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Sinopse: Emily é uma menina doce e alegre, já Charlotte é 
sombria e mede todas as palavras que usa. Mesmo entre duas 
pessoas tão opostas uma amizade pode surgir e, com ela, o início da 
aventura para desvendar seus passados. 

 

Introdução 

 

Dois passados foi o engatinhar da LAP. Foi quando P e L 
assumiram nomes de fã-escritoras e se tornaram Paula Potter e Lhaisa 
Malfoy nos sites de publicações. Desde que nos conhecemos (por intermédio 
dos livros de Harry Potter), nosso assunto em comum era um teatrinho em 
que representávamos como se fossemos personagens das casas rivais: 
Grifinória e Sonserina. (Trocávamos provocações durante as aulas e o povo 
ficava todo boiando porque ninguém entendia o que as dementadas falavam 
xD). Daí surgiram Emily e Charlotte e a fic (que no começo não tinha 
nome, mas depois de alguns capítulos, finalmente ‘veio a luz’). 

Como essa foi a nossa primeira fic (em uma época que não dávamos a 
mínima para escrever bem, mas sim só contar a história que inventávamos), 
ela está toscamente mal escrita. Porém, mesmo relendo ela depois de tantos 
anos, ainda assim a história nos prende e nos faz torcer pelas amigas do 
começo até o final. xD Então, ao invés de reescrever toda ela para 
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relançarmos, decidimos manter a pureza e inocência da nossa primeira fic e 
só dar uma revisada nas pontuações e erros mais grotescos, o resto 
deixamos como estava. Apesar da imensa vontade da L de lançar uma 
versão comentada (em que provavelmente teríamos a capacidade de 
massacrar nossa primeira fic), decidimos não assassinar as lembranças dos 
nossos dias felizes escrevendo aos quinze anos xD 

Como era uma fic escrita em dupla, as partes do ponto de vista da 
Emily, foi a P quem escreveu; as partes da Charlotte foram a L; e as mistas 
ou de outros personagens geralmente eram escritas pelas duas. E chega de 
embromação! se preparem para conhecer as personagens mocinha e vilã 
mais Mary Sues das fics da LAP! \o/ 

Spoilers até o livro 4, que era o que tínhamos na época (o quarto livro 
foi lançado lá pela metade da fic. Então primeira parte só com spoilers até o 
terceiro xD) 

 

******************************************************************************* 

 

CAP 01 – A convocação 
 

“Mesmo o esperado conserva suas surpresas” 
Emily. 

 
- Ela está bem Tiago? – perguntou a mulher ofegante olhando assustada 

em volta. 
- Está, por hora. – ele respondeu no mesmo estado em que ela. 
- Tem certeza que ninguém viu? 
- Sim Lilían, tenho certeza! Agora vamos, ele está vindo! 

 
*** 

 
Não foi estranho para Veronika e Robert Hailey ver uma elegante coruja 

entrar pela sua janela e deixar cair em cima da mesa um envelope roxo. 
- Deve ser de Susan. Deixe que eu pego! 
Veronika pegou o envelope e o leu. Com uma mistura de espanto e 

curiosidade, o entregou para Emily, sua filha caçula: 
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- É… é para você. 
Emily o pegou, com a mesma expressão da mãe e o abriu. Dentro tinha 

um pergaminho, um papel que ela já estava acostumada a ver em cartas da 
irmã. Começou a ler e quase chorando disse: 

- Mãe, é de Hogwarts! Diz que têm o prazer de informar que há uma 
vaga para mim e me mandaram uma lista de materiais! 

- O quê? – perguntou a mãe perplexa – Mas você nunca… 
- Olhe se não acredita! – Emily entregou a carta com um sorriso de orelha 

a orelha. 
A mãe leu a carta e saiu a procura do marido, quase gritando: 
- Robert! A Emily! Ela recebeu uma carta de Hogwarts também! 
- O quê? – Robert apareceu da cozinha segurando uma xícara de chá. 
Emily correu até a mãe e a abraçou gritando: 
- Eu também sou bruxa! 

 
*** 

 
Charlotte estava deitada em sua cama revisando um livro. Tinha que 

estudar mais do que nunca, logo a coruja mensageira iria chegar com a 
esperada convocação para Hogwarts. Ela fechou o livro com força e suspirando 
olhou para a janela. O dia estava tão bonito, e ela preferia muito estar lá fora ao 
invés de ficar trancada no seu quarto relendo todos os seus livros. 

Ela morava em um castelo antigo, afastado de qualquer cidade ou 
mesmo de um povoado. Nunca a deixaram sair dos limites da propriedade sem 
estar acompanhada. E as únicas pessoas que ela conhecia eram as pessoas da 
casa, o que não queria dizer que todas elas pudesse ser consideradas mais do 
que conhecidas. Mas entre todas essas pessoas, havia uma cozinheira que agia 
diferente das outras, e que considerava Charlotte sua mini amiga. As outras era 
servos que apareciam de repente ou quando chamados e, é claro, o seu pai. 

Charlotte era muito parecida com ele. Não na aparência, mas no resto. 
Ela tinha os cabelos loiros e os olhos azuis, enquanto seu pai… Bom, podemos 
dizer que ele era muito diferente dela. Ele passava dias inteiros trancado na sua 
sala, e Charlotte sabia mais do que ninguém que ele tinha suas razões para isso. 
Era muito poderoso e temido, e ensinava como ser tudo isso para filha. Mas 
mesmo gostando muito dele e de querer corresponder as suas expectativas, 
Charlotte preferia que ele não fosse temido. Preferia que ele tivesse fama de 
outra coisa. 



Para ser igualar ao seu pai é que ela passou todo esse tempo no castelo, 
estudando. Precisava ser melhor que os outros e, mais que isso, precisava 
provar que era melhor do que os outros. 

A porta do seu quarto se escancarou. Um homem alto entrou dizendo: 
- A carta chegou. Seu pai quer vê-la. 

 
*** 

 
Na casa de Emily, depois do jantar, todos foram dormir… ou pelo menos 

tentaram. Foi quando, na escuridão do quarto, Veronika pergunta par seu 
marido: 

- Não acha estranho terem chamado Emily para Hogwarts? 
- Ora, Veronika! Emily é totalmente estranha! Desde que a adotamos há 

seis anos nunca achei que ela fosse como nós… Nunca tivemos sequer uma 
informação sobre seus pais ou parentes. 

Veronika olhou para a janela ao seu lado e sorriu: 
- Você lembra quando Susan tinha onze anos e chegou uma coruja pela 

janela? Lembra do susto que levei? 
- Eu também me assustei. – Robert também sorriu – Mas nos 

acostumamos com isso. Vamos nos acostumar com Emily… também. 
 

*** 
 

Emily estava com a cabeça a mil. Susan Hailey tinha ido para Hogwarts, 
e nunca imaginaria que ela, filha adotiva dos Hailey, iria também algum dia. 
Sempre sonhou com isso, e agora seria realidade. Não conseguiria dormir de 
tão entusiasmada. 

O pensamento estava longe e Emily dormiu sonhando com a escola. 
 

*** 
 

Faltava uma semana para as aulas começarem e Emily não havia 
comprado seus materiais. Estava pensando que finalmente iria conhecer o Beco 
Diagonal que sua irmã tanto falava. 

- Emily, vamos logo! 
- Estou indo, mãe! 
Ela saiu correndo e teria caído da escada se não tivesse agarrado em 

alguma coisa. 



- Cuidado, filha! 
- Desculpa. – pediu ela se desprendendo do corrimão. 
- Pronta para as compras? 
- SIM! – Emily mal podia conter sua felicidade. 
- Sua irmã telefonou e ficou muito feliz quando soube que você iria para 

Hogwarts! Sabe o que ela falou? Que ano que vem você pode ficar com a 
Nimbus dela, já que ela está no último ano. E que quer você no time de 
quadribol da sua casa! 

- Sério? Não acredito! Uau! Uma Nimbus!- Veronika sorria ao ver a 
felicidade de Emily, que quase pulava de alegria. – Puxa, uma Nimbus em 
minhas mãos, nossa, que demais!… Mas, eu tenho medo de altura, mãe. 

- Sua irmã sabe disso. – disse Veronika rindo – Mas ela sabia que você 
ficaria encantada de qualquer forma. 
 

*** 
 

- Já mandei comprarem suas coisas. – Disse o pai de Charlotte. 
- Mas e a varinha? 
- Não se preocupe! Eu te darei a minha varinha. 
- Mas e se ela não…? 
- Eu sei que é a varinha que escolhe o dono, mas essa é especial. – Ele lhe 

deu uma caixa fina retangular. – Experimente. 
Charlotte pegou a caixa e a abriu. A varinha estava bem conservada, 

parecia não ter sido usada a anos. 
- Ande logo, Charlotte! – Seu pai a olhava com um enorme sorriso. 
A menina pegou-a. Nada aconteceu de imediato, mas logo uma nuvem 

verde saiu da ponta da varinha. 
- Não te disse! 
- Eu li em um livro que quando as varinhas escolhem os donos, elas 

soltam… fagulhas. 
- Já falei que ela é especial. Era minha, não era? Eu a usei em Hogwarts e 

você também vai usá-la lá. 
Charlotte olhou bem para a varinha, e pensou em todas as coisas que seu 

pai já tinha feito com ela. 
- Amanhã você vai pegar o trem na estação. Essa noite fará o teste final… 

– Ela a olhou profundamente – Tenho certeza que você vai conseguir, Charlotte. 
 

*** 



 
A estação estava cheia. Emily olhou para todas as plataformas, mas não 

encontrava a Nove e 1/2. 
- Mãe, onde…? 
- Vem, eu te levo. – Disse Veronika olhando para os lados. 
Emily pegou na mão de sua mãe e pegou suas coisas. Veronika começou 

a andar em direção da parede. Andaram até que Emily não agüentou e 
sussurrou: 

- Mãe, a parede! 
- Não tenha medo e me siga. 
Confiando na sua mãe, ela fechou os olhos. Como não sentiu, nada abriu 

os olhos e viu um trem Expresso de Hogwarts. 
- Uma passagem! – disse Veronika sorrindo – Imaginava que era assim? 
- Nossa! Como vocês conseguiram achar isso quando trouxeram Susan 

no primeiro ano? 
- Da mesma forma que achamos o Beco Diagonal: Num passe de mágica! 
Veronika começou a colocar as coisas de Emily no trem a menina ficou 

olhando abobada as outras pessoas, ou melhor, os bruxos ao redor. 
Ela se despediu da mãe e embarcou. Encontrou uma cabine com um só 

ocupante. Uma menina loirinha, com os olhos azuis e com roupas de bruxa 
olhando pela janela. 

- Oi, meu nome é Emily. E o seu? 
- Ollest – falou a menina, seca e friamente, ainda olhando pela janela – 

Charlotte Ollest. 
- Emily Hailey. Eh, hum… Da onde você vem? 
- Não quero conversar. – disse ela em um tom mortal. 
- Desculpa… – pediu Emily saindo da cabine achando que iria chorar. 
Procurou por uma outra cabine, e encontrou uma vazia. O trem começou 

a se movimentar e foi quando percebeu que alguém sentou-se do seu lado e a 
chamou pelo nome. Não podia acreditar no que via: 

- Susan! 
Sua irmã passara as férias inteiras na casa da avó, para concluir um curso 

de matemática do mundo trouxa. E Emily achava que ela não iria conseguir 
pegar o expresso de Hogwarts na data certa esse ano. Mas parece que sua irmã 
deu o seu jeitinho para resolver as coisas, como sempre. 

As duas ficaram conversando durante toda a viagem. Depois se 
separaram na estação de Hogsmeade. 
 



*** 
 

- Aqui nos separamos. 
Charlotte olhou para a plataforma. Era a primeira vez que ela ira 

sozinha, mas não estava entusiasmada como toda aquela agitação e gente da 
plataforma. 

- Seu pai vai entrar em contato logo, dando orientações sempre que 
precisar. Não esqueceu do medalhão? 

- Está aqui. – disse ela colocando a mão no bolso do casaco. 
- Coloque no pescoço. 
- Ele pesa muito. Prefiro deixá-lo no bolso… – ela retirou a mão do bolso 

e olhou para a cozinheira dizendo sem sorrir – Vou sentir saudades. 
- Eu também, querida.- A cozinheira passou mão pelos cabelos loiros da 

menina – Agora vá! Não pode perder o trem. 
 

*** 
 

Emily e os outros novos alunos, seguiram um gigante chamado Rúbeo 
Hagrid, e depois embarcaram em um barquinho. Quando chegaram ao castelo 
foram levados para uma salinha, e lá esperaram até serem chamados para 
entrar no salão principal, aonde seriam escolhidos para as casas. 

Emily, entre muitos outros alunos, esperava ansiosamente para chegar 
seu nome e olhava nervosa para todos os lados. De repente: 

- Hailey, Emily! 
Emily levantou apressadamente e sentou-se no banquinho. De repente o 

Chapéu Seletor começou a falar. 
- Emily, um nome muito bonito. Vem de uma família especial. – E ela 

ouviu – GRIFINÓRIA! 
Ela queria ir para a mesma casa que sua irmã, a Corvinal, mas Grifinória 

era boa também. A única casa que não queria ir era a Sonserina. 
-Ollest, Charlotte! 
A menina loirinha foi andando devagar e com passos firmes, sem olhar 

para ninguém. Foi selecionada para a casa da Sonserina. 
Emily respirou aliviada por a menina não ter ficado na mesma casa que 

ela. Quando todos os alunos já tinham sido selecionados, as mesas ficaram 
repletas de pratos deliciosos instantaneamente. 
 

*** 



 
Charlotte achou uma cabine vazia, sentou ali e ficou olhando o 

movimento fora do trem. Todos se despediam. Ela gostaria muito que seu pai a 
tivesse trazido, mesmo gostando da cozinheira. Mas ela sabia que ele nunca 
poderia ter feito isso. 

Ela estava quieta, absolvida em seus pensamentos, quando a porta se 
abriu e uma menina de cabelos castanhos e olhos verdes entrou: 

- Oi, meu nome é Emily. E o seu? 
Ela não estava a fim de responder perguntas, queria apenas ficar ali 

sozinha olhando pela janela. 
- Ollest… Charlotte Ollest. 
- Emily Hailey… Da onde você vem? 
Agora Charlotte se zangou. Será que era essa garota não se tocava que 

ela queria ficar sozinha? 
- Não quero conversar! – disse o mais cruelmente possível. 
- Desculpe… 
Se fosse de natureza Charlotte rir, ela estaria rolando só por ver a 

expressão assustada da menina. Mas ela continuou séria e voltou sua atenção 
para a janela. O trem estava começando a se movimentar. 

Ao parar na estação perto da escola, ela seguiu os alunos novos. Não 
estava impressionada com os arredores de Hogwarts, porque lhe ensinaram 
tudo o que precisava saber sobre o lugar, inclusive as passagens secretas. 
Especialidades de seu pai. 

Depois de atravessarem o lago eles seguiram para uma salinha apertada. 
De lá foram para o salão principal. Foi uma das primeiras a ser chamada para 
provar o chapéu seletor. Quando ele afundou na sua cabeça ela o ouviu 
dizendo: 

- Você tem muitos planos. Vai cumprir com todos eles? 
- É claro que vou! 
- …Você já estava destinada para essa casa desde que nasceu – ela o 

ouviu gritar – SONSERINA! Então foi até a mesa da sonserina e sentou, em um 
canto onde havia menos alunos. Ela viu Emily a olhando na mesa da Grifinória, 
e assim que a menina percebeu virou o rosto bruscamente para outro lado. 
Charlotte achou que Grifinória caia bem para aquela menina. A casa dos 
perdedores, seu pai sempre disse. E Emily Hailey tinha jeito de perdedora. 
 

*** 
 



Os dias passaram-se rápidos e logo chegou o fim de ano. Emily tinha 
conhecido várias pessoas, Charlotte se manteve isolada apenas com seus livros. 

Na estação Emily viu Charlotte embarcando em uma carruagem sem 
cavalos. Não teve tempo de ver quem estava com ela, a carruagem partiu 
velozmente. Ficou olhando até ela se afastar ao longe e sumir. Enquanto estava 
perdida em pensamentos, imaginado o quanto Charlotte devia ser rica, um 
puxão no braço a fez acordar. Era Susan a chamando para irem para casa 
também. 

