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estranhos em pleno natal. 

Conto publicado na época em que nosso vilão ainda era chamado de Tom-Tom. 

Nela, vamos deixar o nome dele como era na época, apesar de hoje o chamarmos 

de Mot-Mot (grandes mudança xD) 

 

Especial de Natal em 2003 

Nota das autoras: Fic especial publicada em nosso site no Natal de 2003. As 

famílias que os espíritos visitam pertencem a nossa série Dois Passados. Não se 

preocupem que dá para entender mesmo quem não conhece os personagens ou a 

história deles.  
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O Espírito do Natal Passado 

 

Em uma linda noite de inverno Londrina, véspera de Natal… 

Estava frio até, tinha neve de metro do lado de fora das portas, e tinha aqueles 

chatos cantando por cima da neve das portas… Pois é, era uma linda noite de 

natal! 



Lord Voldemort estava no seu mais new esconderijo, brincando com a sua linda 

cobrinha de estimação, Nagini: 

– Pega, Nagini! Pega! Isso! Boa menina! Agora senta! Ah, que gracinha! Agora se 

finge de morta para ganhar um ratinho!…Calma! Na-Não, Nagini! Não se joga na 

lareira!… Nagini?… Nagini?… 

Enquanto ele deixava passar desapercebido aquele clima de natal e brincava com 

Nagini, um forte vento entrou balançando as venezianas e passou fazendo as 

chamas da lareira crepitar alegremente. 

– O que foi isso? Quem está aí?! – ele levantou-se da velha, eu disse VELHA, 

poltrona surrada sobressaltado. – Ordeno que me responda! 

– Quack! (poft)… Ai! 

P em off: Shiii, A! 

–… miééééééu!!! 

– Ah! – Lord Voldemort – É só um gatinho… 

A em off: Solta o vento, L!… não, não… solta a fumaça! 

L em off: Beleza… (Bzzzz) Opa! 

A: Oh-ou… 

– Ora! Quem-é-que… ? Anhm? 

Um voz em tom quase angelical (?!) surgiu em resposta: 

– Sou seu passado, responsável por esse medíocre presente e mudança do futuro 

próximo. – uma imagem de cabelos claros, com o rosto semi-coberto por um leque, 

uma roupa de fitas e em cores rosa e tons claros, num longo vestido que lhe cobria 

o corpo, surgiu perto de Lord Voldemort – Quero que me acompanhe para ver o 

que foi que o senhor estragou… Sou o Espírito dos Natais Passados, mas conhecida 

como ENP! 

Outra rajada de vento e fumaça e um turbilhão de cores surgiu em volta deles… 



(FLASH!) 

– Ei! Eu não te conheço?! – ele parou bem perto daquela imagem fantasmagórica – 

Onde estamos?! 

– Ora essa… não reconhece uma família que o senhor estragou?! 

– Olha como eles são lindos juntos! 

– Sim, Narcisa. Mas, tira a Charlotte do pescoço do Draco antes que ela o esgane! 

– Ah, sim, claro… vem bebê, solta o maninho, solta… SOLTA! 

Parados na janela da mansão Malfoy, eles olharam o único natal que Draco e 

Charlotte passaram juntos quando crianças. 

–Olha LV, (vou te chamar assim, ok?!) Olha como eram felizes… olha as 

bochechinhas do Draco – o ENP grudou o nariz contra a janela – Que família linda, 

loira, que o senhor aí resolveu separar… O Draco poderia ter se livrado do trauma 

de descobrir uma irmã, eles poderiam ter crescido em perfeita harmonia e… ele 

podia ser mais esperto graças à ela e… 

– Eu fiz um favor livrando-os dela! Uma Malfoy a menos sendo mimada, 

paparicada… 

– BUÁÁÁÁÁ! Chaiote! Meu xocoiate! AAAAHHHH! 

–Ah! Chega… Próxima família! – O ENP bateu o leque e as imagens se misturaram. 

(FLASH!) 

LV e o ENP passaram em frente a uma casa toda iluminada. 

– Olha como eles são lindos juntos! 

– Sem dúvidas Lílian!… Veja como a Emily parece com você. 

– É… mais uma família que poderia estar completa e feliz! – suspirou o ENP. 

– Sirius! Entre amigo, entre! 

– AuAuAu! 

– Bom garoto! Venha, Harry! O padrinho chegou! 



