para as próprias mãos em cima da mesa e parecia 

muito concentrado em algo. 

- Quanto antes melhor... – ele sussurrou para si mesmo. 

- Quanto antes o quê? 

- Mary! – disse ele assumindo um tom sério, que não parecia nada 

natural dele – que tal nos casarmos? 

Mary quase caiu da cadeira com o que ouvira: 

- QUÊ?! 

- Não acha que é uma boa idéia? – perguntou ele como se estivesse se 

defendendo – Assim você passa a ter direito ao meu dinheiro também! 

- Isso só iria complicar mais as coisas! – ela o encarou incrédula. 

- ... Tem razão. – ele admitiu, agora pensando melhor – Então só nos 

resta uma alternativa. 

- Qual? – perguntou Mary desconfiada de que ele viria com outra 

proposta genial como aquela de casar. 

- Pedir ajuda para a Christy! – disse ele retirando sua esfera do bolso do 

casaco. 

  

*** 

 

- Totalmente Bruxa! 

Mary encarou a irmã de Doumajyd sem entender, enquanto o dragão 

exclamava ao seu lado: 

- É mesmo! Por que não pensei nisso antes?! 

- As idéias brilhantes sempre forma minhas, caro irmãozinho. – 

vangloriou-se Christinne. 



 

197 

 

Mal Doumajyd havia entrado em contato com a sua irmã, ela aparatara 

perto de onde estavam e se juntara a eles, dizendo que havia encontrado uma 

solução. 

- Do que estão falando? – Mary tentou fazer com que eles vissem que ela 

estava perdida no assunto. 

- Totalmente Bruxa! – repetiu Doumajyd e começou a explicar – São 

competições realizadas a cada três anos e que escolhem a bruxa com o futuro 

mais promissor dentro da sociedade mágica! 

- Agora, em junho será realizada mais uma edição! – exclamou a bruxa 

empolgada. 

- Tanto minha irmã quando a Sharon ganharam nos anos em que 

participaram! – comentou Doumajyd. 

 - Sharon e a Christy? – perguntou Mary surpresa, tentando imaginar o 

nível dessa competição. 

- Eles julgam desde coisas básicas, como competência e habilidades 

mágicas, até beleza e comportamento. – explicou Christinne. 

Mary olhou da bruxa para o dragão que a encaravam sorridentes e 

perguntou um tanto perplexa: 

- E vocês estão sugerindo que eu participe dessa competição? 

- Sim! – disseram os dois, como se fosse muito simples. 

- Estão brincando?! Reparem só o nome: Totalmente Bruxa! Eu sou uma 

sangue-ruim! Eles nunca vão me aceitar para começo de conversa! 

- Eu mencionei que com o prêmio você poderá pagar as dívidas e ainda 

ficar com algo de sobra? – perguntou Christinne como se fosse algo relevante, 

para provocá-la. 

- ...sério? – Mary passou a se mostrar levemente interessada. 

- E, no caso de pessoas que não estudam em Hogwarts, ganham também 

uma bolsa integral para completar os seus estudos! – acrescentou Doumajyd. 

- ...Mas, falta apenas um mês! – disse Mary ainda tentando encontrar 

algum buraco nessa idéia – As inscrições já devem ter acabado. 

- Na verdade acabaram, mas não tem problema nenhum quanto a isso! 

Antigas vencedoras podem dar recomendações, e com apenas uma palavra 

minha, você estará dentro! 

- Inacreditável... – disse Mary surpresa – As vencedoras têm tanta 

influência assim? 

- Claro! – exclamou Doumajyd – Elas são as melhores dentre todas! 

- Nossa mãe também foi uma das vencedoras. – explicou Christinne. 

- Depois que ela ganhou, meu pai se apaixonou por ela. – complementou 

Doumajyd – Se você ganhar, Mary, ela não poderá dizer que você não é melhor 

do que qualquer uma bruxa de família rica! Ela vai ter que aceitá-la! 

Então era por isso que essa idéia era tão perfeita, segundo Doumajyd. 

Além do dinheiro e da sua volta a Hogwarts, ela também poderia ganhar a 

confiança da senhora Doumajyd. 
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- Eu... não sei... realmente eu não sei muito sobre como ser uma 

‚totalmente bruxa‛... 

- E é por isso que eu estou aqui! – Christinne lhe deu um imenso sorriso.  

  

 *** 

 

- Aquela garota intolerável vai participar das competições do Totalmente 

Bruxa? – perguntou a senhora Doumajyd incrédula para a filha. 

- Ela não só vai participar como vai ganhar! – afirmou Christinne em tom 

de absoluta certeza. 

- Vencer? – a bruxa riu mais ainda, não podendo terminar de tomar o seu 

chá, e o abandonado em cima da sua escrivaninha – Que hilário... 

- Admite que para ela ganhar terá que ser a bruxa mais excepcional entre 

todas? 

- De fato, não há como negar. 

- Então, se ela ganhar, a senhora vai aceitar a relação entre ela e o Chris? 

E também não vai se incomodar pelo fato de ela ser uma nascida trouxa? 

- Ela não vai ganhar! – exclamou a senhora Doumajyd – Não há uma 

mínima chance! 

- Como tem tanta certeza? Nem ao menos a conhece direito! 

- Não discutirei assuntos que não levam a nada! – disse ela, querendo 

encerrar a conversa. 

 - Pois a senhora verá, mãe! Mary tem capacidade de vencer a 

competição e mais: ela vai mostrar ser uma totalmente bruxa mesmo não sendo! 

- Veremos então. – falou ela desdenhosa, aceitando o desafio da filha – Se 

essa menina chegar a tanto, eu posso pensar em ouvir o que vocês pensam. 

- Isso é uma promessa! – sibilou Christinne, antes de sair do escritório. 

 

 

 

 Cap 46 – Pré-TB, 1ª etapa: Os três critérios  

 

 

- Mary no Totalmente Bruxa?! – perguntaram MacGilleain e Nissenson 

em coro. 

- E eu espero o apoio de vocês! – concluiu Doumajyd, demonstrando 

estar empolgado com tudo ao trazer essa notícia para os outros Dragões, 

reunidos na ala especial deles em Hogwarts. 

- Isso é sério, Chris? – MacGilleain ainda não acreditava no que ouvira. 

- É impossível para ela! – exclamou Nissenson incrédulo. 

- Vocês esqueceram que ela sozinha foi capaz de ir contra nós, o D4? 

Os dois dragões se entreolharam e tiveram que concordar. 
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Hainault, apenas sentado em seu lugar, observando calmamente, sorriu, 

demonstrando que gostara da idéia. 

- Mary tem coragem para enfrentar qualquer um! – continuou Doumajyd 

– E nós vamos fazê-la ganhar. E não só a velha, mas todo mundo terá que 

admitir que ela é a melhor! 

- Parece divertido. – comentou Hainault. 

- Por isso preciso da ajuda de vocês! Temos um mês até a competição! 

- Tudo bem, eu aceito. – concordou MacGilleain encolhendo os ombros. 

- Vamos ter muito trabalho... – suspirou Nissenson, também 

demonstrando ter concordado. 

- Realmente ela não é boa em quase nada do que eles irão avaliar. – 

resmungou Doumajyd, admitindo. 

Nas escadas, sem que eles percebessem, Sarah Swan ouvia a tudo 

atentamente. 

  

*** 

 

- Acha que há chances de eu ganhar? – perguntou Mary, insegura. 

Quanto mais pensava no assunto, mais essa sensação aumentava. 

- Na verdade... não. – admitiu Christinne. 

Mary a encarou surpresa: 

- Anhm? 

As duas estavam sentadas em confortáveis sofás cheios de almofadas na 

casa de Hainault em Londres, onde Mary passaria a ficar para treinar para as 

competições. Como a casa do Dragão da Grifinória estava perto do Ministério, 

era o local perfeito para que Christinne pudesse instruir a sua aprendiz em se 

tornar uma Totalmente Bruxa. E como os pais de Hainault só costumavam ficar 

naquela casa quando o filho não estava em Hogwarts, eles poderia usá-la à 

vontade e pelo tempo que necessitassem. 

- Mas, se você realmente deseja ganhar, eu irei apoiá-la, Mary! Já 

constatei até aonde sua força de vontade pode chegar e espero que você a 

demonstre no Totalmente Bruxa, ok? 

- ... ok. 

- Vou começar explicando como funciona o Totalmente Bruxa. São três os 

principais critérios avaliados durante a competição... O primeiro é beleza. 

- Beleza... – repetiu Mary, sem confiança nenhuma, enquanto a bruxa lhe 

lançava um olhar avaliador dos pés à cabeça. 

- Bom, não somente a beleza externa, mas a interna. Você precisa mostrar 

beleza nos gestos e nas suas maneiras. 

Mary pensou que não havia muita beleza em seus gestos... 

principalmente quando ela perdia a paciência. Definitivamente não era um 

exemplo de delicadeza, e até a Sarah, quando se fazia de menina inocente, 

ganhava de longe dela nesse quesito. 
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- Executar feitiços de uma forma encantadora recebe muitos pontos. – 

continuou a bruxa – Por isso vamos treinar muito essa parte. O segundo critério 

é a inteligência. Eles não só irão fazer perguntas sobre o básico de uma bruxa 

como também avaliar a sua capacidade em resolver certos problemas com 

magia. 

- Bom... eu sempre fui muito bem nos estudos. – resmungou Mary, 

mesmo sabendo que isso não era exatamente ser inteligente. 

- E o terceiro são as suas habilidades mágicas. E essa eu tenho certeza 

que será o mais difícil para você. 

- Com certeza. – confirmou Mary – Eu não aplico muito do que aprendo 

na escola, já que vivo como trouxa... Que tipo de tarefas eles pedem nessa 

parte? 

- Quando eu competi, eles pediram para nós fazermos biscoitos de 

chocolate! – contou Christinne alegre em lembrar. 

- Fazer biscoitos? – perguntou Mary surpresa, pois esperava algo mais... 

mágico. 

- Haviam muitas garotas que nunca haviam feito ou até comido biscoitos 

de chocolate antes. Desses que se faz em casa, sabe? – explicou a bruxa – Mas eu 

tive sorte, já que são os preferidos do Chris! Eu tinha aprendido a fazer para ele! 

- Ele gosta de biscoitos? – Mary riu, imaginando o grande Christopher 

Doumajyd comendo algo tão simples como biscoitos de chocolate. 

- Quando ele era pequeno, viu crianças trouxas comendo biscoitos, mas 

não teve coragem de pedir, já que os associou aos trouxas. Quando ele me 

contou eu perguntei se ele comeria se os biscoitos fossem feitos com magia e 

por mim. Eu nunca o vi mais feliz do que no dia em que eu lhe entreguei um 

prato cheio deles! Ele até ficou doente de tanto que comeu!... E, nenhuma das 

garotas que ficaram para final além de mim sabiam fazer. 

- Então você ganhou por ter mimado o seu irmão? – perguntou Mary 

rindo. 

- Isso mesmo! – ela assentiu sorrindo – E isso demonstra como essa 

competição é imprevisível. Sabemos os critérios, mas não as provas. E você terá 

que estar preparada para tudo se quiser ganhar! 

Mary voltou a ficar preocupada e se afundou mais no sofá. 

- Você terá treinos intensos de agora em diante. Ficará aqui até o dia da 

competição! 

- Eu... – ela começou, mas não conseguiu terminar de formular a frase. 

Agora entendia o tamanho da responsabilidade que teria. Não era 

apenas competir, mas eles estavam colocando todas as suas esperanças nela. E 

ela sentia como se fosse uma obrigação ganhar... apesar de achar que realmente 

não tinha chances. E era isso que ela pretendia dizer. 

- Christy, eu acho que não dá. – ela reuniu coragem e admitiu – É muito 

para mim! Somente em Hogwarts existem várias outras garotas que são mais 
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capazes do que eu! Até mesmo a Vicky poderia ganhar de mim em uma 

competição dessas se ela quisesse! 

 - Admitindo derrota antes mesmo de competir, Weed?   

Mary quase teve a alma arrancada do corpo com a voz desafiadora do 

líder dos Dragões soando bem ao lado da sua orelha.  

- Doumajyd?! – exclamou ela surpresa se virando e vendo não somente 

ele, mas todo o D4 estava ali na sala. 

- Isso não é típico. – comentou Nissenson, como alguém que 

simplesmente estava passando ali, se jogando em um dos sofás. 

- Nós ajudaremos, fique tranqüila! – tentou a animar MacGilleain 

imitando o amigo. 

- Onde foi parar aquela energia toda que você usou para berrar com a 

velha?! – perguntou Doumajyd sentando ao lado dela – Eu falei que iria sempre 

estar do seu lado, não? Por isso todos estão aqui para ajudá-la! E não somente 

nós... 

A um sinal do dragão, Hainault abriu a porta com um gesto de varinha e 

várias outras pessoas entraram. 

- Como a Christy não pode ficar aqui o dia todo, esses serão seus 

instrutores! – anunciou Doumajyd – Cada um em uma determinada área! 

Mary olhou para todas aquelas pessoas que pareciam ser extremamente 

profissionais. E então encarou os Dragões, todos ali dispostos a ajudá-la. Isso foi 

o bastante para fazê-la ter toda a confiança do mundo e dizer, quase chorando: 

- Obrigada. 

Christy sorriu e disse: 

- Agradeça vencendo, Mary. 

- Certo! – concordou ela – Mary Ann Weed irá se esforçar! 

 

 

 

Cap 47 – Pré-TB, 2ª etapa: Mary em treinamento  

 

 

- Errado! – quase chorou o instrutor de piano de Mary – Pela décima vez: 

não existe essa nota que você insiste em tocar! É tão simples! Basta- 

- Não é simples! – retrucou Mary – Estou tentando! 

- Comece tudo de novo! – ordenou o instrutor, com um tom que sugeria 

que ela era incontestavelmente um caso perdido. 

Mary respirou fundo, engolindo a vontade de jogar o piano para o alto e 

acabar com aquelas tentativas frustradas de tocar um instrumento muito além 

de suas capacidades musicais, e recomeçou a lição. Mas por mais que se 

esforçasse, seus dedos se embaralhavam e ela acabava pressionando uma tecla 

antes da hora, ou depois ou uma que não devia. 
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- Você é muito lerda, Weed! – reclamou Doumajyd, que assistia de uma 

das poltronas enquanto devorava o lanche de um prato que uma elfa doméstica 

havia trazido e que originalmente deveria ser para Mary. 

- Cala a boca! – retrucou ela pressionando as duas mãos no teclado com 

raiva. 

- Concentre-se, srta. Weed! – pediu o instrutor esfregando o rosto para 

manter a calma. 

- É, concentre-se, idiota! – ajudou Doumajyd. 

- É difícil! – explodiu Mary abandonando o seu banco, para desespero do 

instrutor, indo até Doumajyd e arrancando o prato das mãos dele – Isso é meu! 

Ela analisou o sanduíche meio comido, encolheu os ombros e deu uma 

grande mordida. Praticara o piano durante toda a tarde e estava morrendo de 

fome.  

- Você não merecia! – defendeu-se o dragão – Eu iria mandar fazer um 

monte de sanduíches para você assim que conseguisse tocar algo minimamente 

‘autível’! 

- É audível! – corrigiu ela se sentando em um dos sofás e dizendo para o 

instrutor de boca cheia – Fó um fempo, for favor. 

O instrutor balançou a cabeça afirmativamente, não havendo como negar 

a essa altura e procurando um lugar para ele mesmo descansar.  

- Caramba, Weed! É só um piano! – ainda reclamou Doumajyd. 

- Duvido que você consiga! – desafiou ela, dando mais uma mordida 

faminta no sanduíche. 

O dragão lhe lançou um olhar mortal, levantou da sua poltrona 

confortável, tomou o lugar dela no banco em frente ao piano e começou a tocar 

de uma forma que Mary só tinha visto em filmes. 

A garota observou surpresa como ele conseguia tocar tão facilmente e 

incrivelmente bem. 

- E então? – perguntou ele assim que terminou – É tão difícil assim? 

O instrutor aplaudiu de pé, quase chorando de alegria. 

- Inacreditável... – murmurou Mary, tão chocada que não percebera que 

seu sanduíche havia caído no chão. 

 

*** 

 

- Richardson! Eu quero que continue com o plano contra a família trouxa 

daquela sangue-ruim! – Anunciou a senhora Doumajyd depois de pensar por 

um tempo no que poderia fazer para contra-atacar a filha em seu plano para o 

Totalmente Bruxa. 

- Mas, senhora, eles já- 

- Limite-se a obedecer, Richardson. – sibilou a bruxa – Não tolerarei 

que... – mas ela não pode terminar a frase. 
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No mesmo instante, as portas do escritório se abriram e uma garota 

passou decidida por elas. 

- Eu vou participar do Totalmente Bruxa! – anunciou Sarah Swan 

sorridente, parando em frente à escrivaninha, cruzando os braços em uma 

posição de total convencimento – E definitivamente vou ganhar! 

A expressão de surpresa da senhora Doumajyd com a entrada repentina 

da sua aliada foi logo substituída pela de incredibilidade. 

- Você? – ela riu – No Totalmente Bruxa?... Nunca irá ganhar! 

O sorriso de Sarah desapareceu diante dessa afirmação. 

- Eu agradeço por toda a sua ajuda até o momento, srta. Swan. Mas 

receio que nesse ponto sua força de vontade não será o suficiente. 

- Co-como assim? 

- Richardson. – chamou a bruxa. 

- Sim, senhora? 

- Mostre para a srta. Swan onde fica a porta de saída, 

- Não! Espera! – pediu Sarah horrorizada quando Richardson fez um 

sinal para que dois bruxos seguranças entrassem e começassem a arrastá-la para 

fora – Eu consigo, senhora Doumajyd! Eu posso fazer isso! ME SOLTEM, SEUS 

IMBECIS! SENHORA DOUMAAAAJYD!!! 