 

 

CAP 02 – Sombra e Charlotte 
 

“Não o julgo pelo que faz para os outros, mas pelo que ele faz pra mim!” 
 Charlotte 

 
Era o segundo ano de Emily em Hogwarts. Novamente ela viu Charlotte, 

com seus olhos azuis sentada sozinha no Expresso que as levaria para a escola. 
Respirando profundamente, ela abriu a porta da cabine entrou sem cerimônias: 

- Oi, Charlotte Ollest! – Emily disse em tom irônico – Como foram suas 
férias? 

- Olá, Hailey – ela respondeu no mesmo tom – Interessa? 
- Claro, estuda na mesma escola que eu, no mesmo ano, e sem contar que 

dividimos algumas aulas. Posso me sentar? 
Charlotte a fuzilou com os olhos. Estava mais impertinente do que o ano 

passado. Mas a cabine não era propriedade sua e acabou cedendo, de má 
vontade: 

- Pode… 
Emily começou a se ajeitar, e levou um susto quando de repente 

Charlotte puxou sua mão esquerda perguntando: 
- O que é isso? 
- Ah, essa cicatriz? Não sei como consegui. Só sei que me acharam com 

ela sangrando. Mas já faz anos e… porquê está me olhando assim? 
Charlotte a encarou com uma cara indecifrável: 
- Sabia que isso vem da Magia Negra? 
- Não… Magia negra, como..?… 
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Charlotte percebeu que havia falado de mais. Aproveitou a reação 
assustada de Emily para corrigir o erro: 

- Eu estava só te assustando… Como assim “me acharam”? – ela tentou 
mudar o rumo da conversa. 

Pela cara de Charlotte, estava muito claro que ela nem ao menos sabia o 
que significava a palavra “brincar”. Mas Emily deixou assim, e tentou resumir 
sua vida desde que foi encontrada, até o dia que fora adotada pelos Hailey. Ela 
percebeu que Charlotte, não mudou sua expressão de rosto até chegarem na 
estação. 

Acabaram descendo do treme juntas e entraram na carruagem que 
levava os alunos ao castelo. Charlotte ficou atenta e apontou para um 
barquinho que estava atravessando o lago. 

- Olhe aquele barco. 
- E se eu não quiser olhar? Ele afunda? 
Charlotte não deu ouvidos para a garota e falou calmamente: 
- Naquele barco está o Harry Potter. 
- Aquele que derrotou Você-Sabe-Quem?! – em um pulo, Emily 

atropelou a garota da janela para poder ver. 
- Ele não o derrotou. – murmurou Charlotte – Só o deixou sem forças. 
Pela primeira vez Emily percebeu a mudança no rosto de Charlotte e 

ficou assustada. Seus olhos passaram de frios e distantes para odiosos, 
zangados. 
 

*** 
 

Depois, no Salão Comunal, começou a cerimônia de Seleção. Emily 
estava distraída conversando com Catherine, uma de suas colegas de quarto, 
quando ouviu: 

- Harry Potter! 
O menino mais famoso do mundo dos bruxos estava andando 

apressadamente para onde estava o Chapéu Seletor. Ficou um tempinho lá, até 
que ele gritou: 

- GRIFINÓRIA! 
 

*** 
 

Charlotte estava calada, no seu canto como de costume observando. 



Um aluno novo chamado Draco Malfoy depois de ser selecionado para a 
Sonserina, se sentou ao seu lado. Ele também era loiro e seus olhos eram quase 
azuis. Ao seu lado estavam dois trasgos disfarçados de humanos, que se 
chamavam Crabbe e Goyle. Ela conhecia o Sr. Malfoy, ele já havia vindo muitas 
vezes a sua casa. Só não sabia que ele tinha um filho… 
 

*** 
 

Emily era inteligente, mas Charlotte era muito mais. Ela tirava sempre as 
melhores notas. Além do mais o professor Severo Snape tentava sempre 
conseguir alguns pontos extras para a Sonserina através dela, mas ela sempre 
fazia pouco da ajuda dele. 

As duas haviam se tornaram quase colegas. Cumprimentava-se de vez 
em quando e até conversavam, mas mesmo assim Emily nunca vira Charlotte 
sorrir. Sempre quando alguém tocava no assunto do momento: “O menino que 
sobreviveu e derrotou o Lorde das Trevas”, ela saia ou mudava o rumo da 
conversa. Emily sempre se perguntava: “Por que ela é assim?”, mas não tinha 
coragem de perguntar diretamente a ela, porque Charlotte ainda a assustava 
com suas meias palavras e frases de duplo sentido. 

Nesse segundo ano em Hogwarts, Emily acabou fazendo amizade com 
uma menina dentuça que estava no dormitório ao lado do seu. Hermione 
Granger, do primeiro ano e amiguinha do Potter. Eles ficaram amigos depois 
que enfrentaram um trasgo que interrompeu a festa do dia das bruxas. Essa 
menina era muito inteligente e estava sempre estudando. 

Uma certa manhã, Emily estava tomando café, ao lado de Catherine, 
quando a revoada de corujas entrou pela janela. Pilcher, a coruja de 
comunicação com seus pais, entrou e deixou cair em seu colo um pergaminho 
enrolado com uma fita azul. Ela abriu e leu: 

 
Querida Emily:  
 
Oi, filha. Estamos te mandando esta carta para avisar que estamos saindo de 

férias para o Egito. Assim que voltarmos mandaremos sua lembrancinha. E a,í como 
está? Como vão as aulas? Se esforçando? Bom seu pai já está irritado com a demora. 
Mande beijos para Susan. 

De sua sempre: 
Mamãe. 
 



- Legal! Olhe Catherine, meus pais vão para o Egito! 
- Eu já fui. É muito legal mesmo! 

 
*** 

 
Charlotte entrou no seu dormitório, como sempre em um visível mal 

humor. Ela o dividia com mais quatro meninas mal encaradas, que nesse 
momento estavam em volta da sua cama. 

- O que estão fazendo? – perguntou ela indignada com a audácia delas. 
- Essa coisa aí tá brilhando. O que é? 
Charlotte ficou branca, era o seu medalhão. 
- É uma bugiganga que eu comprei numa feira que está quebrada! 
Charlotte pegou rápido o medalhão e estava saindo quando uma das 

meninas perguntou: 
- Aonde você vai? Não podemos mais sair, já passou da hora! 
- Eu vou ao banheiro. – disse ela pegando a capa e fechando a porta com 

força. 
 

*** 
 

Naquela noite, Emily estava pensativa sem sono. Ela sentia uma latejação 
na mão esquerda. Sua garganta estava seca, ela levantou e pôs um pouco de 
água em um copo. Andou pelo quarto e parou na janela. Um vulto se movia 
pela neve lá embaixo. Era uma pessoa com um capuz, que corria olhando para 
trás, para ter certeza de que ninguém a seguia. Na corrida o capuz escorregou 
deixando a cabeça exposta por um tempo. O copo que estava na mão de Emily 
caiu num banque surdo, por sorte não quebrando. O vulto era Charlotte e 
estava indo para a floresta proibida. Emily ficou intrigada. O que Charlotte 
estaria fazendo na Floresta Proibida àquela hora?!… Sem avaliar muito a 
situação, resolveu ir atrás dela. 
 

*** 
 

Charlotte corria o mais que podia. A neve e o frio dificultavam as coisas. 
“Porque hoje? Porque agora? Não podia se amanhã?”, ela se perguntava no 
caminho, olhando de vez em quando para trás. E se alguém a visse?! Estaria 
perdida! Tudo iria por água abaixo! Em uma pedra no caminho, ela derrapou e 



seu capuz caiu. Levantou rapidamente e se embrenhou de uma vez na floresta 
proibida. 

Ele estava lá atrás de uma árvore, apenas sua sombra a vista. Charlotte 
não sabia porque ele quis aparecer desse jeito. Talvez quisesse que acreditassem 
que ele estava mesmo muito fraco, e que não podia aparecer de outra forma… 
Mas, não era bem quem ela esperava encontrar. 

- O que quer?! -perguntou ela se contendo para não explodir e jogar uma 
praga nele. 

- Está na hora. Não posso esperar mais! Sabe como passar pelo cachorro? 
- Não! 
- O que adianta mandarem você aqui se não me ajuda em nada?! 
- Claro que descobri alguma coisa importante! 
- O quê?- perguntou a voz num tom de impaciência 
- Hagrid é o dono do cachorro. Ele jamais irá revelar como acalmá-lo, a 

não ser se… – Charlotte olhou desconfiada para ele. Havia uma mancha 
prateada em sua capa. 

- A não ser se o quê?! 
- Você bebeu sangue de unicórnio, Quirrel? 
A sombra ficou em silêncio. Depois saiu de trás da árvore, com sua 

pesada capa arrastando no chão. 
- Sim! Algum problema? 
- Foi meu pai que mando você fazer isso? 
- Não, mas eu achei que assim ficaria mais fácil de acreditarem que ele 

estava rondando aqui por perto. 
- Isso pode dar confusão! Um unicórnio morto não é pouca coisa. 
- Está bem, está bem! Seu pai me dá ordens, não você. Agora me diga 

logo como passar pelo cachorro! 
- Hagrid gosta de beber, e tem facilidade de se embriagar. Quando está 

bêbado fala mais do que pode. 
- Tem certeza disso? 
- Absoluta! Você é um inútil, Quirrel! Como fica com os professores já 

deveria ter notado isso! Não sei como meu pai confia em gente como você e… 
- Cale a boca, pirralha! – Quirrel arrancou o medalhão da mão de 

Charlotte e o colocou na frente da garota que, de um instante para o outro, ficou 
rígida como uma estátua e com os olhos desfocados – Seu pai me deu poderes 
extras. Inclusive o de dominar você. – ele deu uma risada sinistra – Achou que 
eu iria aturar uma menina metida e chata igual a você dando ordens?! Está 
muito enganada! 



Uma espécie de holograma mágico, vindo do medalhão, apareceu atrás 
de Charlotte e pôs as mãos nos ombros dela. Ele estava com uma capa preta 
escondendo o rosto, apenas olhos vermelhos com fendas negras apareciam – É 
assim que os idiotas de Hogwarts pensam que seu pai está hoje! Não é assim 
que ele é Charlotte?! Um monstro, não é?! AHAHAHAHAHAAAA! 

- Não… Ele não é um monstro… – Uma voz sussurrada tentava passar 
pelos lábios cerrados da garota, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. 

- O que é isso Charlotte! A herdeira está chorando? Quirrel limpou as 
lágrimas do rosto dela com um sorriso irônico. – Você não devia chorar. Seu pai 
iria se decepcionar vendo você demonstrando fraqueza contra simples palavras. 

- Charlotteeeeeee! 
- Quem está aí?! – Quirrel ficou branco. 

 
*** 

 
Emily entrou na floresta proibida. Sabia que isso seria o suficiente para a 

expulsarem da escola, mas ela sabia que decididamente alguma coisa estava 
errada. Ouviu vozes e viu Charlotte falando com alguém. Tentou chegar mais 
perto para poder ver quem era. Sua cicatriz latejava por causa do frio, uma dor 
que quase a fazia desistir de continuar, mas ela se mantinha firme. Quem era 
aquele? O Prof. Snape? Não, não era tão alto. Mas quem? 

A figura saiu de trás de uma árvore e ela pode ver perfeitamente quem 
estava por baixo da pesada capa: era o Prof. Quirrel! Mas o que ele fazia ali? E 
com a Charlotte? 

Viu então, nas mãos do Professor, um medalhão, roxo e verde, e 
Charlotte olhando para ele como uma estátua. Um segundo depois, uma capa 
preta com olhos grandes e vermelhos, iguais a de uma cobra apareceu por trás 
de Charlotte. Emily não agüentou mais a dor na mão. Quirrel ria de alguma 
coisa, mas ela não conseguia ouvir o quê ele falava. Então não se conteve e 
gritou: 

-Charlotteeeeeee! 
Emily viu, os grandes olhos desaparecerem e ouviu Prof. Quirrel 

perguntando assustado: 
- Quem está aí?! 

 
*** 

 



Charlotte caiu no chão. Lágrimas ainda escorriam pelo seu rosto e ela 
sussurrava; “Não… ele não é um monstro!”. 

- Levante-se! Rápido! – Quirrel a puxava pelo braço sussurrando nervoso 
– Viu quem era? 

Charlotte tinha reconhecido a voz de Emily, mas não quis contar: 
- Acho… acho que sim. 
- Então a encontre, quem quer que seja! De um jeito nela o mais rápido 

possível! … E pare de chorar! 
Ela levantou-se, com seus olhos azuis trovejando de raiva: 
- NÃO ESTOU CHORANDO! 
Charlotte apontou a varinha para Quirrel, que foi jogado para trás e 

bateu com a cabeça em uma árvore. Ela pegou-o pelas vestes e disse com os 
dentes cerrados: 

- EU NÃO SOU MAIS UMA MENININHA! SE DUVIDAR SOU PIOR 
QUE MEU PAI! NÃO SE ATREVA A FAZER ISSO NOVAMENTE, OUVIU 
BEM?! 

Quirrel balançou a cabeça positivamente. Ela deu um sorrisinho de 
desdém e disse colocando a varinha na ponta do nariz dele: 

- Eu fui treinada para destruir pessoas. Está se esquecendo disso… 
SERVO?! – ela o soltou – Não me obrigue a começar a fazer isso antes do tempo. 
Entendeu? – e complementou virando de costas – Ah! Tem mais uma coisa… – 
ela voltou-se novamente com um sorriso sinistro – Espere só até meu pai saber 
do que você o chamou. Ele não gosta nada, nada que fiquem falando mal dele 
pelas costas!… Adeus! – e saiu rindo deixando um Quirrel quase inconsciente 
para trás. 

- Você não vai… n-não vai contar… Não Cha-charlotte! Por favor! Eu 
faço qualquer coisa! POR FAVOR! 

Ela apenas esboçava um sorriso de satisfação ouvindo Quirrel berrar 
suplicando enquanto voltava para o castelo. 
 

*** 
 

Emily correu o quanto pôde. A dor era insuportável. Será que o professor 
tinha a reconhecido? Chegou no quadro da mulher gorda e disse ofegando: 

- Chi…fre de u…nicór…nio! 
A porta abriu e ela entrou cambaleando na Sala Comunal e viu, sentados: 

Harry Potter, a sua colega dentuça Hermione Granger e um ruivinho. 
- Está tudo bem Emily?- perguntou Hermione 



- Me… me… a … judem!… 
E tudo ficou preto. 

 
*** 

 
Charlotte entrou no quarto novamente com uma expressão pior do que o 

normal. As outras garotas ainda estava esperando ela voltar com alguma 
explicação decente: 

- O que você foi fazer? Por acaso ficou presa no vaso? 
Todas riram. Charlotte fuzilou com os olhos a menina que falou e ela 

ficou quieta, seguida pelo silêncio das outras. 
- Não interessa a ninguém o que eu faço ou deixo de fazer! – disse ela 

indo para sua cama. 
Seus ossos estavam doloridos. Ela já tinha passado por vários testes de 

resistência que a fizeram se acostumar com esse tipo de dor. Mas tinha 
consciência de que um feitiço de magia negra como o que Quirrel usou poderia 
matar uma pessoa normal. Ela sorriu orgulhosa de si mesma: “Mas eu não sou 
normal!” 
 

*** 
 

Harry, Hermione e Rony estavam sentados na Sala Comunal da 
Grifinória quando o quadro com a mulher gorda se abriu, e lá de fora apareceu 
uma menina, alta, magra, cabelos castanhos e com os olhos mais verdes que 
esmeraldas. Estava branca, com uma cara horrorizada. Hermione parecia saber 
quem era: 

- Está tudo bem Emily? 
- Me… me… a… judem!… 
A menina capotou no chão. Os três saíram correndo e se puseram em 

volta dela: 
- Harry, Rony, levem ela até a enfermaria. Se madame Pomfrey 

perguntar alguma coisa, digam, hum… que ela desceu as escadas, pediu ajuda e 
desmaiou. 

- Certo! 
Enquanto Hermione foi tentar verificar se a coisa de quem Emily estava 

fugindo ainda estava lá fora, Harry pegou Emily pelos braços e viu a cicatriz 
dela. 

- Olhe, Rony! Essa coisa vermelha está fazendo a mão dela inchar! 



- Vamos Harry! 
 

*** 
 

Emily acordou. Olhou para o teto e não o reconheceu. Sentou-se na cama 
e ouviu: “Não diretor, ela está bem. Foi apenas um desmaio… Não, Não se 
preocupe.” 

Ela havia desmaiado. Como foi parar ali? Quem a levou? Lembrou-se: 
Harry, Hermione e o ruivinho. Ela pediu ajuda para eles. Sim foram eles. Sua 
linha de pensamento foi cortada pela voz da Madame Pomfrey. 