– Ora, mas esses Potter são Hunfnufnfnnn – o ENP passou o leque em rente a boca 

de LV, fazendo com que seus lábios colassem. 

– Ótimo! Agora posso falar o quão mau o senhor foi para eles?! – o ENP falava de 

uma maneira estranha e parecia aumentar na mesma proporção do seu tom de voz. 

– Huuuuummmmmmm!!! 

– É… é… – o ENP olhou para cima e pediu – A, L, dá para mandar aquele tradutor 

Porreta-de-Bom? 

De repente o céu se abriu e alguma coisa caiu do céu zunindo na cabeça do Lord 

Voldemort. Enquanto o Aquele-que-não-deve-ser-nomeado estrebuchava com os 

lábios colados, P tentava traduzir: 

– Só-me-arrependeria-se-… é… deixa para lá – em um súbito movimento de leque 

do ENP as imagens se condensaram. 

(FLASH!) 

– Olha como eles são lindos juntos! 

– O quê?! Neville e esse gnomo de pelúcia? 

– Não! Os meus sapatos e o vestido novos! 

– Aah… Claro, são. 

– Argh! São horríveis! Mas, venha cá LV – o ENP puxou ele pela gola das vestes 

fazendo-o flutuar na altura do parapeito da janela – A família que você arruinou 

totalmente! 

– Hununfunfufnu! 

– Anhm… não posso traduzir isso aqui! Essa fic tem censura!… Como pôde! Olha 

como esse menino era sorridente, como ele era amado, anhm, bem cuidado… 

– Venha com a vovó, Neville! 



– E… snif… Graças ao senhor essas pessoas hoje, não o reconhecessem… – o ENP 

bateu com o leque na cabeça de LV fungando – Seu mau! O que é que uma criança 

fez para merecer que seus pais o esquecessem! Sua culpa! 

(FLASH!) 

– Olha como eles são lindos juntos!… Mas não deveria ser o cachorro quem pega a bolinha? 

– Não se preocupe, com o tempo ela aprende a controlar os seus instintos. 

– … Sim… Mas foi interessante dar para a Lune esse Chiuaua! 

Eles pararam em uma casa aparentemente mais afastada do vilarejo ao fundo da 

colina. 

–Olha só! Uma menininha que já nasceu com GRANDES problemas e graças ao 

senhor, cresceu sem o amor dos pais também! 

– Hunfuunffnmnmnu! 

– Sei, lobisomens sim, mas pelo menos… – o espírito deu uma grande fungada e 

bateu novamente com o leque na cabeça de LV – Eles tem sentimentos verdadeiros, 

sabia?! – Não pensou no mau permanente que… q-que ca-causou.. e-e… Ah, caiu 

um cisco no meu olho, snif… 

Mais um movimento rápido de leque e LV sentiu um solavanco forte no estômago. 

(FLASH!) 

– Olha como eles são… 

– CHEGA! – o feitiço em LV havia passado e ele imitou o ENP com uma voz 

forçada – Já sei! Olha como eles são lindos juntos! Que coisa! 

LV levou outra lequada na cabeça. 

– Não LV, juntos não… Separados eles são lindos, mas juntos são terríveis! Não 

percebeu onde estamos? 

LV olhou em volta e verificou estar espiando pela janela de uma casa do interior, 

que tinha fincado no jardim uma placa onde se lia “A Toca”. 



– O que estamos fazendo aqui? Não fiz nada diretamente para eles! 

– Certeza?! E a vida pessoal dos funcionários do Ministério que mal ficam em casa 

com a família por que precisam proteger as pessoas de seus comensais!?! 

– CARLINHOS! GUI! Soltem o gato e me ajudem com os gêmeos! ANDEM LOGO! Papai 

já chega. 

– Como se alguém se importasse com bruxos que são ligados a trouxas e depois 

eu… 

(FLASH!) 

Um puxão muito forte e cores mais cores passando, LV caiu num pátio gramado 

bem conhecido dele: Hogwarts a muitos anos atrás. 

– Onde está aquela fedelha e… 

– Aqui, LV!… – o ENP chamava ele para uma janela – Venha ver! 

Já bem nervoso, LV caminhou até onde pareciam ser as janelas do Salão Principal. 

Tudo estava coberto de neve do lado de fora, mas lá dentro uma luz dourada 

emanava da decoração. 