E as portas se fecharam, abafando todos os gritos e berros da garota. 

A senhora Doumajyd deu um longo suspiro de impaciência e abriu uma 

gaveta ao seu lado, retirando dela uma esfera.  

Logo que a fumaça azulada no seu interior tomou forma, ela 

cumprimentou: 

- Olá, Karina! Há quanto tempo, querida! 

- Ah, senhora Doumajyd! – exclamou a pequena figura de uma garota 

loira dentro da esfera – Como vai? 

- Muito bem. Agora melhor por poder falar com você. – a bruxa deu um 

grande sorriso e continuou, com um tom amável – Karina... o que acha de 

participar do Totalmente Bruxa? Pelo Christopher? 

 

*** 

 

- Quand le train arrive-t-il? 

Mary encarou seu instrutor de francês por um tempo. 

- Quand le train arrive-t-il? – repetiu ele, um pouco mais devagar. 

Mary deu um sorriso amarelo e tentou espiar as suas anotações. 

- Où allez-vous? – ele tentou mudar a pergunta. 

- Éééé... 

- Est-ce que vous comprenez? – perguntou ele revirando os olhos. 

- Na verdade eu compreendo... um pouco. – admitiu ela – Mas para 

responder... 



 

204 

 

- Em francês! – rosnou Doumajyd, sentando ao lado dela e fechando o 

caderno de anotações para que ela não pudesse buscar socorro. 

- Pardon...Je... ne... com-comprends... pas. –  disse ela com muito sofrimento, 

trincando os dentes com a vontade de jogar uma maldição imperdoável no 

dragão. 

- Parlez-vous anglais? – perguntou Doumajyd sério. 

- ...Je ne... sais... pas.   – respondeu ela, não entendendo a pergunta e 

buscando um meio fácil de se livrar dela, dizendo que não sabia. 

- Não brinca? – riu Doumajyd e então falou com o instrutor – Professor, o 

que acha? Devemos ensinar inglês para ela primeiro? 

O instrutor riu também e Mary sentiu as orelhas arderem com a força 

que fazia para se conter e não socar o dragão. 

 

*** 

 

Mary se jogou na cama de qualquer jeito, sem nem ao menos trocar de 

roupa ou tirar os calçados. Estava exausta, tanto fisicamente quanto 

mentalmente. E essa exaustão estava se repetindo dia após dia, desde que 

começara a treinar. 

Somente naquele dia ela teve aula de culinária mágica, história avançada 

da magia, costumes da sociedade mágica, economia mágica, piano, francês, 

xadrez bruxo e runas antigas. A sua rotina se resumia a estudar, treinar, estudar 

e às vezes respirar, pois precisava aprender compactamente um pouco sobre 

tudo o mais rápido possível. 

Porém, o mais estressante de tudo não eram as aulas, as instruções, os 

próprios instrutores ou a sua incapacidade total e óbvia em muitas daquelas 

coisas. Mas um certo dragão que insistia em matar aulas de Hogwarts para ficar 

o dia inteiro com ela, apontando e ridicularizando abertamente seus erros... e 

sendo absurdamente bom em tudo o que ela não conseguia fazer. 

Naquele dia, sua paciência com ele estava a ponto de alcançar seu limite 

máximo, quando Doumajyd decidiu que ela já havia feito muito e que poderia 

ir descansar. Sem esperar que ele sequer terminasse o seu discurso sobre como 

ela teria que se esforçar muito mais no dia seguinte se quisesse ter uma chance 

real no Totalmente Bruxa, ela saiu para o seu quarto, bocejando e arrastando os 

pés. 

- Weed! – ela ouviu Doumajyd bater na porta e chamar – Está 

dormindo?! 

- Estoooou... – respondeu ela, mas tão fraco que o dragão não seria capaz 

de ouvir. 

- Se esforce mais amanhã, idiota! – resmungou ele para a porta, deixando 

transparecer um tom de preocupação, e saiu. 

Mary respirou fundo e a última coisa que ela pensou, antes de adormecer 

profundamente, foi que Doumajyd era um grande imbecil. 
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*** 

 

Andar e tentar ao mesmo tempo equilibrar um livro na cabeça sempre 

pareceu algo extremamente engraçado para Mary. Mas, quando quem estava 

embaixo do livro era ela mesma, seu conceito sobre o assunto mudava 

totalmente. 

Enquanto tentava dar os passos seguindo a sua instrutora de etiqueta, ela 

se repreendia mentalmente por nunca ter dado ouvidos para a sua mãe e seus 

professores quando esses avisavam que sua postura estava errada. Era muito 

difícil equilibrar o livro, olhar diretamente para frente, manter a coluna certa e 

andar de uma forma graciosa pela sala, tudo ao mesmo tempo. O máximo que 

ela tinha conseguido eram dar seis passos até o livro cair... E a presença de 

Doumajyd, observando e rindo das suas tentativas fracassadas, contribuíam 

somente para deixá-la nervosa e irritada. 

Na sua trigésima tentativa, quando o livro caíra logo no segundo passo, a 

instrutora não agüentou permanecer calada: 

- Você não tem o básico! Sua postura é ruim e o livro vai continuar 

caindo! 

Mary pegou o livro no chão, já se sentindo tonta por não agüentar mais 

fazer aquilo. 

- Mais uma vez! – pediu a instrutora, cruzando os braços e não 

parecendo nada amigável. 

Ela fez como fora pedido e novamente o livro caiu. Isso foi demais para 

Mary, que desabou no chão também, de joelhos e com a cabeça já latejando. 

- Droga! – rosnou Doumajyd – Você realmente não consegue fazer nada, 

Weed! 

Sem forças para socar o dragão, como era a sua vontade, Mary limitou-se 

a rosnar também, levantando-se com esforço: 

- NÃO TEM COMO EU SER BOA EM TUDO LOGO DE CARA! – e saiu 

correndo, batendo a porta da sala com toda a força que conseguiu, deixando 

para trás um dragão furioso. 

Christinne teria que perdoá-la por fugir assim, mas o que ela mais 

precisava agora era de um tempo, e ficar o mais longe possível de tudo aquilo. 

Longe dos instrutores cruéis, das aulas e de Doumajyd. 

 

 

 

Cap 48 – Pré-TB, 3ª etapa: A ponto de desistir  
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- Aaaahhhh... Não dá! – lamentou-se Mary para o seu próprio reflexo no 

vidro, enquanto via as luzes da cidade passar por ele – Se eu continuar assim, 

não vou ter a mínima chance de ganhar... 

Ela estava em um ônibus para voltando para a sua casa, sentada no 

último banco. Precisava do seu quarto e da sua cama por pelo menos uma noite, 

para recuperar as forças, e também estava preocupada com sua família. 

Eles haviam apoiado a entrada dela no concurso e prometeram que 

fariam o melhor possível até lá para continuarem com um lar. Seu pai 

conseguia alguns trabalhos temporários e com isso pagava a comida e contas 

essenciais. No mais, viviam em completa privação do que antes costumavam 

ter. 

Pensando nisso, Mary sabia que não poderia desistir. Todos tinham 

muita esperança nela: sua família, Christinne, Vicky, os Dragões... Doumajyd 

principalmente, apesar dele não estar ajudando em nada. 

Foi então que ela sentiu que a sua esfera, a nova que ganhara de 

Doumajyd, começava a esquentar em seu bolso. A primeira pessoa que lhe veio 

à mente foi o dragão, cuspindo fogo por ela ter fugido. Mas, sendo ele ou não, 

não poderia deixar de atender o chamado, já que conhecia bem as 

conseqüências. Temendo que a esfera começasse a soltar fumaça como da 

última vez, Mary a pegou discretamente e a escondeu atrás do banco, para que 

nenhum dos outros ocupantes do ônibus a visse conversando com uma bolinha 

de vidro. 

Mas, para a sua surpresa, a figura que apareceu não era de ninguém que 

ela esperava:  

- Vicky?! Como conseguiu uma esfera?! 

- Olá, Mary. – cumprimentou Vicky, de uma maneira séria que a deixou 

com um mau pressentimento – Eu peguei a do Simon emprestada. Escuta, 

Mary, aconteceu algo horrível! 

- O quê?! – perguntou Mary apavorada. 

- Os pedidos da professora Karoline foram todos cancelados e estão 

sendo devolvidos! Há potes e mais potes de doces entulhados na estufa e 

ninguém os quer! 

Demorou um tempo para Mary entender o que a amiga havia dito, mas 

então ela ligou isso ao que estava ocorrendo com ela própria: 

- Não me diga que... 

- Sim! Por influência da Senhora Doumajyd! Ela descobriu que a 

professora Karoline foi a única que ficou contra a sua expulsão de Hogwarts! 

- Não acredito... Até a professora, Karoline?... E você, Vicky?! 

- Acho que ela não tem como simplesmente conseguir que me expulsem 

de Hogwarts, mas estou me prevenindo. Simon está me ajudando a ficar longe 

de problemas e coisas que possam ser usados contra mim... como o caso do 

Kevin... 

- E a professora Karoline, como está? 
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- Muda. Não fala mais nada. Chorou muito quando os potes foram 

devolvidos sem explicação, e agora não fala mais. Ela até está sendo substituída 

nas aulas e eu tenho medo de que a mandem embora por isso... Preciso ir, 

Mary! Tenho que devolver a esfera e voltar para o meu dormitório antes do 

toque de recolher. Eu precisava pelo menos avisar você sobre isso, já que 

nenhum dos outros alunos estão com pena da professora... Até! 

E a pequena imagem de Vicky sumiu. 

Mary guardou a esfera no bolso e se afundou no banco. Até onde a 

Senhora Doumajyd iria para derrubá-la? 

 

*** 

 

A resposta para a sua pergunta não demorou a ser respondida. 

Assim que Mary pisou na esquina da rua em que morava, percebeu uma 

movimentação estranha ali. Logo em frente ao seu conjunto residencial estava 

parado um caminhão onde eram carregados alguns móveis. Foi com um choque 

que Mary percebeu que se tratava dos móveis da sua casa. 

- O que... – mas ela não conseguiu terminar o que quer que fosse 

perguntar. 

As vozes suplicantes de seus pais descendo as escadas a fizeram se 

esquecer de avançar, e ela permaneceu no mesmo lugar enquanto assistia a 

cena. 

- Vocês nos prometeram mais um tempo! – disse sua mãe furiosa para 

um homem que parecia coordenar a recolha dos móveis. 

- Vamos pagar com certeza! – afirmava seu pai desesperado – Por favor, 

esperem por mais um tempo! 

Os vizinhos se reuniam em suas janelas e assistiam ao escândalo 

comentando aos cochichos. 

- Vocês já tiveram muitas chances! – disse o homem, conferindo uma 

prancheta – Não podem pagar a dívida e nem mesmo morar aqui! Esses móveis 

vão ser parte do pagamento, mas ainda ficará para trás uma boa parte sem 

contar os juros! 

 - Por que estão sendo tão cruéis?! – sua mãe exigiu saber. 

- Não pergunte para mim, madame! Apenas sigo ordens. – respondeu o 

homem em um tom sarcástico – Vocês devem ter deixado alguém muito 

irritado e essas são as conseqüências! 

Tinha sido a senhora Doumajyd, sem dúvidas. Ela ainda não havia dado 

trégua em destruir a sua vida e para isso envolvia pessoas como a professora 

Karoline e fazia com que seus pais sofressem daquela maneira. 

Mary apertou as mãos com raiva, mas não disse uma palavra. Não podia 

se denunciar ali. Seus pais acreditavam que ela estava dando duro para tentar 

ganhar o Totalmente Bruxa. 
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Mas... depois de tudo o que ela já havia treinado, estudado e praticado, 

ainda assim era algo muito distante para ela conseguir alcançar. Era exatamente 

como Doumajyd havia falado: ela não sabia fazer nada, não tinha a mínima 

chance... Então, para que continuar?... 

Talvez, o melhor a se fazer fosse admitir derrota para a senhora 

Doumajyd e pedir para que ela deixasse todos em paz, que deixasse de 

atormentar a vida dela e das pessoas que estavam a sua volta. 

Foi pensando nisso que Mary retornou pelo mesmo caminho que viera. 

  

*** 

 

Ela entrou devagar na casa de Hainault, cuidando para não fazer o 

mínimo barulho. Os elfos já deveriam estar dormindo. Ela só teria que... 

- Resolveu voltar, desajeitada, burra e sem-graça Weed? – perguntou 

Doumajyd surgindo na frente dela, cruzando os braços e dizendo o insulto com 

um sorriso cruel. 

Mas Mary continuou séria. Tinha muita coisa agora na sua cabeça e não 

eram as provocações do dragão que a tirariam do sério. 

- Doumajyd... realmente, vou parar. Não dá mais. 

- O quê?! – perguntou ele surpreso. 

- Minha inimiga é poderosa demais. – desabafou ela – Ela está atacando 

de todos os lados! Até a professora Karoline! 

O dragão continuou a encarando, como se estivesse esperando que ela 

dissesse tudo o que tinha para dizer. 

- Se eu continuar indo contra ela, só vou piorar as coisas. – ela disse com 

voz fraca, não conseguindo o encarar mais.  

- Perdeu a coragem? – perguntou ele, fazendo pouco de tudo aquilo – 

Então você realmente é uma fraca, não? Pateticamente cedendo à pressão da 

velha. 

- E o que é que você sabe?! – perguntou ela, com uma voz esganiçada, 

quase gritando – Você é extremamente rico e esse é o seu poder! Sempre viveu 

confortavelmente em uma mansão e nunca teve que ver seus pais implorando 

para que não levassem embora as suas coisas para pagar uma dívida! – sem 

perceber, ela começou a chorar – Você nunca sofreu! O que sabe sobre isso?! 

- Tem razão! – admitiu ele, rindo – Eu nunca vou entender como que 

uma pobre sangue-ruim feito você se sente! 

Fora o bastante. Mary ficou com tanta raiva que o tapa em Doumajyd foi 

praticamente automático. 

O garoto permaneceu um tempo com o rosto virado pelo impacto, que 

não fora muito forte. Mas então ele voltou a encará-la e disse, demonstrando 

não estar nem um pouco zangado com aquilo: 
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- Essa é a Weed! É assim que você é e tem que continuar sendo! Essa 

Weed que não deixa que os outros façam pouco dela. Aquela que coloquei 

acima de todas as outras garotas! 

E foi com se tudo tivesse parado em volta dela.  

Então era isso que ele pretendia desde o começo a irritando daquela 

maneira? Que ela tivesse a mesma determinação que tivera quando decidiu que 

não seria passível ao D4? 

- Contanto que você tenha esse seu poder de sangue-ruim pobre e 

orgulhosa, – ele continuou sorrindo – tudo ira ficar bem! 

- Seu idiota! – reclamou ela enxugando o rosto molhado. 

Por que ele simplesmente não falava ao invés de ficar fazendo aquele 

jogo? 

- Não começa a chorar de novo! – pediu ele esfregando a cabeça dela 

como se ela fosse uma menininha chorona – Prefiro ver você sorrindo. 

Ela ficou com raiva dela mesma por estar chorando o que só fez com que 

a intensidade das lágrimas aumentasse. Achando que fora sua culpa aquela 

reação, Doumajyd a abraçou tentando acalmá-la. 

- Eu só trago problemas para todo mundo! – lamentou-se ela – A 

professora Karoline pode ser expulsa e estão levando nossas coisas embora! 

Doumajyd ficou em silêncio por alguns instantes e então disse: 

- Simon me avisou sobre a professora e disse para não me preocupar que 

Adam havia dado um jeito. Você sabe que aquele cara gosta de mulheres mais 

velhas e deve estar interessado na professora. – ele riu – Parece que ele 

convenceu o pai de Simon a comprar aqueles doces e revendê-los nas lojas de 

poções. Quanto a sua família, Ryan estava em contato com seu irmão e ficou 

sabendo do que estava acontecendo. Agora a pouco ele esteve aqui para avisar 

que já resolvera o problema com os móveis e que para proteger sua família 

deixou seguranças por perto, para garantir que irão cumprir o prazo que deram 

para pagar a dívida... Weed? – ele a fez olhara para ele – O D4 está do seu lado! 

Não tem nada a temer! Continue sendo a mesma, porque eu acredito em você!... 

J{ falei que você tem meu ‘zelo’ de aprovação! É óbvio que você é a melhor! 

Mary pestanejou, tentando entender o que ele havia falado por último: 

- Não seria ‘selo’ de aprovação 

- Você entendeu o que eu disse! – falou ele procurando não demonstrar 

que estava sem graça. 

Ela não pode evitar e riu. 

- Não se preocupe, Weed! Pessoas de Saturno podem fazer milagres no 

último momento! 

Mary não se sentiu muito segura disso. Mas em nenhum momento até 

agora desejou tanto que as bobagens que Doumajyd dizia não fossem somente 

bobagens. 

   

*** 
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 Enfim, o dia do Totalmente Bruxa tinha chegado. 

Depois do que havia acontecido aquela noite, Mary deu tudo de si para 

conseguir completar o seu treinamento e poder se apresentar como uma 

candidata decente. Nas últimas semanas, ela manteve o ritmo de aulas sem 

reclamar ou se deixar perder as esperanças novamente. E o resultado disso tudo 

a deixara mais confiante. 

A competição seria realizada em Hogsmeade e reuniria bruxas de todo o 

país. Mesmo as que não conseguiram entrar como competidoras vinham 

somente para assistir e torcer. Por isso, grande parte dos alunos de Hogwarts 

estavam presentes na frente do prédio. Este tinha um grande painel que 

anunciava magicamente o Totalmente Bruxa e seus patrocinadores. 

- D4!!!! – as vozes estridentes das meninas formaram uma avalanche de 

gritos que acompanhou o grupo formado por Mary, Doumajyd, Hainault, 

Nissenson e MacGilleain assim que eles chegaram no lugar. 