- Já acordou? Não pensei que seria tão cedo… 
- O que o diretor estava fazendo aqui? 
- Soube do seu desmaio e se preocupou. Se acostume, Dumbledore é 

sempre assim com seus alunos. 
- E quem me trouxe aqui? 
- Ah, sim. A Srta. Granger e os Srs. Potter e Weasley a trouxeram. Estava 

parecendo um fantasma de tão branca! Eles falaram que você desceu as escadas 
pedindo ajuda e desmaiou. Estava sentindo o quê? Dores? Onde? 

Emily mostrou a cicatriz e disse que dali vinha a dor e que era 
insuportável. A enfermeira olhou atentamente para a mão da garota e disse: 

- Você vai ficar mais uns dias em observação. Agora coma este chocolate 
e durma. 
 

*** 
 

Teve um pesadelo horrível. Sonhava que estava na Floresta Proibida. 
Charlotte apareceu do nada correndo e machucada. Estava com o rosto roxo e 
inchado, como se tivesse apanhado. Ela agarrou-se em Emily e gritou ofegando 
prestes a desmaiar: “Ele não me ouve mais! Vai chegar! Agora! Fuja! Por favor, 
ele está vindo! ELE VAI PEGAR VOCÊ DOIS, FUJA COM HARRY! FUJA! 

Então um flash de luz verde a atingiu nas costas ela foi fechando os olhos 
devagar ainda dizendo para eles fugirem. Ela deslizou pelas vestes de Emily e 
caiu no chão inconsciente. 

Emily acordou suando e assustada, quando viu do seu lado, junto com 
Hermione, o Weasley (agora ela sabia o nome) e Harry Potter. 

- Que bom que acordou! Já estava me preocupando.- disse Madame 
Pomfrey – A srta. Granger e os srs Potter e Weasley queriam vê-la – e disse 
olhando para os três – Não demorem. 



- Oi, Emily. Está se sentindo melhor? 
- Sim, eu estou bem! Não precisam se preocupar. 
Harry e Rony olharam para os lados e sussurraram: 
- Onde estava ontem à noite? – perguntou Harry primeiro. 
- Por acaso viu o Fofo? – perguntou o Weasley de supetão. 
- Quem? – ela perguntou também pasma. 
- Harry! Rony! Não estão vendo que ela está tentando se recuperar?- 

disse Hermione dando uma cotovelado dolorida nos dois – Não importa onde 
estava, mas sim que ela está bem! 

- Eu, hum… Fui ver minha irmã. 
- Pronto, meninos. Ela tem que descansar! – avisou a madame Pomfrey. 
- Melhoras! – os três falaram juntos ao saírem. 
- Muito bem, querida. Talvez amanhã você já poderá sair. 
Emily dormiu e teve outro pesadelo. Desta vez sonhou que ela, estava 

amordaçada com as mãos e os pés amarrados. Não reconheceu o lugar que 
estava, era uma espécie de sala, com colunas enormes, rodadas por cobras de 
pedra. Uma luz pálida vinda dos olhos de uma pessoa, denunciava a presença 
de alguém nas sombras perto dela. De repente ela ouviu uma espécie de assobio 
e Charlotte entrou olhando firme para as sombras. A pessoa começou a assobiar 
também, e Charlotte respondia com o mesmo som. Até que ela gritou: “NÃO! 
VOCÊ NÃO É MAIS QUEM ERA! A SEDE DE VINGANÇA SUBIU A SUA 
CABEÇA! EU NÃO… 

Os olhos de Emily se arregalaram, a pessoa que estava nas sombras 
apareceu era… era?… a garota não conseguiu reconhecer. Ele falou algumas 
palavras e a varinha de Charlotte voou para a mão dele. E dando uma risada 
fria, novamente lançou o raio verde. 

Uma voz suave a acordou: 
- Emily, hora de levantar. Já está liberada. 
Emily levantou mais cansada do que antes. Vestiu-se e foi para o 

dormitório feminino. Chegando lá Catherine a chamou: 
- Você está melhor? Como você foi parar na enfermaria? O que houve?! 
- Não foi nada demais. Só um desmaio. 
- Ah, teve uma menina a procurando. É da Sonserina. Se 

chama…hum…ah, é uma tal de Charlotte Ollest. 
- Obrigada. – agradeceu ela desanimada indo para a sua cama. 
- Vai descer? 
- Já vou. Primeiro vou me trocar. 
- Vá rápido. Nossa primeira aula é com o Snape. 



- Tudo bem. – disse ela mais desanimada ainda. 
- Primeira aula com o Snape e está tudo bem? Acho que você bateu a 

cabeça antes de desmaiar! – exclamou Catherine antes de sair. 
 

*** 
 

E agora? Emily estava na enfermaria. E se ela conta-se para alguém? Não 
podia correr o risco, tinha que falar com ela o quanto antes. Nos seus 
treinamentos, Charlotte aprendeu que em caso de um espião, deveria eliminá-lo 
imediatamente. Mas, matar Emily? “Eu sou uma idiota! EU NÃO POSSO TER 
PIEDADE DE NINGUÉM! Não importa se…se ela for… única pessoa que… “. 
Charlotte bateu com o punho na mesa. 

- Algum problema Srta. Ollest? 
- Não professora! Desculpe, eu me distrai. 
Charlotte tinha vontade de dar um soco em si mesma “Eu sou uma 

imbecil! Idiota, idiota, idiota!”. Charlotte olhava para seu livro, mas não 
prestava a menor atenção ao que a professora McGonagall dizia. 

- Estão dispensados. Podem sair, e não se esqueçam de treinar! Semana 
que vem quero todos sabendo transformar barbantes em minhocas. 

No empurra-empurra para entrar no salão principal, Charlotte esbarrou 
com um menino loiro, era o garoto Malfoy. 

- Será que você é cega? – perguntou ela furioso. 
- Não enche! – berrou Charlotte mal humorada, não parando para ajudá-

lo. 
- Doida! – murmurou Draco, juntando seus livros do chão. 
Ela continuou andando. Foi direto para o seu dormitório e jogou os livros 

em cima da cama. Ela olhou para o nada e disse: 
- Eu preciso falar com ela! Agora! – E saiu correndo com mais pressa do 

que quando entrou. 
 

*** 
 

Emily não viu Charlotte na mesa da Sonserina. E tomou um susto 
quando ouviu a voz dela vinda do seu lado. 

- Eu preciso falar com você! É urgente! Por favor. 
Emily concordou e a seguiu para fora do salão. Ela seguiu sem perguntar 

nada, sabia que alguma coisa tinha que ser esclarecida. Elas pararam na frente 
da porta de um banheiro e entraram. Charlotte se virou e olhou para Emily: 



- Me desculpe! – Ela apontou a varinha para a cabeça dela. 
- O que você vai fazer? – Emily perguntou assustada 
Charlotte não respondeu. 

 
*** 

 
Charlotte corria pelos corredores. Não sabia certo para onde estava indo 

e muitas vezes teve que parar para ver onde estava. Precisava encontrar Emily. 
Teria que matá-la, não tinha outro jeito. “Mas?…” Ela parou no meio de uma 
escada com cara de quem acabara de descobrir que a terra girava em torno do 
Sol. ” É! É isso!” Ela deu meia volta e começou a correr rindo, ia direto para o 
salão o principal. “Matar vai ser muito óbvio, e muito suspeito. Preciso é de 
uma outra coisa!”. Ela parou antes de entrar no salão escondendo a varinha nas 
vestes e tentou se acalmar. Entrou e seguiu para a mesa da Grifinória. 
 

*** 
 

- Charlotte? – Perguntou Emily novamente sentindo suas pernas 
amolecerem. 

Charlotte sorriu e gritou: 
- Obliviate! 
Emily ficou congelada por um tempo, depois olhou confusa para os 

lados: 
- O que estou fazendo aqui? 
- Sua louca! 
- O que foi?! 
- Eu chamei você para me ajudar com um dever e você me arrasta até 

aqui para contar que você desmaiou por causa de um garoto? 
- Contar?… Um garoto?… Eu não me lembro…eu… 
- Era só o que me faltava! Sabe não preciso mais que você me ajude, eu já 

me lembrei qual era o feitiço. Tchau! 
Charlotte saiu e deixou para trás uma Emily meio perdida. 
- Ahm… que estranho… garoto? 

 
*** 

 
Naquele ano Harry Potter entrou para o Time do Quadribol. O menino 

mais jovem do Quadribol de Hogwarts. 



Quirrel era um espião. Os alunos não ficaram sabendo direito que tinha 
acontecido, mas parece que Harry Potter e seus amigos tinham salvo a escola de 
alguma coisa ruim. E com isso, grifinória ganhou a tão cobiçada taça das casas. 
E mais uma vez Emily viu Charlotte indo embora na carruagem sem cavalos… 
mas dessa vez ela tinha se despedido. 

 

 

CAP 03 – Passado desconhecido 
 

“Pequenas coisas podem dizer muito, se prestarmos mais atenção nelas.” 
Emily. 

 
- O sexto ano… O tempo passa rápido não é mesmo Lúcio? 
- E como… 
Lúcio Malfoy observava pela janela Charlotte lendo um livro embaixo de 

uma árvore no triste jardim do castelo. Fazia um bom tempo que ela não a via 
mais, e ela tinha crescido um bocado. 

O pai de Charlotte percebeu para quem Malfoy estava olhando. 
- Não se preocupe, Lúcio! Viu como ela está bonita? Eu cuidei bem dela 

aqui. Quando ela saber de tudo vai agradecê-lo. 
Lúcio deu um sorriso forçado e pensou consigo: “Vai agradecer…se não 

me matar primeiro…” 
 

*** 
 

Faltava um mês para as aulas de Emily começarem em Hogwarts. Mas 
esse ano ela teve uma surpresa. Além da carta da convocação para a escola, ela 
recebeu uma carta anexa. E nela dizia que para grande orgulho da escola ela 
tinha sido convocada para ser Monitora da Grifinória. 

- Mãe. Mãeee! 
- Que foi?… Que escândalo é esse?! 
- Leia mãe! 
Ela leu, e a cada palavra uma lágrima escorria pelo seu rosto. 
- Oh Emily, minha pequenina! Você agora é Monitora! Que bom, filha! 

Tenho tanto orgulho de você, meu amor! – disse ela a abraçando. 
- Eu também te adoro, mãe do meu coração! 
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E Emily pensou: Já que não tenho a verdadeira, me resta amar quem me 
cuidou desde meus cinco anos… Faz onze anos que te amo mãezinha!” 
 

*** 
 

Charlotte entrou na cozinha onde sua amiga cozinheira estava 
preparando o jantar. Chegou perto dela e lhe mostrou, sem vontade, a carta que 
havia recebido. A cozinheira abriu e leu com um sorriso enorme. Charlotte por 
sua vez apenas olhava sem sorrir. 

- Recebi agora pouco… 
- Muito bem, Charlotte! Seu pai vai ficar orgulhoso! É uma prova que 

confiam em você! 
- Não duvido disso… – a garota suspirou olhando o distintivo. 
- Eu sempre quis ser monitora quando eu estudei em Hogwarts, na Lufa-

lufa… pena que nunca consegui. 
Charlotte voltou para seu quarto arrastando os pés. Depois que ela saiu, 

foi a vez da cozinheira suspirar. 
- Ai, ai!… Se continuar assim, daqui alguns anos ela vai ficar louca. Que 

pena, ela podia ter um futuro e tanto. 
 

*** 
 

Emily estava no Beco Diagonal, comprando seus materiais para seu sexto 
ano em Hogwarts. Estava conversando com Catherine sobre o Professor de 
Defesa Contra as Artes das Trevas, que pelo que elas sabiam seria um bruxo. 

- Tomara que não seja o Snape. Eu morreria! 
- Credo! Vira essa boca pra lá! Ainda bem que você não é uma das alunas 

preferidas da professora Sibila… Ah, e aquela garota da Sonserina? Eu nunca vi 
ela aqui no Beco Diagonal. 

- Quem? Charlotte? Ela deve estar em casa. 
- Onde ela mora? 
- Sabe que eu nunca perguntei… Mas deixa de pensar nisso por 

enquanto. Vai me conta, de quem você está afim agora, Catherine? 
A garota corou: 
- Ele é da Grifinória. 
- Posso saber quem? 
- Hum, acho que você pode me ajudar… 
- Como? 



- Você conhece os irmãos dele. 
- Quem são? 
- Rony, Jorge Gina Weasley! 
- Faltou um dos gêmeos. Não vai me dizer que é o …Fred? 
- Sim, o Fred Weasley! – disse ela com seu rosto pegando fogo. 
-Sei quem é. Mas não falo com ele. 
- Aonde vou achar alguém que fale com ele?! 
- Não sei. Vamos pegar nossos sundaes. Já estão prontos. 
- Emily, é normal sua cicatriz ficar assim? 
- Assim como? 
- Vermelha desse jeito! 

 
*** 

 
Harry, Hermione, Gina, Rony e os gêmeos Weasley estavam 

conversando enquanto andavam pelo Beco Diagonal. De repente Hermione 
parou puxando Rony pelas vestes: 

- Ei, olhem lá. É a Emily. Lembram dela? Aquela que desmaiou na Sala 
Comunal… Puxa já faz tempo que a gente não se fala! 

- Quem é?- perguntou Fred todo interessado. – Aquela com aquela coisa 
vermelha na mão? 

- Ei, Harry, olhe para cá – Rony disse, dando risada – Olhe sua cicatriz, 
está vermelha! Ue coisa bizarra! 

Os gêmeos e Rony rolavam de rir, enquanto Hermione e Gina se 
seguravam para não acompanhar. 

- Gente! – dizia a garota de cabelos vermelhos – Que indecência rir dos 
amigos em local público! Vamos parar… Tá, eu também acho engraçado, mas 
vamos…. Ai, Harry! Será que não tinha um lugar melhor pra sua cicatriz ficar 
assim? Tá muito engraçado! 

Gina não agüentou e desandou a rir. Hermione foi a única que continuou 
séria. Harry não via graça e mudou de assunto, ajeitando a franja na testa para 
esconder a cicatriz: 

- Tudo bem, eu vou lá cumprimentar ela, já que vocês não tem nada mais 
interessante para fazer do que rir de mim! 
 

*** 
 



- Que estranho, vermelha? – Emily olhava para sua a mão sem entender, 
e foi quando ouviu um voz atrás dela. 

- Oi Hailey. Tudo bem? 
Emily percebeu uma energia estranha vinda do garoto e notou que a 

cicatriz de Harry também estava vermelha. 
- Oi Harry, como tem passado? – disse ela automaticamente olhando 

para a testa dele. 
- Já tive dias piores. Hoje está mais ou menos assim, como você está 

vendo. 
Emily se tocou e parou de olhar para a testa do garoto, mas também 

escondeu a mão no bolso da veste para ele não perceber a cicatriz dela. Nisso 
Hermione e os outros já estavam do lado deles. 

- Oi, Hermione! 
- Hermione nos apresente! – falaram os Weasleys juntos. 
- Ah, Catherine, Emily estes são Fred, Jorge e Gina Weasley. 
- Prazer, Emily Hailey. 
- Prazer, Catherine Holt. – Catherine ficou vermelha que igual a um 

pimentão. 
Ainda para piorar a situação delas, os gêmeos fizeram um típico 

teatrinho se curvando um na frente de cada uma e beijando-lhes as mãos: 
- É um prazer conhecê-las, senhoritas! – novamente falaram juntos. 
Sentaram todos na sorveteria e ficaram conversando muito. Até 

escurecer e chegar a hora de irem para casa. 
 

*** 
 

- Eu mandei te chamar aqui porque tenho uma surpresa! 
Por um instante a palavra surpresa ecoou pela cabeça de Charlotte. O 

que seria? Será que seu pai iria com ela para estação? Claro! Ele poderia usar 
um disfarce, porque não? 

- Preparei isso para você. – Ele lhe entregou um livro roxo. 
- O que é isso? 
- Um diário. 
- Pai… – Charlotte torceu a cara – Eu odeio essas coisas… Não têm 

utilidade. 
- E eu mais ainda! Mas esse tem uma utilidade, sim. Depois daquele 

incidente com o medalhão no seu segundo ano, achei melhor preparar alguma 
coisa melhor. Esse livro… – Ele o pegou e mostrou a capa – …tem um código. 



Quando é aberto por outra pessoa ele é apenas um diário. Mas quando é aberto 
por você, com a sua varinha… – Ele entregou o livro para ela abri-lo e, para sua 
surpresa, uma janelinha apareceu na primeira folha – ele se torna uma porta de 
comunicação entre nós. 