– E daí? O que há demais nesse natal?! Foi nele… que… 

– Sim… foi nesse ano, seu primeiro ano. Aquele ano em que um garoto prestativo, 

inteligente, legal, descobriu quem era seu “maior” antepassado e traçou o final do 

seu plano contra a própria família e quem mais julgasse o senhor, responsável pela 

sua vida! 

– Olha aqui, eu… 

(FLASH!) 

– Se você me interromper mais uma vez eu… Ei! Cadê você?! 

LV estava de volta à sua sala, a lareira crepitando forte e a veneziana atrás dele 

batendo, deixando uns poucos flocos de neve entrarem. 



– Era só o que me faltava! Ter crises de consciência!… AAAHHHHH! –LV virou-se 

para fechar direito a janela resmungando e se deparou com uma pessoa enevoada 

sentada no parapeito com uma espécie de controle remoto na mão. 
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O Fantasma do Natal Presente 

 

– Não precisa se assustar tanto… eu sou um fantasma mesmo, Fantasma do 

Presente! 

– Tá, e vai me levar para onde agora?! Para a Terra do Nunca? 

– E preciso levá-lo?! Acho que não… – nisso, aquela imagem pulou da janela e caiu 

na neve, sem sequer causar marcas no chão – Acompanhe-me… 

– Você disse que eu não precisava ir a nenhum outro lu… 

(CLICK!) 

LV olhou perplexo em volta, e percebeu que já estava do lado de fora da casa, ao 

lado do fantasma, no meio da neve. 

– Olha aquela janela! – fantasma apontou para a janela na casa atrás dela, 

francamente iluminada. 

– Essa-é-a-minha-casa! Eu vou entrar nela e vou DORMIR! 

– Tenta!… – dizendo isso, estalou os dedos e pesadas correntes prenderam LV 

contra o chão – Não pense que sua pouca consciência vai continuar leve assim! 

Eles já estavam na janela, com um simples apertar de botão do fantasma. 

– Tá, esse sou eu de novo. E daí? O que é que hunfuufnuf… 

– Alguém já disse que o senhor Riddle fala de mais?! – o Fantasma guardou um 

rolo de fita adesiva nos bolsos depois de prender devidamente os braços e a boca 



de LV – Retornando… olha bem… SEU natal! Os últimos natais que o senhor teve 

nesse seu tempo de reclusão… 

LV via a si mesmo, sentado e lamuriando-se da vida que levava, enquanto sua 

cobra se enrolava em seus pés… De repente, as imagens daquela sala começaram a 

se embrulhar e já não era si mesmo que LV via pela janela, mas uma menina de 

cabelos cheios e um homem de capa de viajem perto dela, numa sala bem 

ornamentada… 

– Pena que não é só o SEU natal que é assim! Outros natais foram mudados! Ouça 

o que eles dizem… – a fantasma colou a cabeça de LV contra a janela: 

– Hunufhfunfuf! – LV protestou. 

– Vamos, Lune! Eu preciso que você… 

– Já vou… só quero olhar para essa sala mais uma vez… lembrar dos meus avós 

aqui… Antes de tudo ter acontecido… 

– Você passará a noite no Ministério e volta para a escola pela manhã… 

– Vou pelo menos ter um almoço de natal… 

– Se eles tivessem pais – LV virou-se sobressaltado para o Fantasma ao seu lado 

quando ele falou, enquanto a sala saia de foco – … Se eles tivessem seus pais… 

(CLICK!) 

Eles viram uma sala de estar coberta de presentes, uma grande árvore e duas 

pessoas corpulentas sem pescoço a um canto, e uma mulher com a cara de cavalo 

com um pudim nas mãos entrando a sala. Um garoto super alimentado tentava 

bater no menorzinho, quando o carrinho de controle remoto que ele segurava 

disparou da sua mão gorda em direção aos pés da mulher com o pudim. Strike! De 

uma vez um adulto e um pudim no chão. 

– E pensar que eles poderiam estar na própria casa, com quem realmente se 

importa com eles… E para de resmungar que acabou as pilhas do tradutor! 

Ela apertou outro botão do controle remoto e novamente imagens borradas 

começaram a parecer muito rápidas… 



(CLICK!) 