Os seguranças do evento precisaram fazer uma corrente para evitar que 

um bando de bruxas histéricas pulassem em cima deles e para conseguirem 

fazer com que os cinco chegassem inteiros até o interior do prédio  

- E isso é só por que vocês são o D4. – resmungou Mary – Se elas 

soubessem que você sabe tocar piano, falar francês e fazer todas aquelas coisas 

perfeitamente, ficariam pasmas. 

- Eu acho que todas as fãs de Doumajyd sabem disso, Mary. – riu-se 

Hainault. 

- Isso é porque eu sempre tive uma educação em ‘eclência’! – vangloriou-

se Doumajyd. 

- Realmente, – Mary riu – essa sua educação em excelência teve alguns 

furos, não? 

Eles chegaram à mesa onde eram conferidas as inscrições e onde cada 

competidora recebia seu número e um crachá com seus dados. 

- É isso aí, Mary! – disse MacGilleain – De agora em diante só podemos 

ficar na platéia! 

- Faça o seu melhor, Cogumelo! – pediu Nissenson. 

- Não vá fazer nada idiota! – ordenou Doumajyd. 

- CHRIS! 

Os cinco se entreolharam e olharam e volta, procurando por quem havia 

chamado o líder dos Dragões. 

Foi então que uma garota alta, loira e sorridente se aproximou deles, 

sendo seguida por bruxos mal encarados que provavelmente eram seus 

seguranças. 

- Ka-karina? – gaguejou Doumajyd, parecendo extremamente surpreso 

em ver a moça ali.  

- Quanto tempo! – exclamou ela parando em frente a eles – Esteve bem? 

Ah, estão todos aqui! Como vão? Faz tempo que eu não vejo todos! 
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Mary reparou que, apesar dela aparentar ser do mesmo nível que os 

Dragões, como ela era diferente das outras meninas ricas de Hogwarts. A única 

descrição que conseguia achar para descrever a beleza dela e as suas maneiras 

era de que ela era uma espécie perfeita de dama.   

- Por que está aqui? – perguntou Doumajyd perplexo e ao mesmo tempo 

parecendo desconfortável com aquela situação. 

Enquanto os outros três a encaravam em silêncio, como se estivessem 

esperando que algo acontecesse daquele encontro repentino, Mary era a única 

que estava completamente perdida e esquecida. 

- Para que mais eu viria, Chris? Competir é claro! – respondeu ela com 

um grande sorriso e de uma forma muito educada – Sua mãe me indicou para 

participar, então eu voltei correndo da Beauxbatons para competir! 

Diante daquilo, o líder do D4 ficou sem ter o que falar. 

- Bem, vejo vocês depois! Preciso ir! – e ela saiu, andando perfeitamente, 

como a instrutora de Mary tentou inutilmente ensiná-la a andar. 

- Tinha que ser a mãe do Chris... – comentou Nissenson, como se fosse 

algo ruim. 

- Uma bomba que não esperávamos! – MacGilleain encarou os outros, 

como se dissesse que tinham um grande problema. 

- Anhm... quem era ela? – Mary tentou se interar sobre o assunto. 

- Karina Crowley. – informou Hainault para ela – Um grande nome na 

nova geração da sociedade bruxa. Ela é filha de um antigo Ministro da Magia 

e... é a noiva do Chris. 

Mary não acreditara no que havia acabado de ouvir, então encarou 

Doumajyd pedindo uma explicação: 

- O quê? 

Mas o dragão limitou-se a desviar o olhar, o que confirmava o que 

Hainault havia dito. 

 

 

 

 Cap 49 – TB, 1ª etapa: Seus talentos  

 

 

Depois de Mary ter seguido para os bastidores da competição, 

Doumajyd também havia se separado dos outros dragões com o pretexto de ir 

ao banheiro. E realmente fora para lá, mas tudo o que precisava era de um 

tempo para se acalmar e pensar no que fazer. 

Sua mãe estava mesmo disposta a não dar chances para Mary. Mandar 

que Karina Crowley entrasse para a competição era o mesmo que acabar com as 

chances de todas as competidoras em conseguir chegar ao primeiro lugar.  

Não conseguindo encontrar nenhuma outra alternativa, ele pegou a sua 

esfera para falar com a irmã. Ela precisava saber disso antes que... 
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Doumajyd sentiu uma presença atrás dele e, antes que pudesse fazer 

qualquer coisa, tudo ficou escuro.  

 

*** 

 

Entrar nos bastidores, na sala onde as competidoras tinham a sua 

disposição tudo o que precisavam para se preparar, foi como um abalo sísmico 

na confiança de Mary. Saber, daquela forma inesperada, que Chris tinha uma 

noiva, não foi nada comparado a surpresa que ela teve ao ver as garotas que ela 

teria que superar para chegar ao final do Totalmente Bruxa. Naquela sala 

estavam reunidas não só as beldades de Hogwarts como as garotas que eram o 

orgulho de toda a poderosa, rica e imponente Sociedade Bruxa. 

Mary ficou parada na entrada sem saber o que fazer. Muitas das 

competidoras estavam sentadas diante de espelhos arrumando os cabelos, 

retocando a maquiagem, ajeitando suas vestes, recitando encantamentos, 

consultando bolas de cristal... Toda aquela agitação, em se mostrarem melhores 

e mais bonitas que as outras, fez com que Mary se sentisse deslocada e 

completamente sem jeito.  

Certo, ela havia recebido um tratamento por parte de Christinne antes de 

vir.  Seu cabelo estava arrumado como nunca esteve, seus rosto estava 

devidamente maquiado e suas vestes novas lhe serviam perfeitamente bem. 

Mas uma boa aparência não era o bastante para conseguir superar qualquer 

uma das que estavam ali. 

Ela engoliu em seco e arriscou dar um passo a frente, andando e 

tentando reconhecer alguém entre todas, até que achou um rosto familiar, 

apesar de não ser um rosto que lhe agradasse: 

- Sarah! – ela se apressou para chegar até onde a garota estava. 

Esta usava a varinha para ajeitar os cachos em seus cabelos e para fazer 

com que o laço rosa, que era a sua marca registrada, ficasse perfeito neles. Ela 

Parecia uma garotinha alegre e encantadora, mas assim que ouviu o seu nome, 

virou para Mary estreitando os olhos e sibilou: 

- Enquanto estivermos aqui somos inimigas! Por isso não fale comigo tão 

facilmente! – e levantou-se, saindo de um jeito gracioso com o nariz empinado, 

cuidando para esbarrar em Mary no caminho. 

- Inacreditável... – resmungou Mary apertando o braço dolorido onde 

Sarah havia lhe batido – Ela realmente é uma estranha... 

- Não acredito nisso! – uma voz esganiçada veio de trás dela – Como 

deixaram alguém como você entrar?! 

Mary virou-se e se deparou com a líder loira das meninas da sonserina a 

encarando com uma expressão de desprezo total. 

- Olá... Can-da-lla. – Mary leu o nome no crachá dela e não conseguiu 

evitar a risada – Como se pronuncia isso? 
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- É só Candy, Mary-sem-graça! – rosnou ela e saiu praticamente 

espumando de raiva.   

- Melhor ter um nome comum e sem graça do que algo que precise de 

legenda para ser entendido... – resmungou Mary, sentando-se no lugar onde 

Sarah estivera. 

E então ela viu, um pouco mais a frente dela, Karina Crowley se 

preparando, e não pôde deixar de reparar melhor nela. Ela era exatamente 

como deveria ser uma noiva de um bruxo poderoso como Doumajyd: bonita, 

inteligente e totalmente perfeita. Ela deveria inclusive ter algo de vella, pois 

parecia exatamente como as figuras dessas criaturas mágicas que Mary tinha 

visto em seus livros.  

Afundada nesses pensamentos, foi um choque quando Mary percebeu 

que a garota acenava alegremente para ela pelo seu reflexo no espelho. Sem 

graça, Mary sorriu também e retribuiu o cumprimento, dando meia volta e indo 

para um outro canto, onde não pudesse mais ser vista. Com certeza Karina 

deveria estar pensando que ela era uma amiga do D4, e nem sonharia o que ela 

poderia ter alguma relação com Doumajyd. 

Essa idéia fez com que Mary se sentisse um pouco culpada. Afinal, 

mesmo ela não sabendo desse compromisso de Doumajyd, e dele nunca ter 

feito a gentileza de lhe contar, a errada da história parecia ser ela.  

- Todas prontas? – pediu um bruxo com um crachá, que indicava que ele 

era da produção, entrando na sala – Por favor, sigam pelo corredor e se 

preparem para subir ao palco. Formem uma fila conforme os seus números, ok? 

Vocês têm cinco minutos! 

Mary respirou fundo e procurou se concentrar em seus problemas mais 

urgentes, como tentar vencer o Totalmente Bruxa. 

 

*** 

 

Ao pisar no palco, Mary sentiu que não foi a única das competidoras a 

gelar diante da imensa platéia. Enquanto o apresentador da competição 

anunciava, uma após a outra as garotas entravam e se colocavam em seus 

devidos lugares para se apresentarem, o mais brilhante possível, aos que 

vieram assistir. 

- Aqui estão, senhoras e senhores, a mais nova geração de bruxas e 

feiticeiras! – começou o apresentador do seu lugar ao lado do palco – Olhem 

muito bem para elas, porque cada uma tem um futuro brilhante à frente, e com 

certeza ainda serão lembradas por seus feitos!... Mas, hoje, iremos escolher 

apenas uma como a maior representante entre todas! A bruxa que será o 

símbolo da magia e que passará a ser um exemplo para a nossa sociedade! 

Senhoras e senhores, o 34º Totalmente Bruxa está começando! 

Luzes, fagulhas e fumaça coloridas, em conjunto com uma orquestra de 

instrumentos mágicos, fizeram um pequeno espetáculo de abertura e recebeu 
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uma explosão de aplausos da platéia. Nem mesmos as candidatas mais sérias 

conseguiram esconder o deslumbramento diante do que viam. Mas antes que 

elas pudessem esquecer completamente do que estavam fazendo ali, o 

apresentador continuou: 

  - E agora vamos receber a nossa diretora do comitê do Totalmente 

Bruxa que tem algumas palavras a dizer sobre a competição! 

Uma bruxa desaparatou do meio da mesa dos jurados, que ficava bem 

enfrente ao placo, e aparatou onde estava o apresentador, para que pudesse 

ficar visível a todos. 

- Senhoras e senhores, sejam bem vindos a mais uma edição do 

Totalmente Bruxa!... – ela voltou-se para as candidatas – Inteligência, beleza e 

magia são as qualidades que eu peço que demonstrem aqui, conforme a 

tradição das nossas competições. Porém, nesse ano, temos uma pequena 

mudança, devido ao grande número de candidatas. Ao invés das tradicionais 

três etapas, teremos uma etapa a mais, de caráter eliminatório...  

A bruxa continuou o seu discursos sobre o objetivo do Totalmente Bruxa, 

um breve histórico sobre as outras edições e mais algumas coisas que Mary não 

prestou atenção, por já ter ouvido tudo de Christinne. Então aproveitou para 

dar uma olhada disfarçada pela platéia. E seus olhos visivelmente se 

arregalaram quando ela conseguiu ver uma faixa colorida balançando que 

dizia: ‘ARRASA MARY!!!’. 

- O que é... – ela não teve tempo de terminar de resmungar a pergunta, 

pois a cabeça do seu irmão surgiu atrás da faixa. 

Ele, percebendo que ela o havia visto, chamou por alguém e logo sua 

mãe e seu pai apareceram também, acenando alegremente para ela. 

Mary estava tentando descobrir como eles haviam chegado ali quando 

viu, ao lado deles, Vicky e a professora Karoline sorridentes, e a explicação foi 

automática. Atrás delas, Mary reconheceu Nissenson e MacGilleain, nenhum 

olhando para ela, mas sim analisando as outras competidoras e provavelmente 

decidindo quais delas era mais bonita. Ao lado deles estava Hainault, assistindo 

a tudo quieto e parecendo indiferente, como era normal dele, mas 

indiscutivelmente olhando para ela. E ao lado dele... estava um banco vazio. 

Onde Doumajyd teria se metido? Não poderia vir pelo menos torcer para 

ela logo de início?!... Mas as palavras da bruxa, seguida por aplausos, fizeram 

com que Mary voltasse sua atenção para o placo. 

- Congratulo todas vocês que se esforçaram ao máximo a chegar aqui e 

dêem os seus melhores! Boa sorte! 

A bruxa voltou para o seu lugar e o apresentador continuou: 

- Então para a primeira etapa... – com um aceno de varinha, ele fez com 

que um telão descesse logo atrás dele, onde apareceram o símbolo, o nome e a 

edição da competição, e as palavras ‘1ª Etapa: Seus Talentos’ – Pedimos que 

façam o que queiram! Cada uma de vocês terá um minuto para mostrar seus 



 

215 

 

talentos! Metade das candidatas serão eliminadas depois dessa fase, então 

procurem fazer o melhor! 

- O quê?! – engasgou-se Mary baixinho para que ninguém ouvisse – 

Talentos?! 

Uma outra pessoa que trabalhava da produção, indicou que as 

competidoras deveriam voltar para os bastidores e retornar ao palco conforme 

fossem chamadas, e todas saíram. Mary ainda deu uma última olhada para o 

lugar vazio de Doumajyd, na esperança de que ele tivesse aparatado para lá 

naquele espaço de tempo, mas o banco continuava vazio. 

 

*** 

 

- Onde está o Chris? – perguntou MacGilleain para Hainault – Ele 

perdeu toda a abertura! 

- Ele disse que ia ao banheiro quando entramos. – explicou o Dragão da 

Grifinória – Mas está demorando... 

- Provavelmente ele está nervoso. – disse Nissenson – Afinal, a Karina 

Crowley está aqui. 

- Quem é essa? – perguntou Vicky desconfiada, virando-se subitamente 

para encarar o dragão. 

Nissenson indicou quem era a garota entre as competidoras: 

- Aquela loira, mais alta que as outras, está vendo?  

- Estou. – disse a garota encontrando quem ele indicava. 

- É a noiva do Chris. 

- QUÊ?! – perguntaram ela e a professora Karoline surpresas. 

- Na verdade, – ajudou MacGilleain – foi um compromisso que os pais 

deles fizeram quando os dois ainda eram crianças. 

- Ainda isso... – lamentou-se Vicky, analisando a tal Karina de cima a 

baixo– Mary tem chances contra ela? 

Nenhum dos dragões ousou responder. 

 

*** 

 

Doumajyd recobrou a consciência, mas demorou um pouco até conseguir 

perceber onde estava.  

Uma corda grossa mantinha seus braços presos firmemente ao corpo, e 

sua cabeça latejava. Estava deitado em um banco que reconheceram como 

sendo da carruagem da sua mãe e isso o fez pular e tentar se levantar para ver o 

que estava acontecendo. A carruagem estava em movimento e havia alguém 

mais com ele lá dentro, alguém encapuzado. 

- MAS QUE DROGA! – berrou ele tentando se soltar – QUEM É VOCÊ E 

O QUE PRETENDE ME AMARRANDO ASSIM?! 

- Por favor, acalme-se, senhor Christopher. – pediu o encapuzado. 
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- Richardson? – perguntou Doumajyd não entendendo – O QUE ESTÁ 

FAZENDO, IDIOTA?! – e ele se jogou dando uma cabeçada no secretário, única 

forma de bater possível para ele naquele estado. 

Ainda tonto pelo ataque repentino, Richardson tentou desviar de outro 

enquanto explicava: 

- Sua mãe deseja lhe falar algo antes do resultado da competição! 

- ESSA MERDA DE VELHA DE NOVO! – Doumajyd tentava chutar, 

mesmo com os pés presos, para conseguir de alguma maneira se livrar das 

cordas – O QUE ELA QUER?! 

- Acalme-se, por favor! – quase chorava o secretário tentando escapar dos 

ataques de fúria.  

 

*** 

 

Mary tremia. Cada candidata que saia do grande camarim nos bastidores 

para ir enfrentar o seu 1 minuto, parecia saber exatamente o que fazer. Uma 

tinha cantando uma ópera, outra dançara balé, outra voou e fez acrobacias com 

vassoura, outra fizera um sapateado em companhia com mais dois pares de 

botas encantados, outra conseguira transfigurar perfeitamente o apresentador 

três vezes. Candy fez com que seu cabelo mudasse várias vezes de cor e 

formato usando um encantamento de varinha. Karina Crowley tocou 

magnificamente bem um piano mágico que brilhava em cores diferentes 

conforme o tom da melodia. Sarah Swan fez uma bela coreografia usando fitas 

de luzes e fagulhas que saiam da sua varinha. 

Todas essas coisas incríveis só deixavam Mary mais nervosa. Ela 

realmente não sabia fazer nada naquele estilo e não tinha um talento especial. 

Não havia como ganhar das outras, e assim seria eliminada logo na primeira 

etapa. 

- Droga... o que eu vou fazer?... – ela torcia as mãos, sentada em um 

canto logo que a candidata 27 foi chamada. 

Ela seria a próxima e tinha um minuto para pensar no que fazer. 

- Senhorita Weed? – alguém lhe chamou. 

Mary desgrudou seus olhos das mãos para ver quem era e tomou um 

susto ao ver Kevin na sua frente: 

- Você?! 

O bruxo a encarou por um tempo e então perguntou: 

- Me conhece? 

- Anhm, não desculpa. Me enganei. – desculpo-se ela sem graça, 

percebendo que era somente alguém semelhante. 

- Sou da produção da competição e vim perguntar se precisa de algo 

para a sua apresentação? 

- Não... – respondeu ela desanimada – Acho que eu nem vou me... – E, 

como se a visão repentina de Kevin iluminasse aquele espaço geralmente 
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inativo da sua cabeça reservado às idéias brilhantes, Mary deu um grande 

sorriso e continuou – Na verdade eu preciso sim! 

 

*** 

 

Todos na platéia aguardavam ansiosamente pelo que veriam na próxima 

apresentação quando a candidata 28 foi chamada para subir ao palco. 