- Muito bem pensado…- disse ela pegando o diário e o examinando. 
- Nada que você também não pudesse pensar. Se por acaso mudar de 

idéia e quiser escrever nele… Agora vá antes que se atrase para o expresso de 
Hogwarts. 

Ela já estava fechando a porta quando seu pai exclamou: 
- Ah! Talvez esse ano eu apareça mesmo por lá, mas não me espere. 
Charlotte correu para seu quarto e fechou a porta. Escorando-se na 

parede olhou para o seu novo diário. Seu pai era mesmo um gênio, não era a 
toa que ele chegou a ser quem era. 
 

*** 
 

Emily ainda ficou mais duas semanas em casa antes de acabarem as 
férias. Nesse meio tempo, ela pensou na sua cicatriz e na de Harry. As duas 
tiveram uma reação ao mesmo tempo no Beco diagonal. Mas porque será ? 
Talvez ela tenha conseguido essa cicatriz da mesma forma que Harry. Você-
sabe-quem devia ter matado seus pais assim como matou os de Harry, mas 
porque não a matou também? 

Perguntas ainda estava sem resposta. Quem sabe um dia ela ainda 
descobriria essa parte encoberta do seu passado… do seu passado 
desconhecido. 
 

*** 
 

Já era setembro e Harry estava na estação de trem, esperando pelos seus 
amigos e, principalmente, por Emily. Estava ansioso para vê-la novamente. 
Mas, infelizmente, parecia que não era só ele. Os gêmeos estavam muito 
interessados em Emily. Não paravam de pedir dela um segundo. 

Depois de alguns minutos esperando, ele viu Emily, acompanhada de 
Fred e Jorge, vindo na direção dele. Seu coração se encheu de felicidade. Ele 
sorriu levemente e viu que Emily retribuiu o sorriso. 
 

*** 
 



Emily mal entrou na Estação de Hogwarts, Fred e Jorge a recepcionaram. 
Estavam indo em direção de Harry, que sorriu quando viu ela se aproximando. 
Realmente não sabia o que sentia, mas ao vê-lo ali, parado sentiu-se 
tremendamente feliz. 

- Oi, Harry! Como foram suas últimas semanas de férias? 
- Boas, se é que pode se dizer que passar a férias com os Dursley é bom. E 

as suas? 
- Ótimas! 
- Bom vou guardar minhas coisas, – disse ele olhando de um gêmeo para 

o outro – com licença. 
Emily não via a hora de encontrar Charlotte. Depois do segundo ano, 

elas estavam mais amigas e, apesar de continuar fria e distante, Charlotte sabia 
ouvir, isso era importante. Ela passou reto por todos as primeiras cabines, e 
parou a porta de uma, já sua conhecida de tempos. Ela tomou impulso e abriu a 
porta. 

- Oi, Charlotte!- disse contente e sentou-se – Como estão as coisas? 
- Estou bem. – disse simplesmente, ainda olhando o movimento da 

plataforma. 
De repente os gêmeos, Rony, Gina, Hermione, Harry e Catherine 

invadiram a cabine cantando alegremente. 
Durante toda a viajem, todos riam e brincavam. Menos Charlotte, que 

ficou séria durante todo trajeto da estação de Londres até a de Hogsmeade. 
 

*** 
 

Charlotte encontrou Emily no trem, como acontecia todos os anos. Ela 
conversaram por pouco tempo, coisas sem importância. Mas o trem mal 
começou a andar e um batalhão de alunos invadiu a cabine. O trio Harry Potter, 
Granger e Weasley ela já conhecia e tinha muitas informações sobre eles, agora 
os outros não tinham importância, portanto, só os conhecia de vista. 

Eles já chegaram fazendo festa. Charlotte tentou mais de uma vez sair, 
mas parecia impossível em meio a confusão que estava aquela cabine. Então ela 
resolveu simplesmente ficar com eles e, quem sabe, obter alguma informação 
extra sem esforço. 
 

*** 
 



Harry ficou observando Emily por um tempo, perdido em pensamentos. 
Ela era linda e lhe fazia sentir uma sensação que parecia há muito tempo 
esquecida. Seus olhos verdes e seu lindo cabelo refletiam ao sol que vinha de 
fora. Mesmo não tendo certeza, achava que estava se apaixonando por ela. 

Sua linha de pensamento foi cortada por Fred, que estava do seu lado 
conversando baixinho com Hermione. Ele fingiu não prestar atenção e ouviu: 

- Peraí! Deixa eu ver se eu entendi direito. – disse Hermione – Você está a 
fim da Emily, e quer que eu fale com ela para ver de quem ela gosta? 

- Como você é esperta, Hermione! Primeiro preciso saber de quem ela 
gosta para depois falar com ela. Então… Por favor, Mioninha! 

- Hum… não gosto de bancar o cupido, mas… Ok, só dessa vez. 
Fred sorriu e olhou para Harry. 
- Harry… Oiê!… Harry? Acorda! 
- Estou acordado, Fred! 
- Mas parecia estar dormindo. Estava sonhando com quem? 
- Ah… hum… ninguém! 
- Sabe, a Mione foi pedir de quem Emily gostava. Será que eu tenho 

chances? 
- Não sei. Isso só ela pode responder. – Harry sentiu a raiva percorrer-lhe 

o rosto, o que era inconfundivelmente ciúmes. 
 

*** 
 

Um pouco antes de Hogwarts aparecer no horizonte, um garoto loiro, 
com os olhos acinzentados, e, com dois gigantes do seu lado entrou na cabine. 
Emily estava ao lado de Harry quando o garoto disse: 

- Potter, Potter…. Há quanto tempo, não acha? 
- Draco Malfoy, como sempre. – disse Harry desanimado para Emily. 
“Draco Malfoy… então esse é o nome dele!”, pensou Emily. 
- Pois é! Não te vejo desde que você apareceu no final do torneio tribruxo 

caindo aos pedaços. Hum… Arranjou uma amiguinha nova, Potter? 
- Emily, Emily Hailey. – Adiantou-se a garota. 
- Emily, lindo nome. E o que uma moça tão bela como você está fazendo 

do lado de alguém desse tipo? – perguntou Draco com seu típico sorriso 
desdenhoso. 

- Estou aqui conversando com ele, algum problema? 
Draco a olhou profundamente e disse: 
- Sua namoradinha está te defendendo, é Potter? 



- Eu não sou namoradinha dele! – ela corou. 
- Nossa esse vermelho todo é raiva? Que perigo! 
- Malfoy, volte para a sua cabine! 
Todos olharam para trás, para ver da onde vinha aquela voz, e se 

depararam, com Charlotte Ollest, de pé e com os braços cruzados. 
- Quem é você para me mandar sair daqui, Ollest pirralha?! 
- Sou sua Monitora! Agora saia, senão assim que chegarmos em 

Hogwarts, farei questão de falar com Dumbledore sobre suas insinuações! 
Sem muitas opções, diante do novo distintivo de Charlotte, Draco teve 

que recuar: 
- Nos veremos, Ollest… – e sussurrou para Harry – Foi salvo dessa vez, 

Potter! Até mais ver srta. Hailey. 
Quando Draco saiu, Emily olhou espantada para Charlotte ela estava 

sentada novamente e olhando para a janela, como se não tivesse feito uma 
grande coisa. 

- Muito bem, monitora! – exclamou Fred. 
- Garanto que assim que chegarmos ele vai correndo chorar para o 

Snape! – riu-se Jorge. 
- Você foi de mais! – disse Rony – Valeu! 
- Ele mereceu! – completou Gina. 
- Foi minha obrigação. – disse Charlotte friamente, mas aqueles 

agradecimentos e elogios pareciam lhe deixar desconfortável – Malfoy é um 
inconseqüente, não merece atenção. 

 

 

CAP 04 – A surpresa 
 

“Amigos, os únicos capazes de nos trazer alguma alegria quando nada 
nos anima.” 

Trecho retirado do diário de Charlotte  
 

Charlotte e Emily saíram por um tempo e entraram em outra cabine 
quase vazia. 

- Charlotte, porque fez isso? 
- Ora! Por que eu sou Monitora da Sonserina e… 
- Não é isso. Você defendeu Harry do Draco. Por quê? 
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- Bom Emily, vou dizer a verdade: Não me preocupo nada com o Potter – 
disse em tom irônico – me preocupo com você! Draco não é flor que se cheire. 

- Como assim se preocupa comigo? 
- Eu só estou querendo dizer que conheço Draco mais do que você. 
- Não estou entendendo, Charlotte! Eu sempre contei as coisas para você, 

sempre fui sua melhor amiga e sei quando algo está errado, então me diga o 
que está acontecendo? 

- Nada. 
- Charlotte eu… 
- Já disse que não está acontecendo nada! 
Emily percebeu que ela tremia levemente, como se estivesse se 

esforçando para esconder algo. 
- Tem certeza que não é nada? 
- Sim, e agora, se já terminou, podemos nos sentar? 
- Aqui? 
- É aqueles seus amigos fazem barulho de mais e…quem é aquele ali? 
- Não acredito, é o Prof. Lupin! 

 
*** 

 
- Onde será que as duas foram? 
- Sei lá Harry! Esta é a quarta vez que me pergunta! 
- Só estou preocupado, Hermione. 
- Muito preocupado pro meu gosto… Harry, posso te fazer uma 

pergunta? 
- Faz né, se eu disser que não você pergunta do mesmo jeito! 
- Harry, você está a fim da Emily? 
O garoto ficou vermelho: 
- Isso não é da sua conta! 
- O que houve? – disse Fred chegando por trás de Hermione, que deu um 

pulo assustada. 
- Ah, oi Fred. Espere um pouco. 
E cochichou no ouvido de Harry: 
- Temos que continuar essa conversa! 

 
*** 

 
Emily foi até o professor e o chamou: 



- Professor… Professooooor. 
- Sim… Lílian! 
- Professor! Pela qüinquagésima vez: é Emily! Eu achei que não veríamos 

mais o senhor! 
Ela o abraçou dizendo: 
- Você vai dar aulas esse ano de novo? 
- Sim. DCAT. 
- Ainda bem! – suspirou ela o soltando – Pensei que fosse o Snape. Já 

estava começando a pensar em como me matar. 
- Eu também não gostaria que ele ministrasse essa matéria para vocês. – 

Disse Lupin sorrindo – e além do mais… – viu Charlotte – Olá, srta. Ollest! 
Charlotte meneou a cabeça sem dizer nada. 
- Pelo que estou vendo temos duas novas Monitoras! 
- Pois é professor… – Emily disse mostrando o distintivo – Recebemos 

nas férias. 
- Parabéns, meninas! 
- Obrigada! – as duas disseram juntas, mas Charlotte sem entusiasmo. 
- Espere até Harry saber! – Emily disse 
- Onde ele está? 
- Em uma cabine aqui perto. Pode se juntar a nós, professor! Vamos, 

Charlotte? 
A garota olhou feio para Emily e os seguiu. 

 
*** 

 
Todos estavam conversando quando a porta da cabine abriu e apareceu 

Charlotte e logo depois Emily, toda sorridente. Atrás vinha um senhor, que 
todos reconheceram na hora. 

- Professor Lupin!- gritou Harry, indo até ele.. 
- Que bom vê-lo de novo, Harry! 
- Vai nos dar aula de novo, professor?- perguntou Hermione. 
- Sim! 
- Graças a Deus! Pensei que fosse o Snape! – exclamou Rony aliviado. 
E todos ficaram conversando até chegar na estação de Hogsmeade. 

 
*** 

 



Um mês de aula já tinha passado e Emily estava concentrada como 
nunca em seus estudos. Era exigido muito mais do que ela imaginava no sexto 
ano. Charlotte continuava quieta como sempre fora, nunca se preocupando com 
deveres ou notas. 

Um fim de semana para o tão esperado descanso depois de uma semana 
particularmente puxada estava finalmente chegando. Emily estava contando os 
minutos para que a sua última aula do dia, com o professor Snape, chegasse ao 
fim. 

- Mcronder e Spherd! Ollest e Hailey! Rowland e Danclif! 
O professor ia anunciando as duplas para fazerem uma poção de cura, a 

poção da lua. Usada para acalmar queimaduras causadas por fogo de dragões 
negros, particularmente difíceis de curar. 

- Que sorte ele ter nos escolhido, não acha? – Sussurrou Emily para 
Charlotte sentando-se ao lado dela. 

- Ele me pediu antes da aula com quem eu queria ir. – Respondeu ela 
calmamente. 

- Ei! Isso não vale! 
Charlotte encolheu os braços em uma resposta indiferente. 
- Tá bom, vamos logo com isso. Você tem pele de arabóias? As minhas 

acabaram. 
- Claro, devem estar aqui. 
Charlotte se inclinou para pegar um pote no canto da mesa e sua mochila 

escorregou, deixando a mostra um envelope grosso amassado. 
- O que é isso Charlotte? – Disse Emily já agarrando o envelope e o 

abrindo. Tirou de dentro dele uma corrente com uma medalha – Não é o 
mesmo que você tinha há alguns anos? 

Charlotte olhou assustada para a garota e arrancou a medalha da mão 
dela: 

- Não mexa!… Não, não é o mesmo que eu tinha. Eu ganhei esse hoje de 
manhã. 

- Posso saber de quem? 
- Anônimo. 
- Ah! Quer dizer que tem alguém da escola está mandando presentes 

para você?- Perguntou ela com um sorriso desdenhoso. 
- Emily! … Não é alguém da escola, é de fora dela. 
- Mas por quê? Faz idéia porque alguém te mandou isso? 
- Talvez porque querem brincar comigo, ou por causa do meu 

aniversário, ou porque… 



- Seu aniversário?! – O professor Snape virou a cara para o lado delas e 
Emily teve que sussurrar para não chamar mais atenção -Porque não me 
contou? 

- Precisa? 
- Deixa de ser anti-social. Se você tivesse me avisado antes, e podia ter te 

arranjado um presente. 
- Quem disse que eu quero presente? 
- Já aceitou um hoje, não? 
- Não, fui forçada! Agora vamos acabar logo com essa poção! 

 
*** 

 
Depois da aula, Charlotte segui direto para o seu dormitório. Jogou sua 

mochila em cima da cama e retirou o envelope: 
 
Charlotte:  
Guarde bem esse medalhão. Ele faz parte de seu passado e certamente vai ter 

muito significado para o seu futuro. 
 
Quem teria mandado? Seu pai? Não, ele já havia lhe dado o diário esse 

ano, não precisava de mais nada. Então quem? 
 

*** 
 

- Hermione! – Gritou Emily ofegante ao entrar correndo na sala comunal 
da Grifinória – Eu preciso de ajuda! 

- O que foi? Está passando mal? 
- Não, não é isso – Ela parou pra respirar e continuou – É que hoje é o 

aniversário da Charlotte. 
- Então dê os parabéns para ela. 
- Olha… eu soltei umas indiretas durante a aula de poções, e descobri 

que ela nunca ganhou uma festa de aniversário. 
- Você não vai…? 
- Já estou indo! Preciso que você me ajude a arrumar algumas coisas. 
- Mas… 
- Eu já arranjei até a sala! O Lupin liberou a de DCAT. Não é de mais? 
- Emily! 
- Ora vamos, Hermione! Ela merece não acha? 



- Pelo o que ela fez com o Draco? Claro que sim! – Rony se intrometeu na 
conversa – Podemos pegar comida na cozinha, e Fred e Jorge adorariam ir para 
a Dedosdemel hoje! 

- Isso Rony! Por favor Hermione…? 
- Está bem! – Suspirou ela – Mas se ela não gostar você é que vai ter que 

ouvir! 
- Hermione! Até Você-sabe-quem gostaria de ganhar uma festa de 

aniversário surpresa! 
- Não brinca com isso Emily! – disse Rony num fiapo de voz. 

 
*** 

 
Escureceu e todas as garotas que dividiam o quarto com Charlotte já 

estavam descendo para a jantar: 
- Você não vem? – perguntou uma delas impaciente na porta. 
De algum modo, as suas colegas de quarto não gostavam de deixá-la 

sozinha no quarto, mas também não gostavam de ficar sozinhas com ela lá. 
Charlotte achava isso ótimo, já era o bastante ser obrigada a dividir espaço com 
àquelas garotas mal encaradas. 

- Não. – respondeu ela indiferente. 
Charlotte queria ficar sozinha, tinha muito no que pensar. Precisava 

pegar informações o mais rápido possível. Tinha que bolar um plano para pode 
entrar na sala da Grifinória. Não havia passagem secreta que levasse direto para 
a lá. 