Uma menininha de cabelos castanhos brincava sozinha perto da árvore de natal 

com uma boneca visivelmente caindo aos pedaços, enquanto uma velha senhora 

ressonava em uma cadeira próxima. Outras meninas brincavam contentes ali 

próximo. Mas a menina permanecia calada e afastada, sustentando um triste 

sorriso enquanto olhava para uma marca de queimadura em forma de meia lua na 

sua mãozinha… 

(CLICK!) 

A imagem da menininha foi sobreposta pela de um garoto de rosto redondo 

saindo de uma sala do hospital St. Mungus na companhia de uma velha senhora 

que usava um chapéu com um urubu empalhado na ponta. Ele com uma feição 

triste e desolada, guardando um papelzinho amassado no bolso das vestes. 

(CLICK!) 

– Por quê tudo isso? Como se fosse isso a terça parte de TUDO que já foi feito pelo 

grande Lorde das Trevas! 

Seguido dessas palavras, o Fantasma mostrou uma criança sentada no chão 

aparentemente gélido, muito quieta. Uma senhora aproximou-se dela e lhe tocou o 

ombro de leve dizendo: 

– Charlotte, seu pai está aqui. 

– Ele vai jantar comigo? – perguntou a menina abrindo um sorriso esperançoso. 

– Não, querida. Ele não tem muito tempo, mas precisa falar com você… 

(CLICK!) 

As imagens se condensaram e apareceu um garoto que lembrava muito com a 

criança anterior. Mas com uma atitude totalmente oposta. Mimado, gritava por 

seus presentes. Não muito longe dele, pessoas que pareciam seus pais, olhavam 

para uma fotografia antiga e depois a guardavam novamente em uma gaveta. Era 

a foto de um bebezinho loiro com grandes olhos azuis. O garoto saiu correndo e se 

agarrou nas vestes da mãe quase a derrubando, pedindo mais atenção. 

(CLICK!) 



Surgiu a imagem da ceia de uma família enorme de pessoas sardentas e ruivas, 

com todos os lugares da mesa ocupados, exceto um… O da ponto da mesa onde 

deveria estar o chefe da família. 

– É… e as pessoas ainda tem que deixar suas famílias de lado pelos estragos que 

você e seus seguidores fizeram!… TUDO sua culpa! 

– Hunuhufnfuhfunnnn! HUMMM! 

Duas pilhas caíram do céu na cabeça de LV. O Fantasma as pegou e trocou com as 

vazias do tradutor. E leu o que dizia no visor: 

– Que coisa, LV! Assim nunca vou poder te liberar para falar!… E eu não estou 

aqui para te passar lição de moral! Só fiz o que me pediram, beleza? Tô indo. 

Tchau! 

P em off: A! Você tem que soltá-lo! 

L em off: É! Senão como eu vou entrar em cena? 

P em off: Shiii, L! 

O Fantasma com cara de poucos amigos, voltou até o LV e com um aceno ele foi 

solto das correntes e caiu na neve. 

– Ei! Qual é a sua pirralha?! Você não sabe que eu sou o bruxo mais temido do 

mun… Cadê ela? – LV olhou em volta assustado – Onde já se viu?! Um fantasma 

de jeans e camiseta! 

– É que… 

– AAAAHHHH! –LV pulou com o susto – ONDE VOCÊ ESTAVA?! 

–Sentada na janela, oras! Bom, encerrando: eu fui o seu Fantasma do Presente!… de 

jeans e camiseta! E espero que a minha parte tenha sido cumprida – ela apertou o 

botão vermelho do controle remoto e desapareceu. 

LV voltou para dentro de sua casa bufando quando… 



P em off: Vai, L! Sua vez! 

L em off: Calma, tia! Tá frio lá fora. 

P em off: Ah, vai d’uma vez! 

A em off: Calma, P! não empurra ela assim, senão… 

Quando surgiu na lareira uma terceira imagem estranha, espalhando fuligem, 

derrubando a poltrona, pisando na cobra… 

– Ai, desculpa eu Ai! Desculpa, cobrinha! Eu não (CRASH!)… Esse abajur era caro? 

Foi mal pela fuligem no tapete eu AI! POLTRONA! (PLOFT!) Desculpa! Pode 

deixar que eu coloco a fuligem de volta na lareira… Sai cobrinha! AAAHHH! 

FOGO! TÁ QUEIMANDO! TAPETE! ACODEEEE! 