Então ela entrou, seguida por um rapaz com crachá que indicava que 

trabalhava na produção da competição, e parou no meio do palco. 

- Ai, ai... o que ela pretende fazer? – perguntou MacGilleain, se ajeitando 

no seu banco para poder ver melhor. 

- Eu vou demonstrar para todos como podemos lidar com pessoas 

inconvenientes sem precisarmos usar uma varinha! – anunciou ela para a 

platéia. 

- O que? Nada de magia? – surpreendeu-se Nissenson. 

- Ela é muito boa nisso! – comentou Vicky rindo. 

- Interessante. – disse Hainault. 

Mary se afastou do bruxo da produção e disse: 

- Vamos supor que eu estou distraída aqui calmamente olhando para a 

paisagem quando um pervertido aparece e me agarra por trás. – ela fez um 

sinal para que o bruxo avançasse, mas ele permaneceu parado, como quem não 

havia entendido – Pode vir, não tem problema. – sussurrou ela para ele. 

Mesmo contrariado, ele fez o que ela mandara, a agarrando por trás. 

Sem pestanejar, Mary lhe deu uma cotovelada na altura do fígado. 

- Mark, na pré-escola. – Vicky começou a narrar para os dragões – Nunca 

mais tentou nos assustar depois disso. 

Quando o bruxo a soltou pelo golpe que levara, Mary agarrou o braço 

dele e o puxou para frente, fazendo com que ele passasse por cima dela e caísse 

estatelado na sua frente. 

- Paul, na segunda série. – continuou Vicky – Ele costumava nos 

empurrar do balanço. 

O bruxo levantou, meio tonto, e recebeu um sinal de Mary para atacá-la 

novamente, agora pela frente. Mas antes que ele pudesse chegar perto dela, ela 

o chutou na canela e o fez desequilibrar e cair de boca no chão. 

- Ted, no meu segundo ano de Hogwarts. Ele era um chato! 

Decidindo que não iria se deixar derrotar assim por uma garota, o bruxo 

levantou mais uma vez. Nesse meio tempo, Mary havia afastado os pés, 

arregaçado as mangas da sua veste, e já estava no seu segundo pulinho. 

Quando ele avançou, ela fez o mesmo e lhe deu um soco no nariz, fazendo com 

que ele rolasse pelo chão e ficasse estendido, derrotado. 

- Líder do D4 e Kevin! – Vicky bateu palmas, se divertindo imensamente 

com aquilo. 
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Hainault riu também e os outros dois dragões ainda olhavam para o 

palco de bocas abertas, provavelmente se perguntando se ser boa de briga 

poderia ser considerado como um talento. 

A platéia e os juízes aplaudiram, mas não era possível definir se eles 

haviam aprovado ou não a apresentação dela. Mesmo assim, Mary ajeitou as 

mangas das vestes, agradeceu a platéia, e então partiu em socorro do bruxo, 

pedindo desculpas e o ajudando a se levantar para poderem voltar aos 

bastidores. 

  

*** 

 

Ao final da primeira etapa, todas as candidatas foram novamente 

chamadas ao palco para ser anunciado quem seriam as escolhidas.  

Karina e Sarah foram as primeiras da lista, e as duas avançaram para 

frente do palco sendo recebidas por aplausos da platéia. 

Mary apertou as mãos com forças, tentando disfarçar o nervosismo. 

Apesar de ter achado no início que era uma boa idéia mostrar a melhor coisa 

que sabia fazer, não estava muito convencida se agradara ou não os juízes. 

Definitivamente não mostrara muita beleza ou graciosidade como às outras 

escolhidas, então as suas chances deveriam ser mínimas. 

Ela espiou a platéia, para o lugar onde estavam a sua família, Vicky, a 

professora e os Dragões. Mas Doumajyd ainda não estava lá. 

- E número 28! – anunciou o apresentador com tom de ponto final. 

Mary precisou ser cutucada por uma das candidatas para perceber que 

seu número havia sido anunciado e, com a sensação de estar sonhando, ela 

seguiu para junto das escolhidas. 

Porém, muitos da platéia discordaram dessa escolha dos juízes e 

reclamavam abertamente contra ela. Então a diretora do comitê ficou de pé e 

explicou os motivos da classificação: 

- Por estar atenta ao que diz o Código de Sigilo da Magia sobre termos 

que nos defender sem o uso de magia em caso de agressões e ataques de 

trouxas, Mary Ann Weed passou na primeira fase! 

Com esse anuncio, todos os que torciam por ela ficaram de pé 

aplaudindo entusiasmados, e Mary agradeceu com um imenso sorriso. 

Ela tinha conseguido, passara para a segunda fase. Conseguira ficar entre 

as melhores. Estava a frente de garotas como Candy, que já haviam sido 

desclassificadas... Mas ainda havia mais três etapas para superar. 

    

 

 

 Cap 50 – TB, 2ª etapa: Diretamente de Paris  
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- Não há motivos para trazê-lo agora aqui, mãe! – esbravejava Christinne 

no escritório da senhora Doumajyd – Ele deve estar assistindo ao Totalmente 

Bruxa e torcendo pela Mary! Não vai querer vir! 

- Para que assistir se ela não vai ganhar mesmo. – retrucou calmamente a 

bruxa, sentada em sua escrivaninha lendo o Profeta Diário. 

- A única pessoa que acredita nisso é você! – acusou Christinne. 

Em resposta, a senhora Doumajyd apenas riu, sem tirar os olhos do 

Profeta Diário. Mas Christinne não desistiu em sua defesa a Mary e continuou: 

- Após conhecer ela, o Chris mudou muito! Ele agora é alguém que você 

nunca conseguiu fazê-lo ser! 

Isso definitivamente irritou a bruxa, que desistiu de ler o jornal e o 

largou de qualquer maneira em cima da mesa: 

- O que você quer dizer? 

- Chris finalmente está deixando de ser aquele menino convencido e 

mimado que sempre foi! Aquele que pensava que poderia mandar no mundo 

inteiro! Assim como você! Ele realmente gosta da Mary e esse sentimento o fez 

passar a ver o mundo de um jeito diferente! O Dragão que não via nada de mais 

em machucar os outros ganhou uma alma mais humana e está finalmente se 

livrando das escamas que você colocou nele! 

A senhora Doumajyd ajeitou a sua posição na cadeira, demonstrando-se 

incomodada com aquele discurso. 

- Só você não percebe como a Mary é uma pessoa maravilhosa, mãe! – 

concluiu Christinne. 

- Você deveria sabe o seu lugar! – disse a bruxa se levantando e rindo, 

tentando demonstrar que não adiantaria nada a filha falar e falar, ela não 

mudaria de idéia – Não pode vir aqui e ficar me culpando pela maneira como 

eduquei meu filho! Apenas tentei consertar nele os erros que cometi com 

você!... Aquela garotinha sangue-ruim não irá ganhar! 

As portas do escritório se abriram e Richardson entrou dizendo: 

- O trouxemos, senhora. 

E com um sinal dele, dois seguranças entraram trazendo Doumajyd. Ele 

ainda estava amarrado, porém com mais cordas para que os movimentos 

fossem totalmente anulados, e agora também havia sido amordaçado. 

- Chris! O que fizeram com ele?! – indignada, Christinne correu em 

socorro do irmão, mas paralisou no meio do caminho. 

- Saia, Christinne! – ordenou sua mãe, retirando o feitiço de 

congelamento que havia acabado de lançar nela para que não libertasse o 

irmão. – Saia ou a forçarei a sair com um encantamento! 

Christinne estreitou os olhos, furiosa, e então obedeceu, sussurrando 

para o irmão que estaria ali fora caso precisasse. Depois dela, Richardson e os 

outros também saíram. 
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Rindo da atitude da filha, a senhora Doumajyd se aproximou do filho, 

que procurava lhe lançar o olhar mais mortal possível, já que essa era a única 

maneira de demonstrar o que ele pensava de tudo aquilo. 

- Não me olhe assim, Christopher. Se eu não fizesse isso, você nunca 

ouviria o que eu tenho para lhe dizer, não é?... Promete que irá me ouvir? 

Ao exemplo da irmã, ele não teve como negar, e concordou. Então com 

um aceno de varinha, a bruxa fez com que as cordas e mordaça sumissem 

instantaneamente. 

- Eu quero ir assistir a Mary! – exigiu ele assim que pôde falar 

novamente. 

- Sua noiva também está participando. – lembrou-lhe gentilmente sua 

mãe – Não tem como a sangue-ruim ganhar. 

- Mary é o tipo de garota que agüenta qualquer dificuldade! – afirmou 

Doumajyd – Ela já chegou até aqui e você não conseguiu impedi-la! 

- Então... – a senhora Doumajyd voltou a sua escrivaninha e sentou, 

como quem estava para começar uma negociação – Se ela não ganhar... você irá 

me ouvir?  

- Como assim? – perguntou ele desconfiado. 

- Se ela ganhar, eu vou concordar com qualquer coisa que você disser. – 

propôs a senhora Doumajyd – Porém, se ela não ganhar, você deverá me 

obedecer... Concorda com isso? 

Doumajyd avaliou a situação por um tempo e então concordou com um 

aceno de cabeça. A bruxa sorriu de uma maneira que sugeria uma vitória sem 

dificuldades e então acrescentou: 

- Um bruxo sabe que as suas palavras têm poder, e por isso honra o que 

promete. 

- O mesmo vale para você! – ele retrucou e saiu, sem dizer mais nada, 

para voltar o Totalmente Bruxa.  

    

*** 

 

- Para a nossa terceira fase, o tema será... – o apresentador trocou os 

dizeres do painel – Diretamente da França! 

Instantaneamente, vários cabides com roupas surgiram pelo palco atrás 

das competidoras e permaneceram flutuando a poucos centímetros do chão. 

- Toda essa coleção de roupas veio diretamente de Paris e estão à 

disposição das senhoritas para que usem sua criatividade em moda bruxa! 

Sintam-se a vontade para escolherem o que quiserem! Vocês têm três minutos 

para escolherem e voltarem aos bastidores para se trocarem. Em dez minutos 

começaremos a chamar as competidoras pelos números e vocês irão desfilar e 

receber a aprovação ou não dos nossos juízes e platéia!... Por favor escolham as 

roupas e boa sorte! 
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Todas as garotas correram para os cabides para poderem escolher algo 

adequado. Karina Crowley escolheu facilmente e seguiu para os bastidores. 

Mary, pelo contrário, estava completamente perdida. Poderia saber algo de 

moda trouxa, mas não estava totalmente familiarizada com o que bruxas da alta 

sociedade usavam, principalmente se essa moda vinha de Paris. 

Ao perceber que seu tempo estava acabando, por ter sido a única que 

sobrara no palco, Mary apenas fechou os olhos e pegou o primeiro cabide que 

sua mão alcançou. Então correu para os bastidores torcendo para que fosse pelo 

menos algo que lhe servisse. 

 

*** 

 

Mary olhou para a roupa que escolhera e soltou um longo suspiro. 

Se parecia muito com um vestido medieval, o que era o problema, já que 

muitas bruxas em Hogsmeade usavam coisas semelhantes... mas a estampa sim 

era o problema. Ela lembrava muito um sofá antigo que sua tia que morava no 

interior tinha e que havia herdado de sua sogra. Tinha um fundo creme e era 

repleto de desenhos de florzinhas coloridas, e os babados exagerados não 

ajudavam em nada. 

Ela estava decidindo se sairia correndo e desistiria da competição ou se 

arriscaria a entrar com aquilo mesmo, quando alguém chegou perto dela e a 

chamou: 

- Mary? Posso falar com você? 

Ela encarou surpresa a aluna loira da Sonserina e disse, não tendo como 

negar: 

- Claro. 

- Eu pensei e decidi que somente hoje vou ficar do seu lado. – anunciou 

ela. 

- ...Ahm, valeu. 

- Não suporto nenhuma das outras alunas de Hogwarts que estão 

participando desse concurso, e já que Doumajyd está torcendo por você, decidi 

torcer também. 

Na verdade, Doumajyd não estava exatamente torcendo para ela. O 

banco ao lado de Hainault continuava vazio. 

- Então faça o seu melhor, mesmo sendo uma sangue-ruim, e não tendo a 

mínima chance contra aquela nojenta da Crowley! – e ela saiu, tão sem 

explicação como havia chegado. 

Mary tentou processar aquilo. Candalla, ou melhor, Candy deveria estar 

com algum tipo de febre por ter perdido logo na primeira etapa da competição 

ou coisa assim, por isso viera falar com ela. Porém, antes que ela conseguisse 

achar uma lógica em ser apoiada por alguém que a detestava, outra pessoa a 

chamou: 

- Weed, não? – perguntou Karina Crowley se aproximando. 
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- Si-sim. – respondeu Mary, não conseguindo disfarçar que não se sentia 

muito confortável ao falar com ela. 

- Desculpe por não ter me apresentado aquela hora que nos vimos antes 

da competição. Sou Karina Crowley. 

- Mary, Mary Ann Weed... Muito prazer. – acrescentou ela tentando 

parecer muito bem educada. 

- Me desculpe se eu parecer rude, – começou Karina parecendo 

preocupada com algo – mas qual é a sua relação com Christopher Doumajyd? 

Pronto. Ela perguntara justo a coisa que Mary menos queria que ela 

perguntasse. Como ela iria falar para a noiva de Doumajyd qual era a sua 

relação com o dragão? 

- Ela é a garota por quem o Chris está completamente apaixonado! – 

ajudou gentilmente Sarah Swan, se metendo na conversa sem ser chamada. 

Karina parecia ter engolido um sapo, e não conseguiu falar coisa alguma 

diante daquilo. Apenas permaneceu olhando incrédula para Mary, como se ela 

fosse uma aparição de outro mundo. 

- Na verdade... – Mary procurou uma maneira de consertar a situação, 

mas não conseguia pensar em nada, já que o que Sarah dissera era 

completamente verdade – Aconteceram uma série de coisas e- 

- Essa é a sua roupa? – perguntou Sarah com uma careta, olhando para 

algo atrás dela. 

- É que eu não consegui escolher... – Mary disse virando para pegar as 

vestes, mas ficou branca assim que as viu – Aaaahhh! O que é isso?! 

Era a mesma roupa, mas estava toda rasgada como não estava até 

poucos segundos atrás. 

- Você vai vestir isso? – perguntou Sarah rindo e saindo – Boa sorte, 

Mary! 

- Inacreditável... – resmungou Mary horrorizada segurando as vestes na 

sua frente, mais perdida do que estava no momento em que teve que escolhê-

las – O que faço agora? 

  

*** 

 

Quando Karina Crowley desfilou, a platéia, principalmente a ala 

masculina, não poupou aplausos e assovios. 

- Ela é um espetáculo! – MacGilleain só não ficou em pé para aplaudir 

em respeito à Mary, mas faltou pouco para isso. 

- Tinha que ser a Karina! – concordou Nissenson. 

Ao ouvirem isso, Vicky e a professora Karoline viraram para trás 

encarando os dragões com expressões sérias: 

- Quer dizer que era mentira o fato de você gostar de mulheres mais 

velhas, Adam? – perguntou a professora. 
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- Você parece gostar dessa Karina, Simon! – acusou Vicky demonstrando 

não ter gostado nada do comentário dele. 

Diante da reação delas, os dois pararam de bater palmas e se afundaram 

em seus bancos, calados. 

- Então é verdade! – choramingaram as duas juntas. 

- Aquela não é amiga maníaca da Mary? – perguntou Hainault, tentando 

salvar os amigos. 

As duas voltaram a olhar para frente e acabaram se esquecendo da 

inquisição contra os dragões ao começarem a comentar como que Sarah era 

totalmente sem graça e como aquele laço rosa não combinava em nada com as 

vestes que ela escolhera. 

  

*** 

  

Mary estendeu as suas vestes rasgadas em um canto vazio do camarim e 

as encarou por um tempo. Então pegou decidida a sua varinha, cruzou os 

dedos e começou a trabalhar. Se criatividade era o que eles queriam, ela iria 

apostar tudo nisso. 

 

*** 

 

- A Mary não usa roupas assim. – suspirava a mãe de Mary analisando 

cada uma das candidatas que desfilavam – Será que ela vai saber o que usar? 

- Para mim parece mais um desfile de fantasias. – comentou Charles. 

- Ela deve saber o que fazer. – disse o pai de Mary segurando o pano da 

faixa firmemente nas mãos, tentando se acalmar por estar tão nervoso como se 

estivesse participando também da competição. 

- Número 28: Mary Ann Weed! – anunciou o apresentador e a orquestra 

trocou o tom da música que tocava, como faziam com cada competidora que 

entrava. 

- Mas o que é isso? – perguntou Nissenson assim que a viu – A roupa 

dela está totalmente rasgada? 

Mary caminhou até a frente do palco, não muito segura do que estava 

fazendo, mas tentando andar como sua instrutora havia falado. Também tentou 

permanecer inabalável pelos comentários e risos vindos da platéia. 

Ela tinha feito o melhor que podia com aqueles rasgos. Usando a 

varinha, ela cortara ainda mais a roupa, mas de um jeito elaborado, que faziam 

os buracos e cortes parecerem extremamente planejados. Do tecido cortado, ela 

fizera tiras e as usou nas vestes para ajeitar os babados e para criar efeitos que 

ela havia visto em uma revista trouxa sobre moda no último natal. 

- Alguém fez isso com ela! – protestou Vicky – Garanto que foi aquela 

loira desclassificada! 

- E agora? – perguntou a professora Karoline – Ela vai perder? 
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- Na verdade está bom. – disse Hainault simplesmente. 

Todos o encararam, mas ele apenas sorriu calmamente, como se dissesse 

que não era para eles se preocuparem, que iriam ver. 

- TRES BIEN!  – gritou um bruxo se levantando entre os juízes. 

- Ah, não! – quase chorou a mãe de Mary – Estão brigando com ela! Nem 

mesmo em um concurso nossa Mary consegue se livrar da má sorte da nossa 

família! 