Seu fio de pensamento foi cortado quando escutou um barulho na janela. 
Uma corujinha mínima estava batendo com o bico no vidro. Ela se levantou e 
abriu a janela. A coruja entrou sobrevoou um pouco dormitório e deixou cair 
um bilhete, depois saiu pela janela novamente como um raio. 

Charlotte pegou o bilhete: 
Esteja na sala de DCAT às 20:00hs. Não falte! 
O que era isso? Dia da Charlotte receber cartinhas anônimas? Agora ela 

iria tirar essa história a limpo. Quem quer que fosse iria se arrepender de a ter 
provocado. 
 

*** 
 

 “Oito em ponto! É agora!”. Tudo estava arrumado. Eles pegaram a mesa 
do prof. Lupin e a cobriram de doces da Dedosdemel e bolos pegos na cozinha. 



- Valeu a pena ter perdido a janta para arrumar isso. – Comentou Rony. 
- Façam silêncio! Ela já deve estar vindo! 
- Tem certeza que ela vem, Emily? – Perguntou Harry. 
- Claro! Curiosidade mata… se a gente não acabar com ela. 
- Não sei não… Ela não tem cara de gostar de surpresinhas. 
- Áah, Hermione! Não seja desmancha prazeres!…Estou ouvindo passos, 

deve ser ela! Silêncio! 
A porta se abriu e uma sobra apareceu. Todos sussurraram “Lumus” 

para suas varinhas e gritaram: 
- SURPRESA! 
- O que significa isso?! 
O sorriso de Emily se apagou: 
- Sr. Filch? Ah, desculpe eu esqueci de avisar o senhor e… 
- Posso saber o que uma monitora está fazendo a essa hora fora de sua 

sala comunal?! 
- Calma Sr. Filch! Não… 
- Essa surpresa era pra mim Filch, não para você. – Charlotte falou 

calmamente aparecendo por trás do zelador. 
- Srta. Ollest?! 
- Pode voltar para sua ronda. Eles têm permissão. 
- Mas … nada de bagunça! – Ele saiu pisando duro. 
- Não se preocupe, nós vamos limpar tudo! – Disse Emily depois que ele 

saiu e fechou a porta – Como você…? Ele saiu manso como um gatinho! 
- Sou da Sonserina – Respondeu Charlotte calmamente – Tenho alguns 

truques. 
- Mas agora estragou a surpresa. 
- Falei que não queria surpresas. Só vim porque achei que fosse a mesma 

pessoa da correspondência. 
- Mas você está aqui e vai ter que ficar! Quer ver só uma coisa? – Emily a 

puxou pelo braço até uma das extremidades da mesa e retirou um enorme cesto 
fechado. – Adivinhe o que tem aqui dentro? 

- O coelhinho da páscoa? 
- Charlotte! …É o meu presente para você. – Disse ela lhe entregando o 

cesto. 
Charlotte o segurou. Estava pesado, não fazia a menor idéia do que tinha 

lá dentro. A inquietação e curiosidade a tomou inteira. Era a primeira vez que 
ela ganhava um presente sem que este tivesse algum propósito. Tirando o 
medalhão, que mesmo sendo anônimo, não deixava de ser um presente. 



- O que é isso? 
- Abra! – Falou Emily entusiasmada. 
Todos os outros também pareciam estar muito interessados no cesto. 

Fred e Jorge se seguravam para não rirem. 
Charlotte o abriu, e a primeira coisa que viu foi dois grandes olhos 

amarelos olhando para ela, seguido do vulto que pulou para fora da caixa e 
sentou em cima da mesa. Um enorme gato preto agora se deliciava com as 
guloseimas da mesa. 

- Xôo! – Hermione tentou espantá-lo, mas deu um pulo para trás quando 
duas enormes assas peludas se abriram e o gato mostrou os dentes. 

- N-não acredito que você compro uma coisa dessas! – Gaguejou Rony – 
É perigoso! 

- Não para a Charlotte. Tenho certeza que ela sabe lidar com ele! Então 
gostou? 

- Isso é um Alagatus? 
- Claro, nunca tinha visto um? 
- Bem… nunca pensei que iria ver um. Como conseguiu? 
- Com uma pequena ajudinha. – Falou olhando para os gêmeos. – Então 

como vai chamá-lo? 
Charlotte ficou quieta. 
- Ora, ela precisa de um nome. E não vai seremos nós a escolher. – disse 

Hermione. 
- A dona da loja de animais mágicos falou que esse bicho é muito 

orgulhoso e só aceita donos como ele. – comentou Jorge. 
- E ele estava há um bom tempo lá. Achamos que seria perfeito para os 

dois! – ajudou Fred. 
- Eu… eu penso em um nome até amanhã – Falou Charlotte tentando 

parecer o mínimo empolgada enquanto passava a mão pelas costas do Alagatus 
– É uma espécie difícil de se achar. Você não vai arranjar problemas com isso? 

- Não se preocupe. Você não trouxe nenhum bichinho de estimação. 
Rony tem o Pichí, Harry a Edwiges, Hermione o Bichento, eu a Susi… você 
queria ficar de fora, não? 

- Tá! Chega de enrolação, ATACAR! – Gritou Jorge. 
 

*** 
 



Já era quase meia-noite quando todos finalmente foram satisfeitos para 
os seus dormitórios. Das guloseimas não sobrou praticamente nada. O alagatus 
se encarregou de comer tudo o que sobrou, até a última migalha. 

Charlotte estava andando pelo corredor escuro que a leva até a sala 
comunal da sonserina. Carregava o bicho adormecido nos braços. Como os 
gêmeos haviam dito, ele a aceitou como dona facilmente. 

- Bem que você podia ter comido menos. – Sussurrou ela em quanto 
virava um corredor – Já estava pesado antes, mas agora parece que é feito de 
chumbo. 

Ao passar pela passagem, percebeu que mais alguém ainda estava 
acordado. Ela tentou esconder nas vestes pelo menos as assas do Alagatus. A 
pessoa se levantou e logo ela descobriu quem era. 

- A essas horas zanzando por aí, Ollest? Isso não me parece um ato 
decente de uma monitora. 

- Vá dormir, Malfoy! – Disse ela passando reto por ele em direção aos 
dormitórios. 

- E o que é isso? Contrabando? 
Ela se virou e pousou seus olhos frios sobre ele agora faiscando de raiva. 

Ela nunca ria das suas insinuações como os outros sonserinos, muito menos 
gostava de ver a cara dele todo o santo dia. Ela tinha certeza de que ele sabia de 
tudo sobre o estava para acontecer, e se aproveitava disso. 

- Não é dá sua conta! É melhor você ir dormir antes que eu tire os pontos 
que conseguiu com o Snape. 

- Ameaças? Quem é você para me ameaçar? 
- Mais do que você imagina, Malfoy. – Disse ela ironicamente se virando 

novamente e seguindo para o seu dormitório. Ouviu-se um estrondo quando 
ela fechou a porta. 

- Você ainda vai ver… Ollest. – Sibilou Draco torcendo a cara. 
 

 

CAP 05 – A acusação de Harry 
 

“Calúnia é uma coisa muito séria! Ainda mais quando se trata de nossa 
melhor amiga.” 

Emily 
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Charlotte esperou todas as outras meninas do dormitório saírem e 
retirou o cesto que estava de baixo da sua cama, com o bicho ainda estava todo 
aninhado em suas enormes assas. O alagatus roncara a noite toda, MS 
felizmente não acordou mais ninguém a não ser a própria dona. 

Ela o cutucou e ele apenas bocejou e se virou para o outro lado. Furiosa 
Charlotte o largou em cima da cama de qualquer jeito e pegou sua varinha: 

- Se você não se levantar eu te transformo em um rato! 
Ele ficou em pé de repente mostrando os dentes. 
- Você não gosta de ratos? – ela perguntou estranhando a reação 

exagerada. 
Então ele soltou um miado ameaçador para o lado da mochila dela. Num 

instante ela percebeu o motivo desse susto. Correu até a mochila, pegou o 
diário resmungou alguma coisa. A telinha na primeira página se abriu: 

- Onde estava? Já estou te esperando faz meia hora! 
- Desculpa, tive um contra-tempo. 
- E que contra-tempo seria esse? 
- Olhe. – Ela virou o diário para o focinho do Alagatus, que abriu suas 

assas e voou miando assustado até o armário, da onde ficou espiando. 
- Um alagatus? Está contrabandeado animais mágicos aí? 
- Não. Ganhei de uma amiga. 
- Isso não importa agora. Já conseguiu descobrir o que eu te pedi? 
- Não. Ainda não tive oportunidade. 
- Pois trate de fazer isso logo e- 
- Aaahhh! O que é isso?! 
Charlotte fechou o diário imediatamente. Uma das alunas tinha voltado e 

a viu com o diário aberto. 
- Quem era aquele?! – perguntou a menina assustada com o que vira. 
- Obliviate! – Charlotte não perdeu tempo, e a menina caiu no chão 

desorientada. 
Depois de guardar o diário, ouviu vozes vindas do corredor, e estavam 

se aproximando: eram as outras alunas. Tinham ouvido os berros da primeira e 
vieram ver o que tinha acontecido. 

O que ela iria fazer? A outra ainda estava meio desacordada no chão. 
Então pegou novamente a varinha decidida e disse: 

- Accio Alagatus! 
Ele veio descendo, esperneando até que ela o pegou. Bem a tempo, 

porque as donas das vozes já estavam entrando. 
- O que aconteceu? 



- Ouvimos a Estânia gritar. 
- O que é isso que você está segurando? 
- É o meu Alagatus. Eu ganhei ele ainda ontem a noite, e a Estânia tomou 

um susto quando entrou! 
- Ei! Eu ouvi alguém falar um feitiço! 
- Obliviate? 
- É! Bem esse! 
- É o nome que eu dei para ele. 
- Credo! Que nome. Não tinha um melhorzinho não? 
- Esse combina bem com ele, é esquecido da vida. Agora é melhor vocês 

acordarem ela antes que alguém nos pegue aqui. 
 

*** 
 

Depois de um jantar magnífico, todos os alunos estavam indo para suas 
salas comunais. Harry teve que voltar porque esqueceu seu chapéu no banco da 
mesa da Grifinória. Mas um pouco antes de chegar lá ele ouviu, não muito 
longe, um grito. Não era a Murta-Que-Geme, pois o banheiro onde ela ficava 
era mais longe. Ele correu para de onde vinha o grito e quando virou, viu no 
meio do corredor, Emily caída no chão. 

Charlotte estava apontando a varinha para a garota inconsciente, e nas 
sombras alguém conversava com ela. Ele não conseguia ouvir a conversa, 
apenas sussurros. Depois de alguns minutos o homem que estava oculto pelas 
sombras deu alguns passos a frente. O garoto reconheceu na hora, era Lúcio 
Malfoy! Mas o que ele estava fazendo ali? Harry não teve tempo de pensar em 
uma resposta para essa pergunta. Lúcio saiu rodando sua capa e andando com 
passos duros, como se estivesse zangado e sumiu no corredor. 

Harry não esperou mais. Saiu correndo até onde estavam Charlotte e 
Emily, com a varinha já preparada. 

- O que você fez, Charlotte?! 
Ela não fez nenhum movimento apenas o olhou e pediu: 
- Leve ela para a enfermaria. 
- Mas.. aquele era o Sr. Malfoy? 
Charlotte ficou calada. 
- Não adianta tentar me enganar! Eu vi! Você estava conversando com 

ele! O quê…?… O que vai fazer?! 
Charlotte ergueu a varinha e apontou para a cabeça de Harry. 

 



*** 
 

- Tenho suspeita de que Lupin voltou para pegá-la. Quero que a siga 
sempre, não podemos perdê-la de vista. Não agora! 

- Certo!- disse Charlotte com firmeza. 
- Escute bem! Se alguma coisa sair errada a culpa será sua, entendeu?! 
- Sim, pai. 
- Não me desaponte. Comece hoje mesmo. Investigue cada canto do 

castelo! 
A telinha na primeira página do diário de Charlotte se fechou. Como ele 

iria investigar em todo o castelo? Não dava, não em três meses. Ele estava 
exigindo muito. Ela se levantou e abriu a porta. Não tinha ninguém no 
corredor. Abrir o diário no quarto estava ficando cada vez mais perigoso, por 
isso Charlotte se trancava em um armário perto do salão principal. 

Depois de sair dele, estava voltando para o seu dormitório quando algo a 
deteve. Sentiu a presença de alguém, e ela sabia que esse alguém não tinha boas 
intenções. Correu até um corredor escuro e viu nada mais, nada menos do que 
Lúcio Malfoy aplicando um dos seus feitiços negros em Emily. Ela sacou a 
varinha e correu até eles gritando: 

- Expelliarmus! 
A varinha de Lúcio voou. Emily caiu no chão desmaiada, ao mesmo 

tempo em Charlotte pegou a varinha do chão: 
- O que pensa que estava fazendo, Malfoy?! 
- Eu… 
- Você recebeu um prazo de três meses para tentar alguma coisa. – ela lhe 

entregou a varinha – Não devia estar aqui! 
- Dumbledore já deve estar vindo e… você pode ficar em apuros… Ah, 

desculpe, senhorita! Ele está nos deixando loucos com esse prazo! 
- Eu sei disso! – Ela olhou por trás dele para ter certeza de que ninguém 

estava olhando – Vou deixar você ir, mas não tente isso de novo! 
Lúcio olhou-a profundamente e saiu pela escuridão do corredor. 

Charlotte aplicou o feitiço de esquecimento em Emily e estava prestes a 
conjurar uma maca para ela, quando Harry apareceu gritando: 

- O que fez, Charlotte?! 
Ela não fez nenhum movimento apenas o olhou e pediu: 
- Leve ela para a enfermaria. 
- Mas.. aquele era o Sr. Malfoy? 
Charlotte ficou calada. 



- Não adianta tentar me enganar! Eu vi! Você estava conversando com 
ele! O quê…?… O que vai fazer?! 

Charlotte ergue a varinha e apontou para a cabeça de Harry: 
- Obliviate! 
Harry piscou um pouco, olhou em volta e perguntou: 
- O que estou fazendo aqui? 
- Se mexa, Potter! Temos que levar Emily até a enfermaria! 
- Mas… O quê aconteceu? 
Charlotte o encarou e respondeu: 
- Você não viu? … Eu não me lembro direito, só sei… me parece que 

estávamos indo conversar com o Lupin. 
- Bom… vamos! 

 
*** 

 
Emily estava indo para a sala do professor Lupin, quando ouviu passos 

atrás dela. Ela tardou o passo e escutou. Uma voz fria a fez gelar: 
- Olá, Emily! Como esperei para te encontrar! – disse a voz num tom 

quase que ameaçador e arrastado. 
Emily virou-se e viu um senhor. Sua primeira impressão foi ver Draco 

maior apontando a varinha para ela. 
- Quem é você? 
- Não me conhece? Oh, desculpe, então deixe eu me apresentar: Sou 

Lúcio Malfoy. 
- Você é parente do Draco? 
- Sim. – Ele sorriu – Sou o pai dele. 
“Realmente são parecidos…” – Pensou Emily. 
- E você é igualzinha sua mãe. 
- O que você disse? Você conhece minha mãe? 
- Sim eu conhecia seus pais. É uma pena, mas eles já morreram… 
- Diga logo para que veio, tenho certeza que não veio para me contar 

sobre meus pais! 
Emily ia sacar a varinha quando Lúcio apontou a sua varinha para ela e 

disse, quase que gargalhando: 
- Bom se é assim… Cruciatus! 
Emily sentiu uma dor imensa tomar conta de seu corpo, a dor era tanta 

que não conseguiu nem ficar de pé. 



- Bom minha querida Emily, vou te levar para o Lorde das Trevas. Ele 
ficará muito satisfeito comigo… e devolverá o que me tirou! 

Emily se contorcia de dor. Quando já não estava mais agüentando, 
escutou uma voz conhecida. Era de Charlotte: 

- Expelliarmus! 
A dor sumiu e tudo ficou preto. 

 
*** 

 
Emily acordou na enfermaria, que já era conhecida. Quando ia se 

levantar, Dumbledore fez um sinal para que não o fizesse: 
- Quando estiver em condições, quero falar com você sobre o ocorrido. 
- Estou em plenas condições de responder todas suas perguntas. 
- Tudo bem então. Madame Pomfrey, por favor, tranque a porta e se 

retire alguns minutos. 
- Mas ela precisa repousar! 
O diretor a olhou severamente. Ela suspirou zangada e saiu, trancando a 

porta. 
- Muito bem, Emily. Me explique o que houve. 
Ela começou a contar algumas partes que se lembrava, meio gaguejando. 
- Bom, Harry estava muito preocupado, disse que não se lembrava 

direito do que tinha acontecido. – contou o diretor. 
- Charlotte! – Disse ela se lembrando – Ela me salvou. 
- Salvou? 
- Eu.. eu não me lembro? … Mas eu… achei que me lembrava. 
- Aplicaram um feitiço muito poderoso em você. E um de esquecimento 

em Harry e Charlotte. – Ele suspirou – Acho que temos um espião… a não ser 
que tenhamos algum aluno que aprendeu esse feitiço sem nosso conhecimento. 