E LV continuou na porta boquiaberto… 

A em off: Olha o extintor, L! Pega! 

P em off: Pega esse também! 

A em off: Não, P! Lado errado!… Ah, já era… Ô de baixo! 

LV sentiu uma pancada forte na cabeça e tudo ficou escuro… 
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Ilusão do Natal Futuro 

 

O Lorde das Trevas acordou com o corpo todo dolorido, mas tudo estava em seu 

devido lugar e Nagini dormia calmamente próxima a lareira… 

– Uuuhááááá!… nham, nham, que sono! – LV levantou-se se espreguiçando. 

– Mas não é hora de dormir! – disse uma imagem de capa longa e uma roupa 

estranha, com os cabelos presos com um monte de contas e com uma espécie de 

bastão na mão, logo atrás dele – Agora vamos para o futuro! 

– AAAHHHH! CHEGA! Chega! Chega disso! Fantasma! Espírito! Que alucinação é 

você agora?! 

– Alucinação, não! Sou uma Imagem Borrada do Futuro! 



A em off: NÃO, L! É ILUSÃO! I-LU-SÃO! 

–… É… Sou uma Ilusão do Futuro!… acho… Ah, vamos logo que a minha não vai 

demorar tanto! 

O bastão iluminou-se na parte maior e a sala desapareceu… 

(ZÓIM!) 

Eles se materializaram (Bzóinzóin) em um cemitério. A neve caia devagar e o céu 

mantinha um cinza pesado. 

– Onde estamos agora? – perguntou LV olhando em volta. 

– No seu último destino, a sua última morada. – a Ilusão apontou para uma lápide 

logo em frente deles. 

Aqui jaz Tom Riddle. O que se auto denominava Lorde das Trevas e que foi 

derrotado pelo único que sobreviveu a sua mortal maldição: Harry Potter. 

– risc, risc, risc, rabisc, risc, risc, rabisc… – Ilusão. 

– O-me-ni-no-da-tes-ta-ra-cha-da-que… – LV lendo. 

A em off: L! PÁRA DE RABISCAR A LÁPIDE DOS OUTROS! 

– Mas faltava essa partezinha! – choramingou a Ilusão tentando apagar o que tinha 

escrito com o bastão. 

P em off: Apaga logo e continua! 

– Suas chatas!… – a Ilusão apagou os rabiscos com um movimento do bastão. 

– Isso já era meio óbvio que ira acontecer. – disse LV – Já que eu não consegui a 

Pedra Filosofal, mesmo… 

– Quietinho, Tom-Tom! Agora sou eu quem fala! – a Ilusão também tapou a boca 

de LV – Depois de ter passado pelo seu passado e presente, esse futuro não tem 

nada a te dizer?… Você tinha que ser tão malvado? Olha ali no que deu! Se você 

fosse um pouquinho menos anta, e assistisse alguns filmes, veria que não é assim 

que se faz as coisas! Você estragou a vida de todo mundo e estragou a sua 



também!… Eles poderiam ter sido felizes e por tua culpa eles não são… quero 

dizer, alguns mais ou menos, mas… Enfim! Poderia ter sido diferente! 

– Hunfuhunfuufunf! 

– Ainda não acabei! Olha… você está recebendo de grátis uma chance de inverter 

essa situação! – ela apontou para a lápide de novo – Você morrendo ou não, essas 

pessoas vão reconstruir suas vidas! E você só pode perdê-la, ou… recuperá-la!… 

Então, o que acha? 

– HUNUHUFNUFNUFUNNN! 

– Ah, desculpa. (Zóin) 

– Eu acho que vocês são loucas! 

– Não é essa a sua fala! Você tem que falar que se arrepende de tudo! 

– Eu não vou me arrepender! 

– Ah, vai sim! Acha que esse equipamento todo, esse pó de Pirinpinpin ou alguma 

coisa parecida, não saiu caro?! Não gastamos todas as nossas economias nesse 

conto para você ficar fazendo bico no final, mocinho!… Vamos de novo! 

(ZÓINREBOBINAR) 

– Isso era lógico que aconteceria… 

– Mas, você não queria ser, anhm, imortal? – ela parou para pensar – De qualquer 

maneira poderia ser diferente por que poderia estar escrito assim: Aqui jaz o 

terrível Lorde Voldemort que se arrependeu de todos os seus erros e morreu em 

paz, não pelas mãos do menino que sobreviveu… 

– Queeeee diferença! – LV – Posso ir embora agora? 