Mas ao contrário da mãe de Mary, a maioria da platéia olhava incrédula 

para o juiz de pé. Este continuava falando várias coisas em francês muito rápido 

e parecendo extremamente empolgado. 

Mary esquecera que deveria desfilar e ficou parada no meio do palco, 

tentando entender o que ele dizia. 

- O que ele está dizendo? – perguntou Vicky curiosa, não entendendo 

uma única palavra. 

- Ele deve estar irritado e chocado. – sugeriu a professora. 

- Ele está elogiando! – explicaram Nissenson e MacGilleain ao mesmo 

tempo, não sabendo se riam ou se ficavam espantados. 

- Ele disse coisas como belo, fantástico e perfeito. – Hainault foi mais 

específico em sua explicação. 

- Com isso, – disse o apresentador assim que o juiz sentou fazendo um 

sinal de positivo para Mary e batendo palmas, seguido pelos outros juízes – A 

senhorita Weed passa automaticamente para a segunda etapa! 

- Nãããããããõoooo! – Candalla berrou do seu lugar na platéia ao fundo, 

onde estava sentada com as outras duas meninas da Sonserina. 

- Eu sabia que havia sido ela! – exclamou Vicky comemorando junto com 

a professora e os pais e irmão de Mary. 

Depois de Mary, somente mais quatro garotas foram escolhidas para 

continuar na competição. Uma delas era Karina Crowley, e Sarah Swan não fora 

chamada. 

 

 

 

 Cap 51 – TB, 3ª etapa: Crianças Infelizes  

 

 

- Para a próxima etapa avaliaremos suas habilidades cognitivas! – 

anunciou o apresentador para as cinco competidoras restantes no palco – Cada 

uma de vocês terá que fazer um discurso diante da platéia sobre o tema... – ele 

acenou com a varinha em direção ao painel e as palavras foram trocadas – 

Crianças infelizes! Iremos ter um intervalo de quinze minutos, e esse será o 

tempo que vocês terão para elaborar seus discursos! Boa sorte, garotas! 

   

 *** 
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De volta ao camarim nos bastidores, Mary passou apressada por uma 

Sarah desolada, que estava largada de qualquer jeito em uma cadeira ainda com 

a roupa do desfile. Mas, sem tempo para poder dizer qualquer coisa ou mesmo 

para contar que fora Candy que rasgara a sua roupa enquanto a distraia com 

aquele papo-furado de estar torcendo por ela, ela correu para uma mesa onde já 

haviam pergaminho e penas a disposição das competidoras para elaborarem 

seus discursos. 

Ela realmente não era boa em dissertar sobre algo, quanto mais elaborar 

um discurso. E o tema também não ajudava muito. 

- Mary? 

Era a noiva novamente, e não havia como Mary simplesmente se jogar 

embaixo da mesa para fugir dela. 

- Eu queria dizer que você realmente foi muito esperta! – disse ela, não 

tendo mais aquela aparência chocada que tivera quando Sarah contara sobre 

Doumajyd e Mary. 

- Ah... Obrigada. – agradeceu Mary, achando que seria a melhor coisa a 

se fazer, já que não esperava por aquilo. 

- Eu provavelmente teria desistido! – continuou ela – Fiquei realmente 

impressionada! 

Mary estava sendo elogiado pela pessoa que ela julgava ser a mais 

perfeita naquela competição. A pessoa que estava no mesmo nível de Sharon e 

Christinne e a bruxa que havia sido escolhida para ser a noiva de Doumajyd 

pela própria senhora Doumajyd. 

- Mas eu queria que soubesse que o Chris estando apaixonado ou não 

por você, eu sou sua noiva! – acrescentou ela, sem se desfazer do seu tom nobre 

e educado – E eu voltei para ganhar esse concurso. 

Pronto, era elogio de mais e é claro que deveria haver algo por trás 

daquilo, pensou Mary suspirando. 

- E se você gosta mesmo do Chris, é um motivo a mais para eu não me 

deixar vencer!... Então, vamos nos esforçar ao máximo e que vença a melhor, 

ok? – ela estendeu a mão para Mary, como se estivesse propondo um acordo. 

Mary encarou a mão estendida dela por algum tempo e então a apertou. 

Era extremamente justo e não havia como ela discordar. 

- Boa sorte! – acrescentou Karina com um sorriso brilhante, e se afastou 

para fazer o seu discurso. 

Mary voltou a sentar na cadeira pestanejando e, por um tempo, 

esquecendo completamente do que tinha que fazer. Com isso não percebera que 

Sarah havia puxado uma cadeira e sentado ao seu lado. 

- Sabia que ela foi indicada pela mãe do Chris? – perguntou ela de 

repente, assustando Mary que ainda não a havia percebido – Mas mesmo tendo 

a aprovação da mãe, não é o mesmo que ter a atenção do filho! 
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  - Mas ela é realmente perfeita... – resmungou Mary, sem conseguir tirar 

os olhos do pergaminho vazio em frente a ela. 

- Você vai ganhar, Mary! – disse Sarah com uma certeza que parecia ser 

absoluta, puxando o pergaminho e a pena para que ficasse entre elas – Eu vou 

te ajudar! 

- Por quê?! – perguntou Mary surpresa com aquela atitude dela e 

suspeitando que seria algo como o que acontecera com a Candy. 

- Não é óbvio? Se essa Karina ganhar e ficar com o Chris, eu não terei a 

mínima chance! Mas se você ganhar, eu ainda poderei ter esperanças! 

Mary não conseguiu encontrar palavras para dizer algo, e o máximo que 

fez foi dar um sorriso amarelo. 

- O que está esperando? – perguntou Sarah a forçando a pegar a pena – 

Vamos começar logo! Você está ficando sem tempo! 

Sarah poderia ser muito estranha e ter feito coisas horríveis, mas, tivera 

motivos, e isso não fazia dela uma pessoa totalmente ruim. E foi de bom grado 

que Mary aceitou a única ajuda que poderia ter naquele momento. 

 

*** 

   

- Vamos iniciar agora a terceira etapa do 34º Totalmente Bruxa! – 

anunciou o apresentador depois do intervalo, quando todos os juízes já haviam 

voltado para seus lugares. 

As outras três escolhidas fora as primeiras a apresentar seus discursos. 

Mary, espiando o palco dos bastidores, assistiu a todos eles e procurava ver 

como elas faziam para discursar. O tom de voz que usavam, os gestos e o que 

falavam, tudo poderia ajudá-la. Mas foi na vez de Karina que ela prestou mais 

atenção. 

Ela falara sobre a diversidade de crianças no mundo e como elas sofrem 

das mais variadas formas. Ela contou sobre uma viagem que fizera com a escola 

para uma região da África assolada por guerras entre os trouxas, e como as 

crianças eram as que mais sofriam pelas conseqüências dessas disputas, muitas 

vezes completamente sem sentido para elas. Ao concluir, todos os juízes não 

pouparam aplausos, mostrando como ela havia sido excelente. 

Mary engoliu em seco. Ser a última não ajudava em nada na sua 

confiança.  Mesmo pensando que ela tinha feito um bom trabalho no seu 

rascunho, não havia pensado em crianças infelizes assim como Karina e as 

outras candidatas fizeram. Ela havia sido muito mais simples que elas, e não 

teve uma visão tão ampla sobre o assunto. 

- A próxima será a número 28, Mary Ann Weed! – anunciou o 

apresentador, e a platéia bateu palmas para que ela entrasse. 

Reunindo toda a sua coragem, Mary subiu ao palco e se posicionou em 

frente a uma espécie de microfone antigo que era usado para ampliar a sua voz 

para que todos pudessem escutá-la. 
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Nervosa, começou: 

- Há algum tempo, eu estou vivendo com minha família em uma 

residência da empresa em que meu pai trabalhava. Porém, começamos a 

enfrentar alguns problemas, e hoje, nem mesmo podemos considerar nossas 

coisas como nossas. Mas, mesmo sem uma casa para viver, nós continuamos 

sendo uma família, e vamos superar esses problemas juntos. Eu adoro meus 

pais e meu irmão e sei que sempre posso contar com eles, e tenho certeza que 

nunca estarei sozinha, por mais que o mundo tente me fazer acreditar no 

contrário. 

Muitas pessoas na platéia comentaram que, falar de si mesma, não era 

fazer um discurso sobre crianças infelizes. Porém, Mary continuou, não se 

deixando abater: 

- Por isso, penso que o mais necessário para crianças infelizes, é ter esse 

apoio de sua família. O mundo seria muito melhor para as crianças de hoje, se 

as de ontem tivessem sido felizes. Se tivessem tido uma família calorosa com a 

qual pudessem contar. – ela terminou e prendeu a respiração, esperando pela 

reação geral. 

Aos poucos, os aplausos começaram e logo eles encheram todo o lugar. 

Ela poderia ter abordado um lado totalmente diferente do assunto, mas 

conseguira cumprir com o que fora pedido, e os juízes parecia ter gostado. 

 

*** 

 

- Agora serão anunciadas as duas finalistas! – cantou o apresentador, 

depois das cinco competidoras estarem devidamente posicionadas no palco – E 

com a palavra, a diretora do comitê de organização do Totalmente Bruxa! 

A bruxa novamente foi até o lugar onde o apresentador ficava para 

poder anunciar as decisões dos juízes para toda a platéia: 

- Primeiramente, uma jovem que soube descrever com precisão a 

situação atual do mundo, não somente o mágico como o trouxa. Todas 

gostariam de cumprimentá-la, senhorita Crowley, por sua excelente percepção! 

A platéia aplaudiu e Karina deu um passo à frente, agradecendo com um 

aceno gentil de cabeça. Então a diretora continuou: 

- Porém, tivemos muitas dificuldades para escolher a segunda finalista, já 

que todas foram bem. Então, resolvemos fazer uma coisa diferente: deixar que a 

outra finalista seja escolhida pela sorte! 

Não fora somente a platéia que ficara surpresa com a decisão, mas todas 

as competidoras restantes. Depender totalmente da sorte era arriscado demais 

para elas. Principalmente para Mary, que não havia tido o mínimo vestígio de 

sorte dos pés as pontas dos seus cabelos nos último tempo 

- E agora? – questionou Vicky baixinho – Isso é justo? 

- A Mary não foi exatamente bem em seu discurso... – comentou 

Nissenson. 
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- Acha que assim ela tem mais chances? – perguntou MacGilleain para 

Hainault, mas ele não respondeu. 

- Para isso, – continuou a diretora – vocês irão escolher uma dessas 

quatro bolas douradas. – com um aceno de varinha da bruxa, quatro bolas 

douradas, do tamanho de balaços, surgiram no palco, flutuando a um metro do 

chão – Somente uma não estará vazia! – com outro aceno de varinha da bruxa, 

todas as bolas começaram a fazer movimentos rápidos pelo ar, para que fossem 

misturadas diante da platéia, e não deixassem dúvidas de que haveria 

favorecimento – E somente uma será a escolhida! – as bolas pararam 

novamente, enfileiradas – Por favor, escolham uma. 

As quatro competidoras adiantaram-se para escolherem. Mary acabou 

ficando com a última. 

- Muito bem, – disse a diretora – Quando eu contar até três, vocês podem 

abri-las!... Um... dois... TRÊS! 

As quatro abriram as bolas douradas, mas somente de uma voou vários 

passarinhos de papéis azuis, que estouraram em pedaçinhos e se espalharam 

pelo ar. 

Vicky, a professora, os Dragões e a família de Mary explodiram em gritos 

de alegria quando o rosto de Mary ficou cheio de papel picado.    

- Eu... eu fiquei para a final! – exclamou ela não acreditando no que 

acabara de ver. 

As outras competidoras foram convidadas a se retirar do palco e 

somente Karina e ela permaneceram nele. 

- NÃO É JUSTO! – gritou alguém da platéia – A NÚMERO 17 TINHA 

SIDO MELHOR! 

- TAMBÉM NÃO CONCORDO! – disse outro. 

- A ROUPA DELA ESTAVA TODA RASGADA AQUELA HORA! – 

ajudou Candy – E ELA É UMA SANGUE-RUIM! 

E outros gritos de protesto se seguiram: 

- OS JUÍZES FORAM SUBORNADOS! 

- AS OUTRAS FORAM MELHORES! 

- SEJAM JUSTOS! 

- NÃO PODEM DECIDIR AS COISAS PELA SORTE!  

- FAÇAM O SEU PAPEL E JULGUEM DIREITO! 

E então um coro ergueu-se quase que geral contra Mary, que encarava 

aquilo sem saber o que fazer: 

- FORA! FORA! FORA! FORA! 

Karina continuava com seu sorriso gentil, nem de longe pretendo fazer 

algo para ajudá-la. 

Vicky e a professora Karoline tentavam em vão explicar para as pessoas 

perto delas que Mary merecia estar na final. 

Os Dragões apenas olhavam, sabendo que não poderia fazer todas 

aquelas pessoas mudarem de idéia. 
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Os pais e o irmão de Mary se abraçavam com a faixa, rezando para que 

tudo desse certo. 

Mas o coro continuava entoando: 

- FORA! FORA! FORA! FORA! FORA! FORA! 

- CALEM A BOCA, SEUS IDIOTAS!!! 

As paredes do lugar tremeram com a intensidade daquele berro, o que 

fez com que todos parassem e olhassem em volta assustados. Então várias 

pessoas apontaram para o fundo, na entrada, onde alguém estava segurando a 

varinha na altura do pescoço para que sua voz fosse magicalmente ampliada: 

- HÁ ANOS ESSE CONCURSO VEM ESCOLHENDO QUEM É A 

MELHOR BRUXA! – rosnou Doumajyd – PESSOAS COMUNS... CALEM A 

BOCA! 

 O coração de Mary quase pulou para fora do seu peito quando ela viu 

quem era. 

- WEED! 

- O quê? – perguntou ela, se assustando com o impacto da voz dele em 

tom de ordem com uma intensidade dez vezes maior. 

- CONTINUE ARREBENTANTO! EU ESTAREI AQUI! 

Ela abriu um sorriso enorme não conseguindo conter a alegria em vê-lo 

ali a ajudando e torcendo por ela. 

Diante disso, o sorriso de Karina desapareceu, pois confirmara por si 

mesma o que Sarah havia lhe dito no camarim.  

 

 

 

 Cap 52 – TB, 4ª etapa: Juízes Especiais 

 

 

- Onde você tinha se metido?! – perguntou MacGilleain para Doumajyd 

assim que ele e Nissenson o alcançaram na entrada, logo no começo dos bancos 

da platéia. 

- Tive problemas com a velha de novo. 

- Ela não dá uma trégua nem durante a competição? – perguntou 

Nissenson. 

- Pelo menos você chegou para a final. Mary ficou feliz. – comentou 

Hainault Vamos. 

- Vou ficar aqui. – disse o dragão decidido, se escorando na parede e 

cruzando os braços – Vou assistir daqui. 

Os outros três se entreolharam e deram os ombros, sabendo que não 

adiantaria insistir. O apresentador anunciou que as finalistas iriam voltar para o 

palco para o inicio da última etapa do Totalmente Bruxa, e MacGilleain e 

Nissenson apressaram-se em voltar para os seus lugares. 
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- O que vai fazer se a Karina ganhar, Chris? – perguntou Hainault para 

Doumajyd. 

O líder do D4 pensou um pouco e respondeu: 

- Eu acredito na Weed. 

Hainault se preocupou com o tom de certeza na resposta, mas mesmo 

assim não falou nada e voltou para o seu lugar.  

 

*** 

 

- E, como de costume no Totalmente Bruxa, nossa última fase traz algo 

inesperado para as competidoras... Para esse ano, contamos com a ajuda de 

nossos... Juízes Especiais! – o apresentador falou a última frase como se 

chamasse, e no mesmo instante o palco foi invadido por crianças que se 

reuniram em um grupo no meio do palco, todas sorridentes e acenando para a 

platéia. 

Mary e Karina encararam a cena de bocas abertas, não imaginando o que 

teriam que fazer com eles. Todas vestiam o mesmo uniforme, que Mary 

reconheceu imediatamente como o que os Dragões usavam na pré-escola. Isso 

significava que eram crianças bruxas e de famílias ricas. 

- Ser uma Totalmente Bruxa significa também pensar na próxima 

geração! – continuou o apresentador – Vocês terão meia hora para brincar com 

essas crianças em uma sala nos bastidores preparada especialmente para essa 

tarefa! – com um aceno de sua varinha, ele fez com que as letras no painel 

fossem trocadas pelas imagens de uma sala ampla, repleta de coisas variadas – 

Com qual delas será que as crianças irão se divertir mais? Nossos juízes 

especiais decidirão! Podem começar! 

Ao sinal do apresentador, Karina se adiantou e cumprimentou as 

crianças: 

 - Olá, como vão vocês? Querem se divertir hoje? 

- Siiiiim! – responderam as crianças em coro. 

- Então me sigam! 

Mary percebeu diante disso que precisava fazer algo do tipo para ganhar 

a confiança delas e tentou: 

- Oi! 

As crianças a encaram e Mary deu um sorriso amarelo. Na verdade, 

nunca estivera em uma situação como aquela. Não tinha primos, seu irmão era 

apenas três anos mais novo que ela e Vicky quase da sua idade. 

Definitivamente não sabia lidar com crianças. 

- Você é idiota? – perguntou um menino cansando de esperar que ela 

dissesse algo a mais. 

As outras crianças riram dela e então seguiram Karina para os 

bastidores, deixando Mary para trás. 



 

231 

 

O choque de ser chamada de idiota por alguém que tinha menos da 

metade da sua altura deixou Mary atordoada por alguns segundos.  

- NÃO FIQUE PARADA AÍ, IDOTA! – berrou Doumajyd do fundo da 

platéia. 

Ela balançou a cabeça para se recuperar e então seguiu as crianças. 

Sabendo lidar com miniaturas de bruxos ou não, ela daria um jeito. 