- E onde está Charlotte? E Harry? 
- Virão amanhã vê-la. É melhor eu deixar Madame Pomfrey cuidar de 

você. Até mais ver Emily! 
- Até, diretor! 
Emily fechou os olhos e tentou se lembrar de alguma coisa. Apenas a dor 

vinha a sua mente. 
 

*** 
 

- Vocês têm certeza de que não se lembram? – Perguntou Dumbledore. 



Harry e Charlotte balançaram a cabeça positivamente. 
- Bem… sendo assim, vocês estão liberados. 
Os dois saíram e cada um foi por um caminho. Harry voltou pelo mesmo 

corredor e que viu Emily caída. Ele sabia que tinha alguma coisa. Mas o quê? 
De repente sua cicatriz começou a arder. Ele fechou os olhos e viu, em uma 
seqüência de imagens, Charlotte conversando com Lúcio. Apenas a imagem 
sem som, sem palavras. Viu Lúcio indo embora, Charlotte apontando a varinha 
para Emily desmaiada no chão. Da ponta da varinha saíram fagulhas roxas que, 
como se tivessem vida própria, pularam na testa de garota e sumiram. Charlotte 
sorriu e apontou a varinha para ele. Harry abriu os olhos. Estava no mesmo 
corredor escuro. 

- Foi Charlotte! 
Ele correu e desapareceu na escuridão do corredor. 

 
*** 

 
A varinha de Charlotte começou a brilhar. Algo tinha saído errado, um 

dos feitiços não tinha dado certo. E agora? Ela verificou se nenhuma das outras 
garotas estavam acordadas. Ela disse algumas palavras e a varinha ficou 
vermelha. “O feitiço do esquecimento…eu sabia! Esses feitiços fracos não o atingem! 
Tomara que ele não conte nada para ninguém até amanhã… ou vou estar muito 
encrencada!” 
 

*** 
 

Ao entrar na sala comunal da Grifinória. Os Weasley e Hermione 
correram para cima de Harry. 

- O que aconteceu? A professora McGonagall nos avisou que Emily 
desmaiou. 

- Não foi desmaio! – Trovejou Harry. 
- O quê foi então? 
- FOI CHARLOTTE! 
- O que ela fez? 
- Ela tentou matar Emily! E aplicou o feitiço do esquecimento em mim! 
- Como?! – Todos olhavam com caras espantadas. 

 
*** 

 



Emily estava andando pelos corredores de Hogwarts, com seu distintivo 
de Monitora, procurando alguém que pudesse estar “perdido”. Quando viu 
Harry como se hipnotizado olhando para o nada. Uma capa o cobriu, a mesma 
capa preta, com os grandes olhos vermelhos. Emily gritou e Charlotte apareceu 
por trás da capa dizendo: “Eu mandei você cuidar de Harry, vá antes que seja tarde 
demais!” O cenário a sua volta começou a mudar. Ela olhou para suas mãos, elas 
estavam diminuindo. Mas não só suas mãos, toda ela, voltando a ser uma 
criança de cinco anos. Ela estava dentro de uma casinha, não sabia qual, não se 
lembrava dela. Uma mulher apareceu do nada e a abraçou gritando 
desesperada:“Fuja Emily, fuja! Vá para algum lugar trouxa, ache uma família! Seus 
pais morreram, mas eu não deixarei você morrer! Vá Emily, rápido!” De um instante 
para o outro ela estava fora da casinha, que explodiu e atirou chamas verdes 
para todos os lados. Uma fagulha atingiu sua mão esquerda. Um grupo de 
pessoas encapuzadas apareceu e ficaram olhando para a casa em chamas. Havia 
outra menininha também encapuzada de mãos dadas com uma dessas pessoas. 
Ela ria alegremente olhando para o fogo verde crepitando, consumindo a 
pequena casa. Ela parou de rir e olhou para Emily. Se soltou da pessoa que a 
segurava e andou devagar até ela. Apontado o dedo e disse: “Você escapou dele! 
Mas de mim você não poderá escapar!” . Assim que Emily reconheceu o rostinho 
por debaixo do capuz, gritou com todas as suas forças: era Charlotte. 

Uma forte sacudida a acordou. E abrindo os olhos, viu Madame 
Pomfrey. 

- Graças a Deus acordou. Estava ardendo em febre! Tome esta poção, vou 
ver o que posso fazer. Emily pegou a poção e ficou pensando: “Mas que pesadelo 
estranho. Desde o segundo ano que eu não tinha mais desses. Todos relacionados com o 
meu passado…. meu passado vindo a tona….. Mas o que Charlotte e Harry tinham a 
ver com isso?!” 
 

*** 
 

No outro dia, Harry resolveu visitar Emily na enfermaria: 
- Emily? Você tá acordada? 
- Ah! Oi Harry! 
- Como está se sentindo? 
- Bem melhor. 
- Eu… eu vim perguntar se você se lembra do que Charlotte fez? 
- Ela me salvou… não me lembro direito, mas sei que ela me salvou do 

invasor. 



- Sei… Emily! Foi ela que jogou o feitiço em você! – Disse Harry de 
repente – Eu me lembrei ontem quando- 

- HARRY?! Como você pode imaginar alguma coisa assim de Charlotte? 
- Mas eu vi! O feitiço que ela aplicou em mim não funcionou! 
- Eu não acredito! Porque está tentando incriminar ela? Tá certo que ela 

parece capaz de fazer isso, mas ela não é assim! Ela- 
- Emily! – Harry a segurou – Ela é uma espiã! 
- MENTIRA! 
- Potter! – Madame Pomfrey entrou – O-quê-pensa-que-está-fazendo? 
- Desculpe. Nos falamos logo, Emily! 
- E quanto a você… – A enfermeira colocou uma jarra de água e um copo 

na mesinha do lado da cama – Durma! 
Emily pensou emburrada: “Porque Harry estava fazendo isso? O que ele 

queria?” 
 

*** 
 

Depois de cinco dias na enfermaria, finalmente Emily foi liberada. 
- Mas minha perna ainda dói! 
- Não posso fazer milagres, querida! Magia negra é uma coisa muito 

complicada. 
- Eu terei que ficar mancando? 
- Ora! É só por um tempo. Logo, logo vai sarar. Vou pedir para alguém te 

ajudar. – Diz ela saindo pela porta e se encontrando com o professor Lupin – 
Remo! Poderia levar a Srta. Hailey para a sala comunal da Grifinória? 

- Com muito prazer Papoula! Eu queria mesmo falar com ela. Vamos 
Emily? 

- Vamos. 
A garota, com a ajuda de Lupin, conseguiu chegar até a sala comunal. Já 

na entrada deu de cara com Harry: 
- Emily… me desculpe. Eu sei que você e Charlotte são muito amigas, 

mas- 
- Não fale comigo. Potter! 
- Mas eu- 
- Tchau! 
Harry se afastou mal humorado. O professor ainda ajudou Emily até a 

escada: 



- Eu fiquei sabendo que antes de você ser atacada, estava indo para a 
minha sala. O que queria? 

- É que você sempre me chama de Lilían. Quem é ela? 
Lupin pensou um pouco e suspirou: 
- Era uma amiga minha daqui de Hogwarts. Você já deve ter ouvido falar 

dela, a mãe de Harry. 
- Sim ouvi. Mas por favor, não fale dele! 
- Porque está tão zangada com ele? 
- Ele quer me colocar contra Charllote! 
- Ele deve ter alguma razão para isso, porque não escuta ele? 
Emily passou a olhar para a porta do dormitório. 
- Está bem então. Não posso te culpar por isso. Amanhã depois da aula 

eu preciso conversar com você. É urgente! 
- Tudo bem. Tchau! 

 
*** 

 
Depois de Lupin ter se afastado foi a vez de Hermione falar com ela. 
- Emily? Você tem um tempinho. 
- Fala, Mione. 
- É que… eu queria saber, porque você está tão zangada com Harry? 
- Por quê? Ele simplesmente acusou Charlotte de ter aplicado o feitiço em 

mim. É pouco? 
- Mas se ele fez isso tem um motivo, você devia pelo menos deixar ele 

falar! 
- Ah! Então foi ele que te pediu para vir aqui? – Ela entrou para dentro 

do dormitório e falou antes de fechar a porta – Não queria ficar de mal com 
você também. 

Ela fechou aporta na cara de Hermione, que saiu pisando duro. “Ela é tão 
teimosa, que até me lembra alguém!” 

 

 

CAP 06 – A Poção Polissuco 
 

“Não é incrível ver pelo ponto de vista de uma outra pessoa?” 
Emily 
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Quando Emily desceu para a sala comunal na manhã seguinte, 

encontrou Harry, Rony e Hermione. Ia passando reto por eles, mas Harry a 
chamou: 

- Emily! – Ela se virou e olhou para ele sem dizer nada – M-me desculpe 
por ontem a noite… eu não queria… 

- É melhor você descer para o café! Não quero que a Grifinória perca 
pontos! 

- Mas… 
Emily saiu pelo retrato da mulher gorda e, enquanto estava mancando 

furiosa para o salão principal, ouviu uma voz conhecida: 
- Hailey! Que bom te encontrar aqui! 
- Oi, Malfoy! 
- Soube que se machucou é verdade? 
- Bem, não foi bem um machucado, mas se for assim… olhe – ela lhe 

mostrou o pé inchado. Tinha conseguido colocar o sapato antes de descer, mas 
nunca iria conseguir amarrar os cadarços com o pé daquele tamanho. 

- Madame Pomfrey não conseguiu curar um pé inchado? – perguntou 
Draco indignado. 

- Não Draco é que… posso te chamar assim? 
- Você pode chamar do que quiser – respondeu ele sorrindo, o que fez 

Emily corar. 
- Obrigada. – Ela tentou dar um passo para frente e tropeçou. Draco a 

ajudou a levantar. – Será que você poderia… 
- Não precisa nem perguntar – disse Draco em quanto passava a mão 

pela cintura dela.“Estou no céu!” pensou Emily. 
- Emily – Draco agora a olhou novamente com seu olhar sarcástico de 

sempre – Sabia que você é muito bonita para se misturar com gente como o 
Potter? 

- Eu não fico mais com o Potter, eu odeio ele agora! 
- Que bom! Agora somos dois! 
- Mas eu tenho um motivo, e você? 
- Hum… – ele ficou pensativo por alguns instantes – Acho que é de 

família! Meu pai nunca gostou de gente da laia dos Potter… também pode ser 
porque ele é da Grifinória… 

- Ei! Eu também sou da Grifinória! 
O sorriso de Draco voltou: 



- Mas você não é o Potter! Mas vamos parar de falar nele, vamos falar de 
você. 

- Isso! Muito melhor. 
Nesse momento Fred e Jorge apareceram no fim do corredor. 
- Ora, Ora! Os necessitados chegaram – Draco não escondeu o tom de 

desapontamento na voz. 
- Draco! – Disse Emily e depois se virou para os gêmeos – Oi Fred, Jorge. 
- Emily não prefere uma ajuda melhor?! – Perguntou Fred com cara de 

quem estava prestes a matar alguém. – Não pegaria bem para uma Grifinoriana 
andar com alunos da Sonserina, ainda mais se esse aluno for o Malfoy! 

- Desculpe Fred, mas eu- 
- Tudo bem, Emily – Draco sussurrou para ela, alto o bastante para os 

gêmeos ouvirem – Depois a gente conversa! 
Draco piscou para ela enquanto se dirigia para o salão principal. 
- Não gostamos dele! – Disse Jorge ainda fuzilando Draco com os olhos. – 

A família dele já fez muito mal para o nosso pai. 
- Tudo bem, Jorge – respondeu Emily sorrindo acompanhando Draco 

com os olhos até ele virar o corredor – Mas eu gosto dele, e não quero que 
fiquem falando mal… 

Ela foi interrompida por Jorge que colocou a mão na testa dela enquanto 
Fred resmungava. 

- Acho que você tem que voltar para a ala hospitalar – ele tirou a mão da 
testa dela – Essa coisa te afetou até o cérebro! 

- Emily?! … Não diga que você gosta dele?! – perguntou Fred de repente, 
ficando branco. 

- Não! Bem.. eu gosto dele… mas como amigo, Fred! – ela estava com o 
rosto em chamas, mas respondeu depressa vendo a cara de fantasma do amigo 
– Não vai cair o mundo por causa disso! 

Fred deu um suspiro desconfiado e a ajudou até o salão principal. 
 

*** 
 

Depois do almoço, Harry procurou Emily por toda a parte, mas não a 
encontrou. Tentou se desculpar pela manhã, só que ela foi totalmente fria com 
ele, como das outras vezes. Viu ela sair e voltar depois de algumas horas rindo. 
Adorava o sorriso dela. Ela era linda enão conseguia esconder sua felicidade ao 
vê-la. Estava pensando, quando sentiu uma mão no seu ombro: 

- Harry, viu a Gina? 



- Não Rony, por quê? 
- Ela desapareceu, – disse ele sentando ao lado de Harry – não a encontro 

em nenhum lugar. 
- Não, não a vi. 
- Você está bem? – perguntou Rony se sentando ao seu lado. 
- Você sabe que não. – ele respondeu com os olhos fixos na mesa. 
- Vou pedir para Hermione falar com ela, quem sabe… 
- Mione já falou com ela. Não adianta, ela me odeia e tudo por causa 

daquela Charlotte!… e pra piorar ela tá toda a hora com Draco. 
- Com o Draco?! Ela deve estar mesmo furiosa com você para fazer isso… 

Ah Harry, tadinho de você! 
- Também não é pra sentir pena! E… Rony, a Gina tá ali no final da mesa. 
- Ah é, pois é, né… – Rony riu – Foi só uma desculpa para começar uma 

conversa. 
 

*** 
 

Charlotte entrou no dormitório com um potinho de leite e olhou para o 
teto: 

- Vai descer ou não? – Ela suspirou zangada e resmungou colocando o 
potinho no chão – Não pode ficar a vida inteira ai em cima! – ela pegou o diário 
apontou para ele – Tá vendo? Ele não morde! Pode descer. 

O alagatus se encolheu mais ainda. 
- Tudo bem! – ela foi até sua cama e colocou o diário embaixo do 

travesseiro – Eu não vou perder nada se você não quiser descer. 
De repente a porta do quarto se escancarou: 
- Charlotte! 
- Draco?! – ela o fuzilou com o olhar – O que você está fazendo aqui? 
- Emily – ela deu um passo para frente – Calma! Eu não fiz nada com ela. 

Ela tá lá embaixo, quer falar com você! 
- Na sala comunal? 
- Não, besta! No corredor que leva para o salão principal. Ela tá 

esperando é melhor você andar logo! – Ele olhou para o teto. – Aquela coisa 
com asas já morreu? 

- Não! Aquela coisa com assas tem nome. Obliviate, tá?! 
Draco se segurou para não rir. 
- Obliviate, sim! Agora saia da frente antes que eu te transforme em uma 

doninha branca como o Alastor fez. 



- Tente! 
Charlotte pegou a varinha e colocou na testa de Draco que não saiu do 

lugar. 
- O que foi está com medo? – perguntou ele sem se mover de olhos fixos 

na varinha. 
- Não. – respondeu ela rindo e tirando a varinha da testa dele – Accio 

Alagatus! – ele desceu conformado (já estava ficando acostumado a ser pego 
desse jeito) – Segura ele pra mim. – Charlotte saiu deixando Draco segurando o 
bicho. – Cuidado! Ele é arrisco! 

- Mas… – Draco olhou para ele agora com os pêlos ouriçados e 
mostrando os dentes afiados – Calma… gatinho lindo… – Draco andou 
devagarzinho e o colocou na cama de Charlotte. – Fica aí… – o alagatus abriu as 
assas e deu um miado estridente. Draco deu um passo para trás, tropeçou no 
potinho de leite e caiu. – Charlotte! – disse ele se levantando e correndo para 
fora do quarto – Espera só, eu vou trazer um dragãozinho para brincar com essa 
coisa! 
 