– Tom-Tom! – repreendeu a Ilusão indignada – Você tem que se arrepender! 

– Tchau! – LV. – Fui! Hasta la vista!… – ele parou olhando em volta – Pra onde eu 

moro, hein? 



A em off: Manda ele para a análise no Cantinho do Tom-Tom, L! 

– Eu não! Não tô a fim de ficar mais um hora com esse cabeça-dura! 

P em off: Vai logo então! 

– É… – tentou recomeçar a Ilusão enquanto flutuava sobre o túmulo – Se o senhor 

fosse bonzinho, à essas horas poderia estar ceiando e comento doce na casa… casa 

de… Casa da Charlotte! É, na casa dela… ela poderia te perdoar… daí você ia 

estar… comendo doce! é… doce… Não me olha assim! Eu sei que no fundo a 

minha personagem é boazinha!… Bem no fundo… Sabe, acontece que ela tem um 

gnomo feio que mora debaixo da ponte do coração para o fígado… não, pulmão… 

Acho que é um dos rins… 

A em off: Do cérebro, L! 

– Cérebro! É isso! …Anhm… Ele não me escuta! Socorro aqui! 

P em off: Bate nele! 

– Com o que? 

A em off: Com o seu bastão jedi, anta! 

– Ah, é! Tom-Tom! Pensa rápido! 

– Anhm? – LV. 

(TÓINZOINHÓIN) 

Meia hora depois… 

LV acordou em sua poltrona, na sua sala (que incrivelmente estava normal) com a 

sua cobra dormindo em frente a lareira. 

Ainda espantado com todos esses acontecimentos, os quais não sabia mais dizer se 

eram reais, ele torceu o rosto confuso. 

– Anhm?… Nagini! Por acaso… Ah, deixa para lá. Hora de dormir! Amanhã 

vamos roubar alguns presentes de Natal de criancinhas bobas para você, que tal 

Nagini? 

– Shiiiiiihhhsss! (Oba! Oba!) 



– Então vamos! 

Enquanto isso, no telhado: 

– Deixa eu ouvir também! – chorava L pulando em roda das amigas que tentava se 

debruçarem sobre a chaminé da lareira do LV. 

– Ai! Tá quente! 

– Deixa que eu faço, A! Eu tenho essas super luvas de couro de dragão que 

(tssssss!) AUUU! 

– P! Coloca essas luvas antes! 

– … foi mal… Não tô ouvindo nada… Acho que ele já foi dormir. 

– Aaaah… e agora? – perguntou L. 

– Não sei quanto a vocês, mas eu estou morta! Nunca trabalhamos tanto em uma 

fic… – disse A praticamente desabando deitada no telhado. 

– Pior… – P seguiu o exemplo da amiga. 

– Apesar de tudo, foi divertido, não foi? – perguntou L se juntado a elas. 

– É… o céu está bonito hoje, não? 

– Claro, A, essas nuvens cinzentas carregadas dão um toque todo especial para 

uma noite de natal. – resmungou P. 

– Olha! Um coelhinho! 

– Onde, L?! 

– Ali, P! 

– Parece mais um dragão iluminado… – sugeriu A – …Acho que ele está vindo em 

nossa direção. 



– AAAAHHH! É UM RAIO!!! – P agarrou as amigas pelas vestes e pulou com elas 

do telhado o mais rápido que pôde. 

KABUUUUUUUUUMMMMMM!!! 

O raio fez um baita estrago enorme no telhado de LV. 

– Ahm… – L. 

– Wow! – A. 

– … será que o Tom-Tom se machucou? – P. 

– Deve ser um castigo divino por ele não acreditar no nosso aviso! 

– QUEM TIROU O MEU PÁRA-RAIOS DO TELHADO?!!! – um LV um tanto 

chamuscado saiu bufando para fora da casa. 

A e P lançaram um olhar mortal para L que tentou se defender: 

– Não tenho culpa se não tínhamos mais dinheiro para comprar um bastão 

decente! 

– AHÁ! AÍ ESTÃO VOCÊS SUAS FANTASMAS DE ARAQUE! 

–Sujô! – A. 

–CORRE! – Novamente P agarra as amigas e somem de vista enquanto o Lord 

Voldemort ainda soltava pragas e maldições. 