Tinha milagrosamente chegado até a final e não seriam esses monstrinhos que a 

fariam desistir. 

  

*** 

 

Ao abrir a porta da sala especial, Mary ouviu uma melodia e várias vozes 

cantando uma música de natal. Era Karina usando o mesmo piano que usara na 

primeira etapa cantando com as crianças. Todas estavam tão encantadas com o 

piano que não perceberam que ela estava entrando na sala. 

Porém, ao dar o primeiro passo, decidida a chamar a atenção dos juízes 

especiais, ela foi cercada por quatro meninos mal encarados. 

- Eu ouvi dizer que você é uma sangue-ruim! – disse um rindo e 

demonstrando um certo desprezo por ela, como se ela fosse digna de pena. 

Estranhamente, para Mary, ele lhe lembrou muito Nissenson. 

- Não em diga que não sabe fazer nada? – perguntou outro surpreso. 

Mary encarou o segundo e imediatamente se lembrou de MacGilleain. 

- Você consegue fazer algo, sangue-ruim?! – perguntou ainda outro de 

uma forma agressiva e debochada, exatamente igual ao Doumajyd. 

O quarto apenas observava, não dizendo nada, mas indiscutivelmente 

acompanhando os amigos, assim como Hainault fazia. 

- São exatamente iguais ao D4... – ela resmungou, não conseguindo 

segurar. 

- O que foi, idiota?! – perguntou o mini-Doumajyd. 

‘Talvez...’, Mary pensou, tendo uma idéia, e perguntou: 

- Quantos anos vocês tem? 

- Sete! – responderam os quatro juntos. 

Mary riu, imitando os sorrisos desdenhosos deles e disse em tom de 

superioridade, colocando as mãos na cintura: 

- Bem, eu tenho dez a mais que vocês, pirralhos! 

- Isso só faz de você uma velha! – respondeu o mini-Hainault. 

- Está se gabando do que exatamente, sua sangue-ruim velha e pobre?! – 

riu-se o mini-Doumajy. 

- I-inacreditável... – engasgou-se Mary. 

  

*** 
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No telão no palco, eram mostradas as imagens de Karina tocando o 

piano e conseguindo a atenção geral das crianças. 

- Parece que ela compete sozinha. – comentou Nissenson. 

E no mesmo instante apareceram as imagens de Mary falando com os 

meninos e a sua voz pode ser ouvida por todos do salão: 

- Vocês são pirralhos que nunca ganharam dinheiro por conta própria! – 

ela deu um empurrão rápido nas testas de cada um, dois por vez – Não sejam 

tão convencidos! 

Um murmúrio geral de desaprovação percorreu a platéia. Mas na torcida 

de Mary, somente risos foram ouvidos. 

- Nós já ouvimos algo parecido, não? – perguntou MacGilleain entre 

risos. 

- E como! – ajudou Nissenson. 

Doumajyd apenas ria sozinho no seu canto no fundo. 

 

*** 

 

Irritados com a atitude de Mary, e também não achando nada 

interessante em ficar cantando com Karina, os quatro meninos passam a revirar 

os brinquedos da sala, para encontrarem algo que valesse a pena brincar. 

Mary percebeu que nada do que encontravam parecia agradá-los. 

Haviam vários tipos de brinquedos, muitos deles trouxas, e esses eram os que 

eles jogavam longe sem nem mesmo os olharem direito. Quando uma peteca 

veio rolando até o seu pé, ela teve uma idéia que poderia dar certo. 

- Ah, vocês são tão inúteis... – disse pegando a peteca e mantendo o tom 

desdenhoso contra eles – Nas suas casas só devem ter daqueles brinquedos 

mágicos que funcionam sozinhos, não é? – ela conseguira a atenção deles, que 

pararam de revirar os brinquedos para verem o que a sangue-ruim ousava falar 

com eles – Garanto que vocês nem sabem fazer... isso! – ela começou a jogar a 

peteca de uma mão para a outra e a fazia dar giros e pulos no ar, não a 

deixando cair de jeito nenhum. 

Os meninos assistiram aquilo sem esconderem o espanto. Como que ela 

conseguia fazer aquelas coisas sem uma varinha? 

- Nossa... – resmungaram os quatro, sem se darem conta. 

- ... É claro que eu consigo fazer isso! – disse o mini-Nisseson – Me dá 

aqui essa coisa! 

- À vontade... – Mary entregou a peteca rindo. 

Ele tentou três vezes, mas em todas a peteca caiu sem nem mesmo ele ter 

conseguido bater uma segunda vez nela. 

- Affff, você nem consegue fazer uma coisa simples dessas! Como podem 

ficar se vangloriando por serem puros sangue se nem consegue bater em uma 

peteca?! – desafiou Mary – São só um bando de crianças mimadas! – e ela 

começou a gargalhar de uma forma estridente, para os deixar ainda mais 
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irritados – Duvido que você consigam me acompanhar em brincadeiras de 

trouxas! 

E aquelas foram como palavras mágicas. Um instante depois Mary 

estava em uma intensa guerra de bolinhas contra os meninos. Quando as 

bolinhas acabaram, eles partiram para um pega-pega em que tombos, 

escorregões e tropeços faziam parte do divertimento. Então Mary achou uma 

bicicleta entre os brinquedos e logo estavam os cinco passeando pela sala. 

Mesmo não sendo nada seguro ela pedalar com os quatro pendurados na 

bicicleta, eles estavam se divertindo de uma forma que nunca haviam feito 

antes. 

O piano de Karina não pôde contra os gritos, berros e risadas do grupo, e 

a bagunça que eles faziam logo chamou a atenção das outras crianças. Essas 

esqueciam completamente de que aquilo não eram brincadeiras adequadas para 

boas crianças como elas, e logo ficavam encantadas com o que Mary e os 

meninos faziam. 

Os mini-D4 fizeram com que Mary se desequilibrasse e os cinco caíram 

rolando pelo chão. Mesmo rindo do tombo, nenhum deles conseguia mais 

levantar, por estarem exaustos. 

- Você... não está... nada mal... para uma... velha. – comentou o mini-

MacGilleain, mal conseguindo respirar. 

- Vocês também... não são... nada mal para... pirralhos. – disse Mary, 

ofegando – Eu... na agüento mais...  

- Nãããooo! – protestaram as outras crianças, abandonado Karina e o 

piano e correndo para ela. 

Todas elas cercaram Mary e falavam ao mesmo tempo que também 

queriam brincar de guerra de bolinhas, pega-pega e andar de bicicleta. 

- Tudo bem! Tudo bem! – Mary tentava se salvar de um sufocamento, já 

que todas as crianças estavam praticamente pulando nela e agarrando suas 

vestes – Eu brinco! Eu brinco! 

Ela lançou um olhar para todas aquelas carinhas ansiosas e achou que 

estaria morta até conseguir atender a todos os pedidos. E como poderia brincar 

com todos ao mesmo tempo? Foi então que ela viu uma corda jogada no chão e 

teve outra idéia. Mas precisaria de...  

Mary abriu um sorriso ao ver Karina sentada no piado, completamente 

sozinha e com uma expressão de derrotada, olhando para acena sem saber o 

que fazer. 

- Anhm... Karina? Que tal me ajudar aqui? – perguntou ela lhe 

mostrando a corda. 

  

*** 
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A platéia olhava pasma para as imagens no telão, que mostravam Mary e 

Karina brincando com todas as crianças de pular corda. Apesar de muitos não 

conhecerem a brincadeira. 

Vicky explicava para a os Dragões e para a professora Karoline como os 

trouxas costumavam usar a corda para brincarem, como elas fizeram muito isso 

quando eram crianças, e como era divertido. 

- O tempo acabou, senhoras e senhores! – anunciou o apresentador, 

tirando as imagens do painel – Agora vamos chamar as nossas finalistas e os 

nossos juízes especiais e decidir quem será a 34ª Totalmente Bruxa! 

 

*** 

 

Quando as finalistas foram novamente posicionadas no palco, uma de 

cada lado, e os juízes especiais organizados no meio dele, o apresentador 

começou em tom de suspense: 

- Senhoras e senhores... todas as etapas foram completadas. Agora, a 

grande vencedora do 34º Totalmente Bruxa será escolhida! – a platéia irrompeu 

em aplausos e ele teve que esperar para conseguir se fazer ouvir – Nossos juízes 

especiais decidirão! – ele desceu do seu posto e foi até a frente das crianças – E 

então com que será que vocês se divertiram mais? Eu vou contar até três e vão 

em direção à moça que vocês escolheram, ok?... – sons de tambores – Um... 

Dois... TRÊS! 

A platéia, como um todo, prendeu a respiração, mas nenhuma das 

crianças saíram do lugar. 

- O que aconteceu? – perguntou o apresentador – Vou contar até três, 

ok?... Um... dois... 

- Eu gostei das duas! – anunciou o mini-Doumajyd. 

- É! – ajudou o mini-Nissenson – Eu também! 

E logo todas elas estavam dizendo a mesma coisa, que não poderiam 

escolher porque as duas eram legais e divertidas. Sem saber o que fazer diante 

daquilo, o apresentador pediu ajuda: 

- O que podemos fazer agora, diretora? 

Os juízes conversam entre si por um tempo e então a diretora ficou de pé 

a anunciou: 

- Bom, vamos considerar isso um empate. Portanto, a vencedora deverá 

ser escolhida pela soma total de pontos! 

A platéia aplaudiu, demonstrando apoiar a decisão. Porém, os aplausos 

foram menos intensos por parte da torcida de Mary, por saberem que isso não 

seria favorável a ela. 

  

*** 
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Depois de um tempo, os juízes finalmente terminaram de contar seus 

votos e de somar os totais. A platéia já estava ansiosa, mas nada se comparava a 

ansiedade das duas finalistas no palco. Mary apertava as mãos 

disfarçadamente, e tentava não olhar para seus pais, Vicky e a professora, os 

Dragões e muito menos para Doumajyd, que ainda estava escorado na parede 

lá no fundo. Aqueles minutos que se passaram até a decisão pareceram horas, e 

foi um alívio quando a diretora finalmente se levantou do seu lugar e se 

encaminhou até o lugar do apresentador: 

- Pela soma total dos votos, – anunciou ela – a vencedora do 34º 

Totalmente Bruxa é... Karina Crowley! 

A explosão de aplausos entusiasmados da platéia foi quase geral. 

Somente a torcida de Mary batia palmas devagar, como se o anúncio ainda não 

estivesse totalmente processado. 

Lá no fundo, Doumajyd fechou os olhos respirando fundo e deixou a 

cabeça bater na parede. 

- Eu... perdi?... – Mary perguntou inconscientemente para si mesma, ao 

ver que um manto vermelho e um ramalhete de flores surgiram para Karina. 

Esta agradecia aos aplausos com um sorriso enorme e pequenas 

reverências de cabeça, como uma verdadeira nobre. 

- Porém, – continuou a diretora, aumentando a intensidade da sua voz 

para que pudesse competir com a algazarra da platéia – como nossos juízes 

especiais decidiram por um empate, não podemos deixar a senhorita Weed sem 

nada. A senhorita Crowley ganhou o título de Totalmente Bruxa, mas o prêmio 

em dinheiro será igual para as duas! E como a senhorita Crowley já está 

completando os seus estudos, a senhorita Weed também ficará com a bolsa para 

concluir seus estudos em Hogwarts! 

Mary tentou segurar a vontade de sair pulando do palco e correr até seus 

pais para comemorar. Não conseguira o primeiro lugar, mas o título não era a 

sua prioridade. Tinha conseguido o prêmio e com isso as dívidas de seus pais 

poderiam ser pagas e ainda poderia terminar seus estudos em Hogwarts e se 

formar. 

Diante daquele anuncio, e vendo a felicidade de Mary, Doumajyd apenas 

murmurou: 

- Muito bem, Weed. – e saiu do lugar, sem ser notado. 

 

 

 

 Cap 53 – O que pode tocar um coração  

 

 

- Senhora Doumajyd? – disse Richardson da porta do escritório, pedindo 

permissão para entrar. 
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A senhora Doumajyd escrevia em um pergaminho e limitou-se a fazer 

um gesto para que ele prosseguisse. 

- A senhorita Crowley ganhou o Totalmente Bruxa. 

A bruxa parou de escrever e riu. Então encarou o secretário e disse: 

- Era óbvio que ela ganharia. 

 

*** 

 

No hall em frente ao salão onde havia sido realizada a competição, 

repórteres e pessoas da platéia faziam um alvoroço em volta de Karina 

Crowley, enquanto Mary saia sem problemas, sendo assediada somente pela 

sua pequena platéia. 

- Bom trabalho, Cogumelo! – cumprimentou Nissenson. 

- Você ganhou incrivelmente o segundo lugar! – disse MacGilleain. 

- Parabéns! – falou Hainault da sua forma calma – Você fez o melhor que 

pôde e se superou.  

- Pode sempre contar conosco para o que vier daqui em frente! – ajudou 

MacGilleain.  

- O amanhã sopra o vento do amanhã. – recitou Nissenson. 

Mary os encarou mais feliz do que nunca.  

Por estar tão preocupada com o Totalmente Bruxa antes, ela não tinha 

percebido como agora era tão natural se considerar amiga deles. Não era a 

mesma coisa que a sua amizade de anos com Vicky, mas ela sentia que poderia 

dizer com toda a certeza de que Nissenson e MacGilleain, assim como Hainault, 

eram seus amigos. Aqueles odiáveis Dragões sinistros dos anos anteriores eram 

como sombras que ela apenas havia imaginado, e não refletiam o que ela via 

agora. 

- Certo! – começou MacGilleain empolgado – Mary está de volta em 

Hogwarts! Vamos comemorar ao estilo D4! 

Os outros dois concordaram, juntamente com Vicky e a professora 

Karoline que adoraram a idéia. Mas estava faltando uma coisa e Mary só 

esperava um espaço para poder perguntar. 

- Onde está o Doumajyd? – ela não conseguiu se segurar mais, 

procurando por toda a sua volta. 

- Ele não estava aqui? – perguntou Vicky surpresa olhando em volta. 

- MARYYYY! 

Seguida do grito do seu nome, Mary quase foi sufocada por vários 

braços que a apertaram em um abraço entusiasmado. 

- Você foi a melhor! – quase chorou sua mãe. 

- Nos deixou orgulhosos, filha! – disse seu pai. 

- Deu uma lição nessas bruxas metidas! – cantou seu irmão. 

Mesmo sendo apertada a ponto de ficar sem ar, Mary se sentia aliviada. 

As dividas da sua família poderiam ser pagas e uma parte do problema estava 
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resolvida. Porém, não ganhar o primeiro lugar, significava não ser aprovada 

pela senhora Doumajyd e, portanto, continuaria sendo considerada uma 

inimiga. Sua família ainda poderia ser prejudicada de alguma forma... 

 

*** 

 

Karina Crowley entrou educadamente no escritório da senhora 

Doumajyd, acompanhada por Richardson. 

- Parabéns pela sua vitória! – cumprimentou a senhora Doumajyd 

levantando-se da sua mesa para abraçá-la. 

- Muito obrigada. – agradeceu Karina com um sorriso. 

- Espero que no futuro, quando for uma Doumajyd, demonstre os 

mesmos talentos que demonstrou hoje! 

- Na verdade, – ela começou, procurando as palavras certas – eu 

precisava falar com a senhora a respeito disso, e foi por isso que eu vim aqui. 

- O que foi? – perguntou a senhora Doumajyd preocupada. 

- Esse casamento foi decidido através de um acordo realizado entre a 

senhora e meu pai quando Chris e eu ainda éramos pequenos. Eu cresci 

sabendo que um dia me casaria com ele, e por isso me preparei. Não estou 

reclamando! Eu gosto do Chris, sempre gostei! Porém... penso que se eu 

encontrasse alguém que fizesse meu coração bater mais forte, também lutaria 

para ficar ao lado dele. Mesmo que para isso eu tivesse que passar por cima da 

vontade do meu pai. 

- O que está falando, menina? 

- Talvez a senhorita Weed seja a melhor escolha para o Chris! 

- Ah, não. – a bruxa revirou os olhos e voltou para a sua poltrona na 

escrivaninha – Até você está dizendo essas coisas?! 

Mas Karina não desistiu de falar tudo o que tinha planejado: 

- Desde que fui estudar na França, quase não vi o Chris, e realmente não 

sei que tipo de pessoa ele se tornou. Mas hoje, vendo ele e a senhorita Weed, 

mesmo que por pouco tempo, pude notar como ele está diferente... Eu percebi 

que nessa competição eu já havia sido derrotada sem notar... Posso ter vencido 

o Totalmente Bruxa, mas ela ganhou o coração do Chris! 

A senhora Doumajyd a encarou surpresa, mostrando que 

definitivamente não esperava ouvir aquilo dela. Vendo que tinha conseguido 

fazer a bruxa entender onde ela estava querendo chegar, Karina assumiu uma 

pose decidida e continuou: 

- Por isso, senhora Doumajyd, eu, Karina Crowley, já maior de idade, 

cancelo o acordo feito pelo meu pai. Não vou me casar com seu filho. Pretendo 

continuar sendo amiga dele e conseqüentemente apoio o que ele sente pela 

Mary Ann Weed. Mesmo ela sendo desaprovada pela senhora por ser uma 

sangue-ruim. Era isso tudo o que eu tinha para dizer. Obrigada por me receber. 

– e saiu, deixando para trás uma senhora Doumajyd pasma. 
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- Quer... – começou Richardson cauteloso, não sabendo o que esperar 

daquela situação – que eu entre em contato com o senhor Crowley para falar a 

respeito disso, senhora? 

A bruxa voltou a sua expressão fria e disse: 

- Não será preciso, Richardson... Karina Crowley só estava no topo da 

lista de possíveis escolhas. E, mesmo assim, ela cumpriu seu papel e ganhou. 

Christopher terá que honrar a sua palavra. 