*** 
 

Emily pediu para Draco chamar Charlotte e, depois de um tempo, ela 
apareceu junto com ele: 

- Oi Emily! Vem vamos andar por aí – ela olhou para Draco que desceu 
correndo as escadas – Qualquer coisa que você tenha para me dizer não 
interessa aos outros. 

- Tudo bem. – ela acenou para Draco e saiu com Charlotte. 
Elas saíram do castelo e estavam andando pelas margens do lago. O dia 

estava um pouco úmido com as chuvas do outro dia, mas o Sol já estava se 
encarregando de secar tudo. 

- O que houve? – pergunto Charlotte. 
- É que… aquele dia… eu não me lembro. 
- Certamente! Se aplicaram um feitiço em nós, como iríamos se lembrar? 
- É mesmo – ela riu – que idéia a minha. Mas não era isso que eu queria 

te perguntar, eu queria te pedir um favor. 
- Fala. 
- O que você acha do Draco? 
- Aquele nojentinho do quinto ano? Bem ele é… – ela viu que Emily 

esperava uma resposta boa – um amor de pessoa! 
- Tá, mas você pede uma coisa para o ele? 



- O quê? 
- É… – Emily ficou vermelha – pede se… Não, não pede! Descobre de 

quem ele gosta pra mim. 
- Eu? Descobrir? – O rosto de Charlotte se iluminou, e se ela não fosse tão 

séria podia ter um imenso sorriso ali – Porque você mesma não descobre? 
- É que… é meio difícil, Charlotte. 
- Não. Não se você fosse eu e eu fosse você! 
- Como? 
- Já ouviu falar em poção Polissuco? 
- Harry já… já me falou alguma coisa, mas… 
- É uma poção que faz você se tornar a pessoa que quiser. 
- Ah! – Agora o rosto de Emily se iluminou em um sorriso – Você faria 

isso por mim? 
- Claro, sou sua amiga não? Mas a poção demora alguns dias, e eu tenho 

que pegar alguns ingredientes com o Snape. 
- Você acha que o Snape vai te dar os ingredientes? 
- Claro! Mas isso não deve ser revelado para ninguém! 
- Tá, então! Vamos! 

 
*** 

 
Um mês se passou e finalmente a poção ficou pronta. Emily não 

agüentava mais a espera. A raiva que sentia por Harry já tinha passado, mas ela 
não se rebaixava a conversar com ele. Queria que ele viesse pedir desculpas. 
Sua perna já tinha sarado a custo de muito tempo. 

Depois do almoço de Sábado, Draco iria ter folga do treino de quadribol. 
Esse seria o momento perfeito para por o plano em pratica. Ele foi até uma torre 
afastada, na qual ela tinha combinado se encontrar com Charlotte. Ela já estava 
esperando com dois copos de poção. 

- Até que enfim! 
- É muita escada pra subir, sabia! 
- Escadas não são nada. Me de um fio do seu cabelo. 
- Pra quê? 
- Pra poção fazer efeito, né! 
-Tudo bem – ela arrancou um fio de seu cabelo e Charlotte fez o mesmo. 

Elas colocaram na poção que começou a borbulhar e ficaram com cores 
esquisitas. – Credo! Isso não é tóxico? 

- Não. 



- Você já experimentou antes? 
- Não. 
- Então… 
- Bebe logo! 
Emily virou todo o copo de uma vez e sentiu seu estômago girar. Ela caiu 

no chão e por um momento ficou paralisada. Ela olhou para a sua mão e viu ela 
mudar para um tom muito claro e a cicatriz desaparecer. Quando o rodopio 
parou, ela se levantou e viu ela mesma olhando séria para ela. 

- Você tá uma gracinha, Charlotte! 
- O mesmo para você. Qual é a senha? 
Depois da troca de senhas elas combinaram um outro lugar para se 

encontrarem daqui uma hora e desceram as escadas. Chegando no final da 
escadaria cada uma tomou um rumo. Emily percebeu que Charlotte andava 
meio cambaleando e se segurando nas paredes. 
 

*** 
 

 “Cega, cega, cega!” pensava Charlotte enquanto procurava a entrada da 
Grifinória“Complemente cega! Como ela não percebe isso?” . Não parecia ser um 
efeito da poção, Emily precisava usar óculos. Charlotte só via uma imagem 
embaçada na sua frente. 

Ela conseguiu chegar até o quadro da mulher gorda e disse a senha. Mas 
entrando lá dentro ficou perdida. Ela parecia vazia, não tinha nenhum 
movimento. “Que bom! Posso procurar a vontade que…” 

- Emily? 
- Harry! – ela andou para a direção da voz. – Ainda bem que eu te 

encontrei! 
- Você não está mais zangada comigo? Eeei! – Charlotte arrancou os 

óculos de Harry e os colocou. 
- Não melhorou cem por cento, mas está bem razoável. – disse ela, 

olhando em volta. 
- Que idéia é essa? – perguntou Harry agora forçando os olhos para 

poder enxergar direito. 
- É só por um tempinho Harry, eu já te devolvo. 
- Tá… Mas você ainda está zangada comigo? 
- Porque eu deveria estar zangada com você? – perguntou ela olhando 

distraída em volta. 



- Bem, você quase me matou aquela vez que eu acusei a Charlotte e 
depois disso nunca mais falou comigo. 

- É… – Charlotte deu um sorrisinho forçado – Mas… já faz tanto tempo! 
Vamos esquecer o passado! 

- Sério mesmo?! 
- É! – Disse ela balançando a cabeça positivamente. 
- Então já que você me desculpou eu queria te falar uma coisa. Senta 

aqui. 
Eles se sentaram nas poltronas perto da lareira. 
- É que… Faz tempo que eu queria te dizer isso, mas… 
- Fala! – Charlotte já estava ficando impaciente, se Harry não saísse ela 

não iria poder procurar nada. 
- É que… Emily – ele pegou na mão dela – acho que eu estou apaixonado 

por você! 
Charlotte ficou vermelha e não sabia o que falar. 
- Eu não tinha coragem para contar, mas depois desse tempo todo que eu 

fiquei sem falar com você… Fred, Draco, se eu não tomasse coragem até Rony 
iria passar na minha frente. Olha, se você não gosta de mim pode falar, eu vou 
compreender. 

Charlotte engoliu seco: 
- Eu… é… – ela tirou a mão das mãos dele – Acho que é melhor eu 

descer, o professor Snape vai me dar umas aulas de reforço e… tchau! – ela foi 
em direção a porta – Ah! – Ela voltou e lhe entregou os óculos – Até depois! 

- Mas… – ele colocou os óculos de novo e viu uma Emily um tanto 
desajeitada correr até a passagem – Snape…?… 
 

*** 
 

Emily abriu devagarzinho a porta do dormitório de Charlotte, não tinha 
ninguém. Ela se sentou na cama de Charlotte e ficou olhando em volta. Não 
dava para comparar os dormitórios da Sonserina com os da Grifinória. “Tadinha 
dela, aqui deve ser o lugar mais frio do castelo no inverno!” . Ela parou o olhar no 
travesseiro de Charlotte. Tinha um calombo como se alguma coisa estivesse ali 
embaixo. 

Ela esticou o braço para ver o que era. De repente alguma coisa pulou do 
teto em cima do travesseiro. O alagatus que ela tinha dado para Charlotte agora 
mostrava os dentes para ela. 



- O que foi? – ela riu e afagou a cabeça dele – Não me reconheceu? Você é 
mais esperto do que me disseram. Mas a Charlotte não vai ficar brava se eu ver 
o que tem ai. 

Ele saiu de cima do travesseiro e Emily o levantou. Tinha uma espécie de 
livro lá embaixo. Na hora em que ela o abriu o alagatus abriu suas enormes 
assas e voou para o teto novamente, se escondendo nas sombras deixando 
apenas seus olhos amarelos a vista. 

- Gato louco. 
Ela virou uma página: 
 
“Um ano foi suficiente para eu conhecer o castelo como a palma da minha mão. 

No meu segundo ano Harry Potter entrou para a escola. Eu já estava mais que 
preparada para tudo.” 

 
- É um diário? 
 
“A primeira etapa foi posta em prática, mas Quirrel era um desmiolado! Ele me 

chamou até a floresta para pedir informações. Eu descobri que estava bebendo sangue de 
unicórnio, e por uma distração ele me controlou com o medalhão. Sorte e azar para mim: 
Emily me salvou, mas também ouviu de mais. Tive que aplicar o feitiço do esquecimento 
nela. Agora, talvez por causa disso, meu pai quer que eu apanhe ela também. No final, 
Quirrel inventou um história totalmente doida, e com seus truques de hologramas, fez 
Harry acreditar que era meu pai quem estava na cabeça dele. Bom, isso não faz sentido 
pra mim. Por fim Quirrel ficou tão maluco que se matou. Eu não gostava nada, nada 
dele mesmo!” 

 
- O quê? 
Ela virou a página. 
 
“Meu terceiro ano de Hogwarts. Sem querer eu acordei o basilisco, meu pai ficou 

doido da vida e me deu um dia para pensar em alguma coisa. Montei uma espécie de 
diário (nem comparar com esse, é claro) e Lúcio o deu para Gina. O plano seguiu um 
curso inesperado, mas totalmente certo. Meu pai ficou orgulhoso. A culpa do diário 
ficou com o Lúcio mesmo, mas fazer o quê? Se não fosse aquele elfo dele entender tudo 
errado, ele sairia ileso.” 

 
- Basilisco! O que é isso? – ela ria como se não estivesse acreditando em 

nada. 



 
“Quarto ano. O imbecil do Pedro se deixou apanhar por Harry e seus amigos. 

Ele quase botou tudo a perder! Se eu não estivesse seguindo eles pelas sobras, 
certamente o teriam apanhado. Eu o escondi até o final das aulas. Sirius apareceu, isso 
não estava nos planos, mas agora tínhamos mais uma peça para encaixar no quebra 
cabeça. Estava ficando cada vez mais interessante!” 

 
- Espera aí… – ela virou outra folha. 
 
“Quinto ano. Esse foi o mais legal de todos! Meu pai estava entediado. E falou 

que não queria esperar mais um ano. Fez um teatrinho no final do campeonato tribruxo, 
e todo o pessoal de Hogwarts achou que estávamos entrando em guerra. Causou uma 
tremenda confusão, o que acabou por dividir o mundo bruxo em dois. Isso não durou 
muito! Mas Dumbledore ainda está acreditando que ele vai voltar.” 

 
- Mas… 
 
“Esse ano, ele falou que vai aparecer. Se tudo correr bem quem sabe ele desista e 

deixe para o último ano de Harry. Ele poderia simplesmente me tirar a minha chance de 
receber um diploma… será que ele pensou nisso?  

Ele deu um prazo de dois meses para eu acabar de descobrir os pontos fracos dos 
feitiços protetores de Hogwarts. Lúcio não agüentou (acho que ele endoidou! Também, 
desde que eu me conheço por gente ele trabalhou para nós). Bom, Emily (de novo) foi a 
vítima. E quase que Harry estraga tudo. Tive uma trabalheira para aplicar o feitiço de 
esquecimento neles e fugir das perguntas de Dumbledore. Ele definitivamente não vai 
com a minha cara.” 

 
- Não… não pode… como? 
Ela virou algumas folhas em branco e achou uma com várias frases: 
 
“Acho que descobri porque colocaram esse nome ridículo em mim! Ele é como o 

do meu pai” 
” Meu nome? Charlotte… Ollest. Sobrenome falso, é claro! Não tenho permissão 

para revelar outras informações. Mas quem irá me impedir?!…” 
Por fora não demonstra nenhuma reação. Sempre quieta e pensativa, não fala 

com quase ninguém. Impossível saber o que se passa pela sua cabeça.  
“…Tenho uma missão. Fui treinada desde o dia em que nasci para realizá-la…” 



Inteligente, aprende as coisas muito fácil. Tem um conhecimento muito amplo da 
magia. Sempre as melhores notas, sempre na frente da turma. Não era para ela estar 
feliz?  

“…Feliz?! Não conheço essa palavra!…”  
Sempre a mesma, disciplinada para com todos os professores. Não reclama das 

tarefas como os outros alunos.  
“…Tudo o que aprendo ao máximo, posso usar um dia para ser alguém. Foi a 

primeira lição que me ensinaram. é o que ele sempre me lembra… Cada ano, cada dia, a 
cada minuto…”  

Dumbledore fala que ela é assim por não se entender com o pai, não acreditam. A 
única que pode afirmar qualquer coisa é ela mesma. Todos os que convivem com ela na 
escola se fazem a mesma pergunta: Por que ela é assim?  

“…Simples! A herdeira do Lorde das trevas não poderia ser de outro jeito!” 
 
Ela jogou o diário na parede e saiu correndo do quarto. O alagatus 

desceu, pegou o diário e o escondeu embaixo do travesseiro novamente. 
Emily desceu as escadas que levavam aos dormitórios da Sonserina 

correndo. Não via nada na sua frente, até que trombou com alguém. 
- Quando vai perder essa mania de não olhar por onde anda Charlotte?! 
- Draco? 
- Quem mais podia ser? 
- Eu queria mesmo conversar com você. 
- Ora, ora! Quem diria! Conversar? Você tá passando bem? 
- Ah, cala a boca e me escuta. O que você acha da Emily? 
- Lá vem você com essa história de novo de que meu pai mandou eu 

vigiar ela. Da onde você tirar essas histórias? 
- Não é isso. Só me diz o que acha dela! 
- Linda, maravilhosa, divina! Satisfeita? 
- Valeu! Tchau! – Ela saiu correndo de novo. 
- Ei… Pelo menos olha por onde anda agora! 

 
*** 

 
Emily chegou ao lugar aonde tinham combinado. Ela sentou no chão e 

esperou Charlotte voltar. “E agora o que eu faço? Se eu fazer perguntas… não! Ela 
pode… é melhor eu fingir que não vi nada…” Ela abaixou a cabeça e olhou 
fixamente para o chão. 

- Emily? – Charlotte vinha se apoiando nas paredes – Você tá aí? 



- Aqui! – Quando ela levantou a cabeça, ela não viu a Charlotte-Emily, 
mas sim a Charlotte-Charlotte. Estava tão pensativa que nem notou que tinha 
acabado o efeito da poção. 

- Ainda bem! – Disse Charlotte esfregando os olhos – Eu não agüentava 
mais. Emily! Sabia que você tem que usar óculos? 

- Eu enxergo perfeitamente bem! – Disse ela se levantando e saindo 
correndo, deixando uma Charlotte confusa para trás. 

 

 

CAP 07 – Encontros 
 

“Dizem que o amor é cego… no caso da Emily é surdo também!?” 
Charlotte 

 
Emily saiu correndo da torre, deixando Charlotte sem entender nada. Ela 

ainda não conseguia acreditar no que havia lido. Charlotte, ela era herdeira de 
Voldemort… Então havia acontecido, mas como? No segundo ano havia 
mesmo acontecido… Foi Lúcio Malfoy.“Agora me lembro… Ele disse que me 
levaria a Voldemort… daí Charlotte chegou. E Harry apareceu? Acho que eu já havia 
desmaiada… mas…?…” 

O pensamento de Emily foi cortado pelo retrato da Mulher Gorda. Ela 
estava tão pensativa que nem reparou por onde andava, indo automaticamente 
para a sua sala comunal. 

- Vai entrar ou não? 
- Oh, desculpe! Pinkypunks. 
O retrato abriu-se e apareceu a Sala Comunal da Grifinória. Todos 

estavam conversando e brincando. Emily foi subindo as escadas, e pensando no 
que lhe havia ocorrido. Quando estava quase chegando em seu dormitório 
sentiu um puxão em seu braço. Era Harry. 
 

*** 
 

 “O que aconteceu? Draco deve ter dito alguma coisa a ela…” 
Charlotte estava voltando para a sala comunal. Não conseguiu mais falar 

com Emily, e ela também não desceu para jantar. Algo muito sério tinha 
acontecido. “Draco não é flor que se cheire! Ele simplesmente não iria andar por aí 
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babando por uma garota, e ainda da odiada Grifinória. Tem alguma coisa por trás disso 
tudo!” . Ela estava distraída com seus pensamentos quando, em uma esquina do 
corredor, deu um encontrão com alguém. 