 

*** 

 

Mary, novamente com o seu uniforme de Hogwarts, entrou no Salão 

Principal e foi recebida por uma chuva de papel picado colorido, fagulhas 

brilhantes e gritos de congratulações. Lá estavam não somente os dragões e 

Vicky, mas os poucos alunos que haviam apoiado indiretamente suas atitudes 

durante todo aquele ano, que estavam agradecidos por ela ter acabado com a 

tirania da Tarja Vermelha e felizes por ela estar de volta. 

Depois de ser cumprimentada e de falar com várias pessoas, ela 

finalmente conseguiu chegar na ala do D4, onde os três Dragões estava 

reunidos juntamente com Vicky. 

- E o Doumajyd? – perguntou Mary, mais uma vez procurando em volta. 

- Ele disse que viria assim que resolvesse um negócio. – informou 

Hainault. 

- Mas disse que era para você se divertir e comemorar! – acrescentou 

MacGilleain, lhe entregando uma taça repleta de cerveja amanteigada. 

Mary aceitou sorrindo, mas mesmo assim não conseguindo esconder que 

seu ânimo havia caído, pois esperava encontrar o líder dos Dragões ali. 

 

*** 

 

Christinne respirou fundo e entrou no escritório de sua mãe de cabeça 

erguida. 

- Finalmente você veio... – murmurou a Senhora Doumajyd que jogava 

xadrez bruxo. 

- Mãe... 

- Promessa é promessa! – disse a senhora Doumajyd a encarando, antes 

que a filha pudesse vir com alguma estratégia para mudar as coisas. 

- Não importa o sobrenome que eu tenho agora, sempre serei uma 

Doumajyd, e nós cumprimos nossas promessas! – rebateu Christinne orgulhosa 

– Eu também havia prometido para Mary que a ajudaria, e fiz o que pude por 

ela... Porém, eu percebi uma coisa que eu já deveria ter descoberto há muito 

tempo: somente um coração pode tocar um coração! Não é mesmo, mãe? 

A senhora Doumajyd mudou sua posição na cadeira, visivelmente 

incomodada com o ataque. 
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- Ainda bem que o Chris conheceu a Mary a tempo de salvar o seu 

coração e não deixá-lo virar uma pedra como o seu... Meus cumprimentos, mãe. 

Você conseguiu o que queria! – e saiu, sem olhar para trás, sem ver a expressão 

furiosa da senhora Doumajyd diante daquelas palavras. 

 

*** 

 

- Desculpa de verdade! – fungou Candalla entre suas comparsas, diante 

de uma Mary incrédula. 

As três haviam chamado por Mary na entrada do Salão Principal, onde 

haviam sido barradas pelos outros alunos. Mary, de braços cruzados, 

perguntou usando um tom inquisidor: 

- Então foram realmente vocês que acabaram com as minhas vestes no 

Totalmente Bruxa?! 

- Mas você decididamente mereceu ganhar! – tentou consertar a de 

cabelos encaracolados, parecendo estar extremamente arrependida. 

- Nós até choramos! – acrescentou a ruiva tentando ajudar. 

Diante da expressão cabisbaixa das três, Mary só pôde suspirar, como se 

dissesse que não havia outra alternativa, e admitiu: 

- Mas graças ao que fizeram, eu consegui passar na segunda fase. 

Hainault, que observava tudo da ala do D4, riu e balançou a cabeça. 

Diante daquela declaração de Mary, as três rapidamente voltaram às 

poses de convencidas e passaram por ela comentando: 

- Verdade, não? – riu-se Candalla. 

- Então temos o direito de entrar! – sibilou a ruiva. 

- Podemos celebrar também! – informou a terceira mostrando a língua 

para os alunos que as haviam barrado. 

Mary limitou-se rir. Para falar a verdade, até mesmo da implicância das 

três ela havia sentido falta naquele tempo em que esteve fora. 

Entretanto, voltando aos seus pensamentos que haviam sido 

interrompidos, ela olhou esperançosa pela porta para o hall. Já estava tarde e 

mesmo assim, Doumajyd ainda não havia aparecido. Ela se perguntava o que o 

dragão estaria fazendo...   

 

*** 

  

Enquanto isso, na ala do D4, Sarah Swan havia entrado sem cerimônias e 

narrava em detalhes como havia ajudado Mary com o discurso. 

- Até a Sarah Sem Noção tem um lado bom. – admitiu MacGilleain – 

Conseguiu mudar a minha opinião. 

- Então que tal sair comigo, Adam? – propôs ela toda sorridente, sem o 

mínimo sinal de timidez. 

Todos a encaram surpresos, e Nissenson socorreu o amigo: 



 

240 

 

- Não, ele não pode! Ele tem a professora Karoline. 

Sarah torceu o rosto em uma careta de desagrado e Vicky perguntou 

quase pulando: 

- É sério?! 

- Na verdade, – MacGilleain sorriu amarelo – a professora Karoline é 

casada. 

- O QUÊ?! – perguntaram Nissenson e Vicky espantados. 

- Não sabia disso?! – perguntou Nissenson para a garota, mais espantado 

ainda. 

- Mas... eram só histórias! – defendeu-se a garota. 

- Ela me contou que seu marido é um especialista em doces que viaja 

pelo mundo á procura de novidades para criar receitas novas. Parece que ela 

deixou de viajar com ele quando foi convidada para lecionar em Hogwarts. Mas 

hoje, depois de ver a determinação de uma certa sangue-ruim e seu dragão, 

parece que ela ficou com saudades dos velhos tempos e resolveu pedir umas 

férias. 

- Ela foi embora? – perguntou Vicky preocupada. 

- Não. Ela falou que ama dar aulas e que não vai abandonar seus alunos 

e nem seus doces. – tranqüilizou MacGilleain – Logo ela estará de volta, com 

um monte de histórias novas para contar! 

- Então, isso quer dizer que você pode sair comigo? – perguntou Sarah 

não desistindo – Nós dois estamos livres! 

- E quanto ao Chris? – perguntou Nissenson. 

- A Karina ganhou o Totalmente Bruxa e eu sei que não posso com ela. 

Mas ainda não desisti! – acrescentou depressa, informando – Somente não 

quero desperdiçar minha juventude e beleza tentando fazer o cabeça dura do 

Christopher Doumajyd perceber como eu sou perfeita! 

MacGilleain encarou a expressão decidida dela por um tempo e então 

declarou: 

- Por que não? Que tal amanhã? 

Sarah só faltou dar pulinhos de alegria ao dizer que sim e os dois 

combinarem um lugar para se encontrarem em Hogsmeade. 

- Simon... – começou Vicky esperançosa – Você vai estar livre amanhã? 

O dragão olhou em volta como se procurasse uma desculpa: 

- Eu... anhm... na verdade, amanhã meu pai vai inaugurar uma loja nova 

em Londres e me convocou para demonstrar novos produtos. Estarei bem 

ocupado. 

- Então quando você tiver um tempo livre me avisa? – perguntou ela 

quase implorando, agarrando a manga das vestes dele – Você vai ser formar 

esse ano e logo não poderemos mais nos ver! 

- Certo. – concordou ele tentando desgrudá-la das suas vestes. 

- DE VERDADE?! – perguntou ela não contendo a felicidade – Vai 

mesmo?! 



 

241 

 

- Já disse que vou, agora me solta! 

- Você promete?! 

- Ok, prometo, me solta! 

Mais afastado da conversa, Hainault observava Mary na porta do salão, 

que esperava em vão pela vinda de Doumajyd. 

 

*** 

 

Fechado em seu quarto na sua mansão, Doumajyd passara todo o tempo 

desde que saíra do Totalmente Bruxa montando o seu quebra-cabeça, sentando 

no chão frio. 

Ele encaixou a última peça, e contemplou a imagem de um céu todo 

estrelado, que começara a brilhar como se fosse de verdade assim que fora 

completado. 

O dragão sorriu, encarando pensativo as pequenas estrelas piscando. 

Então se jogou para trás, deitando no chão, e respirou fundo, como se 

finalmente tivesse chegado a uma decisão. 

 

*** 

 

Escorada na parede da ala do D4, olhando pela janela distraída, foi com 

um susto que Mary percebeu que sua esfera tentava ser notada no seu bolso. Se 

atrapalhando e deixando a bolinha de vidro escorregar duas vezes, ela 

finalmente conseguiu ver quem era que a estava chamando. 

- Oh. – cumprimentou Doumajyd sério. 

- ... Oh. – respondeu ela no mesmo tom, o que fez o dragão sorrir. 

Mary queria perguntar por que ele não estava ali, por que ele havia 

sumido daquele jeito antes e depois da competição, por que não tinha falado 

com ela antes. Mas não conseguiu fazer nenhuma dessas perguntas ao perceber 

que havia algo errado. Doumajyd não estava normal, se estivesse, teria dito algo 

como ‘Comemorando o segundo lugar, idiota?’. Mas ele não disse nada, e 

parecia estar fazendo um grande esforço para estar ali diante dela, mesmo que 

pela esfera. 

- Escuta, – ela começou, como se pedisse desculpas – eu não ganhei.  

- Eu vi. 

- Você me ajudou tanto a me preparar e torceu tanto... 

- Karina era uma grande adversária e você conseguiu empatar com ela, 

mesmo não ganhando o título. Não esperava menos da garota que eu coloque 

acima de todas as outras. 

Ela sorriu, sentindo que preferia imensamente que ele estivesse ali de 

verdade falando isso para ela. 
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- Weed, eu tive que resolver algumas coisas e vou ficar na minha casa 

hoje. Então, amanhã, uma hora, Hogsmeade, praça do relógio! – ordenou ele – 

Encontro com o Ilustríssimo Eu! 

- Certo. – concordou ela, batendo continência. 

- E Mary... 

- O quê? 

- Você foi a melhor! 

- ...Obrigada. – agradeceu ela feliz, finalmente recebendo o cumprimento 

que havia esperado desde o final da competição. 

E sem dizer mais nada, a figura de Doumajyd desapareceu.  

Mary guardou a esfera no bolso, muito mais animada, e voltou para 

onde estavam os outros, podendo finalmente comemorar. 

 

 

 

 Cap 54 – Mais um encontro com o Dragão  

 

  

No dia seguinte, Doumajyd jogou uma grande mala em cima da sua 

cama e, usando a varinha, começou a mover todo o conteúdo do seu guarda-

roupa para ela. Já havia quase terminado com isso quando alguém entrou sem 

cerimônias, o assustando. 

- Olá. – disse Hainault vendo a cena por um segundo e depois sentando 

em uma poltrona ao lado da cama. 

- Você me assustou! – reclamou o líder do D4 – Por que não está em 

Hogwarts? 

- Porque você não está lá. – respondeu ele, como se fosse óbvio. 

- Eu... eu estava planejando falar com vocês logo que terminasse isso 

aqui. – resmungou Doumajyd, enquanto arrancava as gavetas do seu armário e 

despejava todo o conteúdo delas dentro da mala. 

- Hum... – limitou-se Hainault percebendo o quebra-cabeça montado, 

ainda no chão do quarto, mas não falando nada a respeito do que o amigo 

estava fazendo. 

Doumajyd procurava guardar na mala o que tinha no quarto como se 

estivesse fazendo algo rotineiro. Porém, não conseguia esconder sua agitação de 

Hainault, que perguntou calmamente depois do dragão escorregar no quebra-

cabeça e cair todo atrapalhado no chão: 

- O que aconteceu, Chris? 

Desistindo de fingir que estava tudo normal, Doumajyd sentou no 

mesmo lugar em que tinha caído e começou a falar sem jeito, procurando olhar 

para todos os lugares, menos para o amigo: 

- Ryan, eu preciso que você me faça um grande favor. 

- Um favor? 
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- Eu confio em você e acho que é o único que pode fazer isso por mim! 

Hainault o encarou por um tempo, como se estivesse tentando usar 

legimância para descobrir o que o outro estava pensando, e então perguntou: 

- Por acaso... você está desistindo da Mary? 

- Por que eu deveria desistir dela?! – perguntou Doumajyd rindo de um 

jeito nervoso, tentando disfarçar que essa pergunta o assustara mais ainda do 

que a visita surpresa. 

- Então o que foi? 

- Eu... Primeiro, quero deixar bem claro que não vou dar a Weed para 

você! 

Hainault riu por ele ter falado isso como se fosse um menino egoísta e 

Mary um pedaço de chocolate ou coisa parecida. 

- Mas... ela não disse ainda de qual de nós dois ela realmente gosta. – 

continuou ele pensando nisso e parecendo preocupado – Então se ela disser que 

gosta de você, eu não vou poder fazer nada... 

Doumajyd se perdeu em pensamentos, como se estivesse repassando 

detalhes de tudo o que tinha acontecido naquele ano. Então Hainault ficou de 

pé, com as mãos nos bolsos do casaco, e lembrou ao amigo: 

- Então, qual é o favor?  

 

*** 

 

Mary acordou cedo no outro dia e foi direto para a estufa de doces, vazia 

e silenciosa sem a professora Karoline passeando e cantarolando feliz como 

costumava fazer. Mesmo sem uma autorização prévia da dona, ela usava o 

equipamento da professora para preparar algo que havia pensado à noite, antes 

de dormir, para levar ao seu encontro. 

Tinha decidido que precisava agradecer Doumajyd com algo além de 

palavras, mas o que dar para alguém que tinha tudo o que queria?... Então, 

quando estava quase caindo no sono, uma lembrança, de uma conversa de 

antes de começar o seu treinamento para o Totalmente Bruxa, pipocou na sua 

cabeça e ela soube exatamente o que poderia fazer.  

- Ele vai estar morto se não aceitar depois de todo esse trabalho! – 

resmungava ela com o rosto sujo e farinha, enquanto trabalhava na grande 

mesa de madeira. 

- Mary! – Vicky entrou correndo, praticamente chutando a porta – 

Chegou uma carta dos meus pais! Eles estão avisando que o cerco contra a sua 

família parece ter terminado e que seu pai foi readmitido ao antigo trabalho! 

- Sério?! – Mary arrancou a carta das mãos da amiga e a leu de uma 

forma desesperada, para confirmar o que tinha ouvido. 

- O que está fazendo? – perguntou Vicky olhando torto para toda a 

bagunça da estufa. 
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Mas Mary não a ouviu. Doumajyd tinha conseguido! De alguma forma, 

convencera a mãe dele a parar de destruir todos os que estavam envolvidos 

com ela! 

- Mary, que cheiro de queimado é esse? – insistiu Vicky. 

 

*** 

 

Cinco minutos antes do relógio da praça marcar uma hora, Mary parou 

em frente a ele, segurando contente um embrulho em forma de caixa. Apesar de 

todos os problemas que tivera para terminar o que fizera para Doumajyd, ela 

tinha conseguido a tempo, e mal esperava para ver a cara que ele iria fazer ao 

abrir o pacote. 

- Mary? 

Ela olhou em volta procurando pela voz conhecida, até que avistou 

Hainault vindo em sua direção. 

- Ryan! O que está fazendo aqui? 

- Eu preciso falar com você. 

Ele parou na sua frente, com um ar um pouco diferente do que sempre 

costumava ter ao falar com ela. Parecia querer conversar seriamente sobre algo. 

Diante disso, o contentamento de Mary com o encontro sumiu e a preocupação 

tomou seu lugar. 

- Eu estou esperando o Doumajyd... 

- Ele não vem e me pediu para vir no seu lugar. 

- O quê?! – perguntou Mary espantada com a notícia. 

- Podemos nos sentar ali para conversarmos melhor? – perguntou ele 

apontando para um banco na praça. 

Mary concordou e o seguiu enquanto perguntava para tentar entender: 

- Mas ele me disse que viria! O que aconteceu? 

Hainault a fez sentar antes de começara falar e então contou: 

- Eu falei com ele hoje de manhã. Ele me pediu para entregar isso. – o 

dragão tirou do bolso do casaco uma caixinha retangular e um rolo de 

pergaminho selado com o símbolo dos Doumajyd. 

Mary pegou os dois, ainda encarando e esperando uma explicação 

melhor e mais desenvolvida do dragão. 

- ...Ele vai embora. – declarou Hainault, e esperou no mínimo uma reação 

explosiva dela. 

- ... Co-como? – perguntou ela pestanejando, como se não tivesse 

entendido. 

- O Chris vai para os Estados Unidos hoje. 

- Como assim? Ele vai viajar? 

- Não. Ele vai morar lá com a mãe. 

Mary riu nervosa, pedindo: 

- É brincadeira, não é? 
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- Não, Mary, é verdade. 

- ...O que significa isso? – perguntou ela com uma voz fraca, vendo que 

era realmente algo sério – Por que ele vai? 

O dragão respirou fundo e começou a repetir o que tinha ouvido naquela 

manhã do próprio Doumajyd: 

- Parece que a mãe do Chris lhe fez uma proposta. 

- Uma proposta? 

- Sim. Desde que a Christinne se casou e saiu de casa, a mãe do Chris 

tenta convencer ele a estudar Administração Bruxa fora do país, para poder 

assumir definitivamente o seu posto de líder dos negócios da família. Mas o 

Chris sempre dizia que primeiro iria terminar os estudos em Hogwarts e que 

teria tempo para pensar no que fazer depois. Na verdade, ele nunca quis 

abandonar o D4, por isso sempre evitava esse assunto com a mãe. Mas a 

senhora Doumajyd vê estratégias em tudo, e usou você e o Totalmente Bruxa 

para convencê-lo. Ela propôs que, se você não ganhasse, ela pararia de 

atormentar a sua família somente se ele fosse para Nova York com ela. Assim, 

ele poderia salvá-la mesmo se você não conseguisse superar a Karina. 

Mary estava chocada demais com aquilo tudo. Isso explicava o sumiço 

dele durante e depois do evento, o porquê de ele não ter aparecido na 

comemoração e também o porquê que ele estava daquele jeito ontem ao chamá-

la para o encontro. 

- O Chris tinha certeza que você ganharia, e apostou tudo nisso. Mesmo 

se você perdesse, pelo menos não estaria mais em problemas, por isso ele 

aceitou a oferta. 

- Mas... mas ele vai mesmo? – perguntou ela ainda processando tudo o 

que ouvira. 

- Hoje no final da tarde, na carruagem da senhora Doumajyd. 

- Eu... eu me sinto uma idiota! – confessou Mary, não sabendo se ria ou 

chorava – Eu fiquei comemorando e nem sabia que... – ela se perdeu em 

pensamentos por alguns instantes – ...não há como ele voltar atrás, não é? 

- Não. 

- E ele não veio no encontro por que... 

- Porque ele poderia perder a determinação em cumprir com a sua 

palavra se a viesse. – ele conclui a frase, como que para confirmar os 

pensamentos dela. 

- Então... você vai ficar comigo hoje? 

Hainault a encarou, tentando adivinhar onde ela queria chegar com 

aquele pedido. 

- Daquela vez, quando você estava todo triste por causa da Sharon, eu 

não me empenhei em tentar animar você?... Pois agora é sua vez. 

- Mas... tudo bem assim? 

Foi a vez de Mary o encarar procurando o sentido da pergunta. 

- Tudo bem deixar ele ir assim? 
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- O que eu posso fazer? – ela perguntou com uma voz triste – Ele decidiu 

que iria cumprir a promessa, não? Ele fez isso por mim e eu vou respeitar a 

decisão dele... eu vou. – ela repetiu para si mesma. 

Hainault olhou determinado para ela e disse: 

- Vá atrás dele! 

- O quê? 

- Se você realmente gosta dele, deve ir atrás dele onde quer que ele vá! 

Vai ficar satisfeita só assistindo pela sombra o que ele faz?!  

Mary ouviu essas palavras como se fosse um eco distante que ela já havia 

escutado uma vez. 

- Se considera um homem assim?! – perguntou ele rindo, e a fazendo 

lembrar que era o que ela própria havia dito para ele – Lembra? Aquele dia na 

estação quando eu fui para a França?... Que tal falar dos seus sentimentos dessa 

vez, Mary Ann Weed? 

 Mary ainda o olhava, tentando analisar rapidamente tudo o que 

implicaria se a resposta fosse ‘eu irei’. 

- Não pense muito! – Hainault levantou indicando para ela uma 

carruagem que esperava na calçada logo no começo da praça e acrescentou 

sorrindo – Eu sabia que você precisaria de um empurrão...  

  

 

 

 Cap 55 – Saturnianos  

 

 

Dentro da carruagem de Hainault, que seguia veloz para o seu destino, 

Mary ainda segurava firmemente o seu embrulho, pensando no que estava 

fazendo. Apesar de ter funcionado com Hainault aquela vez, não era a mesma 

coisa agora. Ela não podia simplesmente pular dentro de um trem, como o 

dragão fizera, e ir para outro país para seguir Doumajyd. Seria algo 

definitivamente estúpido de se fazer. 

Isso a fizera se arrepender de ter aceitado a ajuda de Hainault e entrado 

sem pensar na carruagem. O que diria? O que faria quando chegasse? Falaria 

que não era para ele ir embora e que ficasse? Não poderia fazer isso! Iria 

simplesmente falar que viera para entregar o presente de agradecimento? 

Também não... Foi ao lembrar do presente que havia feito, que ela lembrou no 

próprio presente que ganhara, e que ainda apertava inconscientemente na mão. 

Mary olhou para a caixinha branca fechada com um laço verde e o 

pergaminho selado. Então colocou o seu embrulho de lado e abriu o 

pergaminho, deparando-se com os garranchos de Doumajyd. 

  

‚Para a Weed. 

Tudo bem?... Eu estou mais ou menos.‛  
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Mary riu da forma como ele começava a carta, exatamente como o que 

ela havia aprendido a fazer quando estava nas primeiras séries. 

 

‚Pode ser meio repentino, mas eu preciso ir para Nova York. Vou estudar 

Administração Bruxa lá... Afinal, o Ilustríssimo Eu é o herdeiro da fortuna Doumajyd e 

não tem muita escolha. Eu teria que fazer isso um dia ou outro... 

Sabe o que eu pensei a primeira vez que eu vi você no Salão Principal? ‘Quem é 

essa anã brigona?!’... Mesmo que eu tenha causado tantos problemas com a Tarja 

Vermelha, acho que eu já tinha começado a gostar de você... Confirmei isso naquela vez 

na Casa dos Gritos, lembra? Quando fiquei com febre e você cuidou de mim, mesmo 

ainda me odiando. Eu pensei que você era uma daquelas garotas boas que ajudaria até 

mesmo quem não merecesse... E quando a Sarah Swan causou aquele problema todo, foi 

a primeira vez que apanhei tanto... Graças a você eu aprendi o quando dói apanhar!  

 

Mary riu de novo, lembrando daquela semana que passara com 

Doumajyd na enfermaria ouvindo os lamentos dele e brigando mais ainda.  

 

‚Mas quando o Ryan voltou, eu percebi que você ainda gostava dele, e fiquei com 

medo que você o escolhesse... Mas acho que aí, você já tinha começado a gostar de mim, 

não? 

Eu tenho certeza de que o Simon e o Adam também gostam de você e passaram a 

ver a sangue-ruim como uma amiga. Eles também sempre vão ajudá-la quando precisar 

de ajuda, principalmente porque você É uma sangue-ruim pobre e brigona!... Mas foi 

uma sangue-ruim pobre e brigona que surpreendeu a todos no Totalmente Bruxa e 

espero que sempre se lembre disso! Você é a garota que eu coloquei acima de todas as 

outras! 

Mas, em tudo isso, tem uma coisa que eu queria muito e que não consegui fazer: 

mostrar Saturno para você. Talvez tenha sido nosso destino compartilhar todos esses 

momentos juntos, assim como diziam os livros. Mas, como agora já é um pouco tarde 

para isso, a única coisa que posso fazer, é dar Saturno de presente para você.‛  

 

Sem entender muito bem o que ele queria dizer com aquilo, ela apressou-

se em abrir a caixinha. E foi com espanto que viu o planeta que o dragão havia 

lhe dado. Era um colar dourado e um pingente de pérola com pedrinhas de 

brilhantes e um círculo dourado em volta. Era exatamente igual a Saturno, e 

parecia brilhar como tal. Ainda deslumbrada, ela terminou de ler a carta: 

 

‚Essa é a primeira vez que eu dou um presente para uma garota! Então se você 

perder eu te mato! 

Bom, ir para Nova York foi algo que eu decidi e que não posso voltar atrás. Mas, 

lembrando de tudo agora, eu sei que vou sentir a sua falta estando lá... 

Faça o seu melhor e se forme em Hogwarts! Eu também farei! 
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Então... até mais. 

Christopher Doumajyd.‛  

 

- Idiota... – foi tudo o que ela conseguiu dizer, decidindo que deveria vê-

lo e dar uma resposta bem dada àquela carta. 

 

*** 

 

A carruagem de Hainault parou em frente à mansão Doumajyd e Mary 

saltou dela correndo em direção ao portão. Como era esperado, eles não a 

deixaram entrar, mas ela tinha outros meios. Correu seguindo o grande muro 

que cercava a propriedade até que encontrou uma árvore que poderia escalar. 

Sem ligar para os machucados que conseguira nas mãos e nos joelhos com a 

subida e depois em pular o muro, ela correu pelo grande gramado da mansão, 

segurando firmemente a varinha, caso precisasse passar por algum animal de 

guarda ou coisa do gênero. Não havia ninguém na parte da frente da mansão, e 

a mansão parecia abandonada. Olhando em direção as janelas, Mary lembrou 

que havia visto uma grande carruagem para viagem quando esteve lá dentro, e 

ela ficava atrás da propriedade. 

Se escondendo quando podia, para garantir que ninguém a impediria de 

entrar, Mary seguiu sorrateira até os fundos do terreno. E se deparou com uma 

grande cerca, com uma cobertura de plantas e que parecia não ter abertura. Ela 

procurou por entre as pequenas folhas uma fechadura ou qualquer coisa que 

indicasse uma porta. Tinha perdido muito tempo para chegar ali, mesmo tendo 

vindo com a carruagem, e precisava se apressar ou Doumajyd iria partir.  

Quando já estava ficando desesperada, finalmente achou uma fechadura, 

mas, mesmo com toda a sua força, ela não conseguiu a abrir. 

- Droga! – ela reclamou, chutando a cerca. 

Foi então que ouviu vozes do outro lado e um trotar de cavalos. Eles já 

estavam embarcando. Ela precisava pensar em algo rápido ou então... 

-  ALARROMORA!  – berrou com o primeiro feitiço que lhe veio à mente. 

Talvez tivesse sido pela intensidade com que ela pronunciara a palavra, 

ou o seu desespero em atravessar logo, mas a cerca praticamente explodiu com 

o feitiço, abrindo um grande buraco.  

Mary não tinha tempo para pensar se havia feito algo errado, porque ela 

viu a senhora Doumajyd entrando na carruagem seguida pelo filho, e nenhum 

deles haviam notado o que ela tinha feito. 

Sem pensar duas vezes, ela atravessou o buraco na cerca e correu o mais 

rápido que pôde. 

 

*** 

 

Doumajyd se largou de qualquer jeito no seu lugar na carruagem. 



 

249 

 

- É melhor se acomodar, Christopher. – alertou sua mãe – Serão algumas 

horas de viagem. 

- Estou bem assim. – respondeu ele de mau humor. 

Richardson foi o último a entrar e confirmou para o guia da carruagem 

que já estavam prontos para partir. Assim que o cenário familiar lá de fora 

começara a passar, primeiro devagar e depois acelerando, o dragão se afundou 

ainda mais no banco. 

- ... Estão ouvindo alguma coisa? – disse a senhora Doumajyd. 

- O quê, senhora? – perguntou o secretário desgrudando os olhos dos 

pergaminhos que lia e olhando em volta. 

- DOUMAJYD! 

O dragão ergueu a cabeça, pensando que talvez estivesse ouvindo coisas. 

- DOUMAAAAJYD!!! 

Dessa vez ele teve certeza que não estava imaginando e praticamente 

pulou na janela da carruagem para olhar lá fora. 

Lá estava Mary, correndo para tentar acompanhar a carruagem e 

gritando por ele. Diante daquilo, Doumajyd ficou perdido, não podia 

simplesmente mandar parar a carruagem da sua mãe. 

- Parece... parece que a senhorita Weed veio se despedir. – informou o 

secretário, também olhando pela janela – O que devemos fazer, senhora? 

Distraída, a senhora Doumajyd vasculhava a sua bolsa a procura de algo. 

- Acho que esqueci os meus óculos no meu escritório. Richardson! Pare a 

carruagem e vá buscá-los! 

Assim que a carruagem parou e o secretário desceu apressado, 

Doumajyd encarou a sua mãe surpreso. Ela estava usando os óculos e tanto ela 

quando Richardson sabiam muito bem disso. Então, sem dar chances para que 

sua mãe mudasse de idéia, ele pulou da carruagem. 

  

*** 

 

- O QUE ESTÁ FAZENDO, IDIOTA?! ENTRANDO SEM PERMISSÃO?! 

– gritou Doumajyd furioso assim que desceu da carruagem, parando na frente 

de uma Mary ofegante.  

- QUEM É IDIOTA?! – gritou ela o empurrando, se segurando para não 

chorar e ainda tentando recuperar o fôlego – POR QUE NÃO ME CONTOU 

NADA?! – então o empurrou mais uma vez, o acusando e não conseguindo 

conter um soluço de choro com isso – VOCÊ SEMPRE FAZ AS COISAS DO 

JEITO QUE QUER!  

Diante daquele acesso de fúria dela, Doumajyd ficou paralisado, apenas 

a encarando. Mas quando Mary estreitou os olhos molhados, como se dissesse 

que lançaria uma maldição imperdoável se ele não falasse nada, ele acordou do 

seu transe: 
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- Desculpa... – disse sem jeito, colocando as mãos no bolso e tentando não 

olhar para ela. 

Ele era um fracasso total em esconder o fato de que ir embora do país 

não era exatamente a coisa que queria fazer, e que estava extremamente mal 

humorado por ter que obedecer a sua mãe. Com isso, ela respirou fundo, 

tentando se acalmar, e começou: 

- Você não pode ir assim! Eu... não disse uma coisa importante!   

- Algo importante? – perguntou ele.   

- Obrigada! – ela agradeceu fungando de uma forma resignada, ainda 

parecendo estar zangada.  

Isso fez com que uma tristeza transparecesse no rosto dele.  

- Você sempre... – ela continuou escolhendo bem as palavras – sempre 

acreditou em mim! Você sempre pensou em mim e me ajudou! Eu estou 

realmente agradecida por tudo o que fez!  

Então ela esticou a mão e a abriu, mostrando o colar dourado com o 

planeta que Doumajyd havia lhe dado, e acrescentou:  

- E por isso também, obrigada.  

Ele sorriu vendo o pingente. Então olhou para a carruagem, como se 

para ver se sua mãe estava observando, e pegou o colar com cuidado da mão 

dela. 

Mary apenas observou ele dar a volta por ela, colocar o colar em seu 

pescoço e começar a prendê-lo, enquanto falava com seu jeito convencido de 

dragão, como se estivesse contando uma vantagem:  

- Eu vou retornar quando me tornar um bruxo ainda melhor! Portanto 

me espere, Weed! E mesmo que você me peça e diga que não consegue viver 

sem mim, eu não vou voltar antes disso! 

Mary foi para abrir a boca para protestar contra aquilo, mas ele foi mais 

rápido e acrescentou conseguindo prender o fecho do colar: 

- O mesmo vale para mim!... Mesmo que eu não consiga viver sem você 

eu vou me esforçar e dar o melhor de mim! Acredito que isso me fará forte! Tão 

forte que ninguém poderá nos atrapalhar novamente!  

Ele voltou calmamente para a frente dela, olhando para o alto:  

- Mesmo agora, no futuro, e ainda mais adiante... você é a única que 

sempre aprovarei! – então se virou para ela e a olhou diretamente, declarando 

como se fosse uma ordem a ser seguida – Eu ficarei com você, Mary, não 

importa o que aconteça!  

Ele tinha usado o seu primeiro nome, coisa que ambos sempre evitavam 

fazer, e ela não conseguiu mais segurar o choro. Não era justo ele ir embora. 

Não era justo ele ter virado a vida dela de ponta cabeça e agora, quando 

finalmente eles estavam se dando bem, ir embora. Mas, mesmo com esses 

pensamentos egoístas por parte dela, ela tinha que admitir que esse afastamento 

talvez fosse o melhor para os dois.   
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- Está feliz por eu fazer isso por você, não está? – perguntou ele sorrindo 

mais convencido ainda, enquanto ela fungava e tentava limpar o rosto com as 

mangas das vestes. 

- De jeito nenhum! – respondeu ela de uma forma teimosa, mas então, 

com o rosto mais apresentável, olhou para ele sorrindo.   

- Mentirosa! – ele riu dela e continuou, brincando para provocá-la – Está 

escrito na sua testa que você está apaixonada por mim! 

- Estou sim! – responde ela com firmeza. 

Doumajyd parou de rir no mesmo instante, como se não acreditasse no 

que tinha acabado de ouvir, e a encarou não conseguindo ter outra reação a não 

ser surpresa. Diante disso, Mary continuou, parecendo furiosa, como se o 

estivesse acusando por tudo: 

- Eu me apaixonei por esse Doumajyd idiota, egoísta e egocêntrico! Eu- 

Ela não pôde terminar de falar, porque no mesmo instante Doumajyd a 

abraçou forte. Foi a vez de ela ficar surpresa com a reação dele. 

- Doumajyd... – ela ainda fungou mais uma vez, se segurando para não 

começar a chorar de novo. 

Ele a soltou um pouco e a encarou bem de perto, segurando o rosto dela 

com uma mão: 

- Eu vou voltar... prometo. 

E então ele a beijou e Mary o abraçou mais forte ainda, querendo que 

aquele momento durasse para sempre.  

 

*** 

 

Já dentro da carruagem, depois dela finalmente ter partido, Doumajyd 

abriu com cuidado o embrulho que Mary havia lhe dado e tirou uma caixa de 

dentro. Sem saber o que esperar, abriu a tampa e encarou surpreso o conteúdo. 

Ela estava repleta de biscoitos de chocolates, todos eles em formato de 

dragões. Ele pegou um dos biscoitos e olhou bem de perto. O dragão 

desenhado não só estava de braços cruzados como tinha um cabelo de chocolate 

cacheado e bagunçado e uma expressão zangada. 

Ele não pode evitar rir daquilo, mas imediatamente a sua expressão 

mudou e ele disse para si mesmo, imitando inconscientemente a expressão do 

biscoito: 

- Ela está tirando da minha cara, aquela idiota! 

Sua mãe o encarou rindo por cima dos óculos e Richardson virou-se para 

rir disfarçadamente. 

- Aquela pobre! – reclamou ele mexendo na caixa para ver todos os 

outros dragões e, mesmo parecendo furioso, não conseguia esconder que estava 

feliz com aquilo. 

 

*** 
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Ainda nos terrenos da Mansão Doumajyd, Mary olhava a carruagem 

desaparecer ao longe. 

- Ele foi mesmo... – ela disse para si mesma, segurando firmemente o 

pingente em forma de planeta sem perceber. 

Quando mais nada era visível no céu que começava a escurecer, ela deu 

meia volta e seguiu pelo mesmo caminho que viera. 

Não podia deixar de sorrir. Não importava se havia um oceano entre 

eles! O que era um oceano para um dragão? Ela deveria seguir o que ele dissera 

e fazer o seu melhor. Ainda tinha mais um ano em Hogwarts e faria de tudo 

para superar as expectativas de todos. 

Afinal, depois desse ano, ela não sabia mais como poderia viver se não 

fosse entre doces e dragões. 

 

 Fim! 

... da primeira parte! 

 