- Será que vai ser sempre assim? Em todo o santo lugar eu tenho que 
esbarrar com você? – Draco se levantou e estava seguindo novamente seu 
caminho furioso da vida quando Charlotte entrou na frente dele: 

- Espere, Malfoy! 
- O que quer agora? 
- O que realmente você quer com a Emily? 
- De novo! Eu já te falei tudo hoje de tarde! Pra falar a verdade, nem sei 

por que falei justo pra você! Agora, dá licença! 
- Toda. – disse Charlotte abrindo passagem. 
Draco seguiu resmungando algumas palavras como “Doida” e “devia ter 

ido para a Lufa-lufa”, mas ela não deu muita importância para isso. O que mais 
lhe chamou a atenção foi a atitude dele. Será que Draco estava mesmo tentando 
se aproximar de Emily a pedido do pai? Ela tinha que descobrir isso, e logo. 
 

*** 
 

Harry estava muito feliz. Emily voltou a falar com ele. Além do mais ele 
conseguiu falar para ela que sentia que algo os unia, de alguma forma ele sentia 
algo por ela. “Eu consegui!”pensava Harry maravilhado. 

De repente o quadro da Mulher Gorda se abriu e ele viu Emily, muito 
pálida, nem um pouco parecida com a Emily sorridente que conhecia e que vira 
a tarde. Ela foi subindo as escadas e Harry foi atrás dela. Puxou ela pelo braço e 
ela o olhou. Estava chorando. 
 

*** 
 

Emily soltou seu braço e limpou suas lágrimas. 
- Emily, está chorando… 
- Harry me deixe por… – disse ela entrando no dormitório. 
- Não vou deixar você assim desse jeito. – Ele entrou também olhando se 

não tinha mais ninguém lá dentro – Venha sente-se aqui vamos conversar. 
Emily desmoronou em cima e uma cadeira em quanto Harry 

permaneceu de pé. 
- O que está acontecendo Emily? 



- Me desculpe Harry, eu não sabia, desculpe, eu… – Ela olhou para o 
chão – … Charlotte, é que… 

Harry olhou Emily com uma cara assustada: 
- Emily, você me pediu desculpas hoje a tarde e conversamos muito. 
- Eu fiz isso… quer dizer …Claro! Claro, mas quero pedir desculpas. 

Eu… não te escutei. Meu pensamento estava longe. 
- Você não se lembra de nada? 
- Háááá.. Não! – vendo a cara de espanto de Harry ela complementou 

soluçando – me desculpe! Eu não queria… 
- Tudo bem. – Disse ele em um suspiro. 
- Ficou desapontado? – Perguntou ela fungando e parando de chorar – 

Eu sabia que iria se chatear. Desculpe. 
- Não, é… tudo bem… 
- Harry eu queria te dizer uma coisa… você jura que não conta para 

ninguém? 
- Claro. 
- Sabe por que não te escutei a tarde inteira? 
- Por que? 
Ela abriu a boca, mas não saiu som algum. Ela pensou por um momento 

e depois disse: 
- Olha, não me pergunte por que fiz isso! Foi por uma causa justa! Eu não 

sei o por que que Charlotte aceitou, mas- 
- Charlotte? 
Emily começou a soluçar de novo, mas não parou de falar. 
- Nós… fizemos a poção Polissuco e- 
- Vocês tomaram a poção? Eu não acredito! Eu falei aquilo para 

Charlotte?! 
- Bem. Não sei o quê você disse, mas… sim! A propósito, o quê você 

disse pra ela? 
Harry corou e quando Emily ia repetir a pergunta, Fred chegou. 
- O que está acontecendo? 
Emily falou um “nada” e se retirou, deixando Harry e Fred sem saber o 

que fazer. 
Ela se trancou em um banheiro. Dali a pouco tinha aula, e o pior: com a 

Sonserina. Teria que ver a herdeira de Voldemort, a espiã: sua amiga Charlotte. 
 

*** 
 



Harry viu Emily sair e fez menção de sair quando Fred o segurou. 
- O que vocês estavam conversando? 
- Nada, Fred. É que a … mãe! É, a mãe dela está doente, daí ela estava 

chorando e eu vim consolá-la… 
- Nada disso, quero a verdade. 
- Eu já disse Fred. 
- Harry não minta para mim. 
- Não estou mentindo. – respondeu Harry impaciente e saiu do 

dormitório. 
Harry desceu as escadas e foi ao encontro de Hermione e Rony. Ele tinha 

prometido a Emily. E iria cumprir. Não iria desapontá-la. 
 

*** 
 

Emily foi para sua aula predileta: DCAT. O professor Lupin era mesmo 
muito querido. Sabia dar aulas como ninguém. Charlotte sentou atrás de Emily 
e tentava toda hora falar com ela. Quando acabou a aula, olhou em seu horário 
viu que tinha aula de Adivinhação com a professora Sibila. “Aquela mulher é 
caduca!” pensava Emily. Toda vez que ela entrava na sala, Sibila não tirava os 
olhos dela. Assim que Emily se sentou, viu Cho Chang, sozinha. Ela seguiu 
para aquela mesinha perguntou a colega: 

- Posso me sentar? 
Cho a olhou: 
- Sente-se. 
Depois de Emily se sentar, Cho ficou encarando ela. 
- Você anda com o Potter, não? 
- Vamos dizer que sim. Por que? 
- É… é que eu…bem… 
- Está a fim dele? 
Cho corou. 
- É que… ele foi tão bom comigo depois que Cedrico…- ela não 

conseguiu acabar de falar. 
- Bom, quer me pedir ajuda? Posso tentar. 
- Obrigada. – Ela ficou quieta um pouquinho – Sempre vejo você com 

uma loirinha cadê ela? 
- Ela é da Sonserina. Se chama Charlotte. 
- Humm. Já ouvi falar dela. Dizem que ela e Draco não podem se ver pela 

frente! Ela é legal? 



Emily olhou-a assustada e disse: 
- É…. é bem… legal. – respondeu com um sorrisinho amarelo. Nessa 

hora Sibila falou das sombras. 
- Bom dia meus queridos alunos. Hoje vamos rever Quiromancia. Vamos 

ver a página 365 do livro. 
Ouviu-se um barulho de folhas e então a professora começou. 
- Bem não vou explicar novamente a matéria. Mas preciso que vocês a 

revisem para prosseguirmos com a matéria. Vou dar um exemplo. – Ela 
percorreu os olhos pela sala e chamou – Hailey, por favor venha até aqui 
querida. 

Emily sentiu um friozinho correr sua espinha quando se levantou foi até 
a mesa da professora. 

- Dê-me sua mão. Muito bem. Humm, vejo um amor em breve, um 
grande amor, e, oh, meu Deus! Os segredos relacionados com seu passado vão 
aparecer. Nossa, sua linha da vida é curtíssima, mas a do amor é muito 
grande… Aqui diz que você tem uma amizade muito forte com alguém e essa 
amizade pode… não consigo entender… Muito bem, querida, vá e sente-se. 

Todos olharam para Emily enquanto ela seguia até sua mesa, e sentou-se 
ao lado de Cho Chang: 

- Emily, quem será esse seu grande amor? 
Emily a olhou e balançou os ombros como se dissesse “Não faço idéia…” , 

mas na verdade ela sabia quem era: Draco Malfoy. 
 

*** 
 

Charlotte encontrou Rony no caminho, perguntou por Emily e ele lhe 
falou que ela estava na biblioteca “Biblioteca?”. Ao entrar de primeira vista não 
a viu. Ela andou por entre as estantes e viu o vulto de alguém. Era Emily… com 
Draco?! Agora ela tinha certeza de que ele estava planejando alguma coisa. 
 

*** 
 

Depois da aula com a Sibila, Emily se animou um pouco. Tinha grandes 
expectativas agora e achava melhor falar logo com Draco. Nesses cinco anos 
confiou em Charlotte, até Catherine ficou em segundo plano, mas agora as 
coisas iriam mudar muito. Decidiu não contar nada por enquanto, mas quando 
ela visse as coisas tomarem um rumo perigoso para Harry, não iria pensar duas 
vezes em denunciar a espiã. 



Ela foi até a biblioteca. Era raro ela aparecer por lá sem motivo, mas ela 
queria distância de tudo por agora. Estava pensando em mil coisas ao mesmo 
tempo. Seus sonhos eram marcas do passado que estava vindo à tona agora, 
mas ela não conseguia ligar peça com peça. 

Estava tão distraída fingindo que lia um livro sobre vampiros, que 
tomou um susto quando uma mão tocou o seu ombro. 

- Emily! 
- Ah, oi Draco! – Ela abriu um sorriso. 
- Eu quero falar com você. 
- Pode falar. 
- É que não dá pra ser aqui. 
- Por quê? 
- Vem comigo! – Ele a puxou pela mão. 
- Pra onde? 
Ele a levou para trás de uma das estantes aonde ninguém poderia vê-los. 
- Emily… eu… – ele tomou impulso e a beijou. 
Ela que foi apanhada de surpresa não precisava dizer nada. Só sentir. 

Emily sentia que tudo estava iluminado. Que tudo estava bem. Sentiu-se segura 
e o principal… Feliz. Olhou para Draco, e ele retribuiu. Ficaram se olhando por 
bem uns cinco minutos. O tempo não passava perto deles. Ela o amava e sentia 
que ele também a amava. O silêncio foi cortado por Charlotte. 

- Emily… Emily… EMILY! 
- Anh, que? – ela olhou confusa para os lados, e viu a cara de Charlotte 

falando por entre os livros. 
- Eu preciso falar com você imediatamente! 
- Sobre o quê? – perguntou Emily fechando a cara. 
- Você sabe do que! 
- Tudo bem. – disse ela num suspiro contrariado. Emily olhou para Draco 

e ele entendeu. Depois ele olhou para Charlotte que o fuzilava com os olhos. E 
quanto Emily dava a volta, ele ouviu Charlotte sibilar para ele: 

- Você ainda vai ter que me explicar isso direitinho! – Deu a volta e 
seguiu com Emily. 

Draco ficou em tempo ainda olhando as duas se afastarem: 
- Não… – resmungou ele rindo – você é quem vai ter que me explicar 

tudo direitinho sua estraga festa! 
 

*** 
 



Emily estremeceu. Por um momento tinha esquecido tudo o que tinha 
acontecido naqueles últimos dias. Mas, andando com Charlotte pelo corredor, 
lembrou-se das palavras escritas naquele diário. Lembrou-se do que ela era. Ela 
era a espiã. A herdeira de Voldemort. 

- Emily, o que você fez? Pelo jeito conseguiu o que queria. 
- Sim… eu… con… segui – nisso Emily lembrou-se – O quê Harry disse 

para você… ele ficou tão desapontado quando disse que eu não lembrava! 
- É, bem, ele disse que… – respondeu ela embaraçada -…que … queria 

mostrar o álbum da família dele. 
- Só isso? 
- É só isso. 
Emily percebeu que Charlotte escondia algo. Como antes. Se não fosse a 

poção. Quem sabe nunca teria descoberto quem ela era! Mas agora não iria falar 
para ela. Ela lhe aplicaria novamente o feitiço do esquecimento. Não podia 
estragar tudo. Não agora, que podia salvar-se e salvar Harry das garras dela. 

- Charlotte, esses dias sonhei com o pai de Draco Malfoy. Estranho, nem 
conheço ele. 

Emily percebeu a mudança do rosto de Charlotte. Ela estava entrando 
em pânico. “Então era verdade!” , pensou ela. 

- Acho que é por que você está muito iludida com o Malfoy Júnior! – 
respondeu ironicamente Charlotte. 

- Agora, – disse Emily corando e sorrindo – mas não antes. 
Emily sentiu uma dor em sua cicatriz. Não, não agora que estava para 

descobrir a verdade. 
- Porque resolveu contar agora sobre este sonho? 
- Só estou dizendo o que aconteceu comigo, você é minha melhor amiga! 
Ela pensou: “Era! Você era minha melhor amiga…” 
- Emily, sei que está feliz, mas…- Charlotte parou olhando 

estranhamente para ela – … Emily o que houve? 
- Não sei, minha cicatriz, não para de doer. 
- Vamos para a enfermaria. 
- Chega de enfermaria! Eu já cansei de enfermaria. 
Emily ia saindo quando ela ouviu uma voz. 
- Aonde vocês vão? 
Era Harry. 
- Harry, me ajude. – Ela se escorou na parede, mas não ouviu resposta. 

Com muita dificuldade ela abriu os olhos e viu Harry branco como um lençol 



olhando para Charlotte. A dor a cegou e ela caiu no chão. Logo em seguida 
ouviu um banque surdo que indicava que Harry tinha caído no chão também. 

Ela ouviu Charlotte se afastar ofegante como se estivesse assustada e… 
- Srta. Ollest? 
Agora Charlotte saiu correndo. Emily a ouviu alguma coisa caindo e em 

seguida a dor passou. Ela olhou em volta e viu o professor Lupin ajuntando 
alguma coisa no chão. 

- Professor? 
- Emily, você está bem? 
- Harry? 
- Eu… estou bem, Emily – respondeu Harry levantando-se – Professor! A 

Charlotte, professor, ela me congelou eu não consegui fazer nada e… e minha 
cicatriz começou a doer e… – Harry olhou em volta – … parecia que Voldemort 
estava por aqui! 

- Bom – Lupin estava concentrado olhando para o quê encontrou no chão 
– talvez não diretamente ele… 

- O quê o senhor quer dizer com isso? 
- Eu não sei ainda Harry ,mas assim que eu tiver uma pista eu juro que 

você será o primeiro a saber! Agora, Emily você e Charlotte faltaram as aula de 
poções, Snape está atrás de vocês… É melhor se esconderem. 

Ele continuou o corredor com Harry atrás dele. Emily ficou parada 
revisando mentalmente as palavras de Lupin. Harry tinha sentido a presença de 
Voldemort… Será que ela deveria contar para Lupin o que sabia? 
 

*** 
 

À noite Charlotte estava na sala comunal da Sonserina em uma daquelas 
poltronas compridas que não tem como se ajeitar nelas (mas fazer o quê? Sentar 
no chão frio?), olhando fixamente para as chamas da lareira quando ouviu 
alguém a chamando: 

- Srta. Ollest! – Era Snape a chamando. – Posso saber por que não 
apareceu na minha aula hoje? 

- Desculpe professor, mas eu tive que resolver um probleminha, prometo 
que nunca mais faço isso! 

- Bom, como você é uma aluna aplicada não vou tirar pontos da 
Sonserina por causa disso. Ah! Mais uma coisa. O professor Lupin queria 
conversar com você, ele está aguardando na sala dos professores. 



Charlotte saiu pela passagem e foi direto para a sala dos professores. 
Será que Emily tinha falado alguma coisa? Ela empurrou a porta e pediu licença 
para entrar. O professor Lupin estava sentado em um da grande mesa, olhando 
para alguma coisa em suas mãos. 

- Charlotte! Achava que você não iria vir mais. 
- É que o professor Snape não foi muito… direto com o recado. 
- Imagino. Mas isso não importa! Eu queria te mostrar isso – ele ergueu o 

que estava olhando – você reconhece? 
- É meu… eu ganhei de… de aniversário. 
- Você sabe o que significa esse M? 
- Na verdade não, não sei nem quem me enviou isso. 
- Então… você não pode me ajudar. Pode voltar para a sua sala comunal. 
- Mas… professor pode me devolver? 
Ele a olhou com interesse: 
- Por quê? 
-Ora, porque é meu!… E também – ela olhou para o lado – mesmo eu não 

sabendo quem me deu isso, ela pediu para guardar. E se eu não tiver ele talvez 
nunca vou saber quem me mandou. 

- Bom, isso lhe pertence. Eu não iria ficar com ele de verdade. – ele sorriu 
– pode ir, Charlotte! 

Ela saiu e fechou a porta. Voltou para a sala da Sonserina aliviada. 
Afinal, Emily não tinha contado nada, ela podia confiar nela. 
 

*** 
 

Emily estava andando pelo seu dormitório. Estava muito escuro lá. Foi 
até a janela. Olhou e viu um vulto com um capuz correndo para a floresta 
proibida. O capuz escorregou e ela viu Charlotte. De repente a cena mudou e 
ela estava num corredor escuro e viu um senhor na sua frente. Ele se 
apresentou, era o pai de Draco. Ele aplicou Cruciatus nela. De repente viu 
Charlotte vindo em sua direção. Gritou “Expelliarmus” e tudo ficou escuro. Ela 
abriu os olhos e viu que já tinha amanhecido. 

Quando estava descendo pelo corredor mais cedo do que de costume, 
meio sonhando meio olhando para onde ia, ouviu vozes a chamando. De 
repente percebeu. Era mesmo alguém a chamando. Olhou para trás e viu quem 
menos esperava: Draco Malfoy. 

- Oi, Emily. Que bom que você acordou cedo, já estava pensando que não 
iria adiantar nada vir aqui. 



- Draco, e o que faz aqui? 
- Vim vê-la. Ou não posso? 
- Desculpe, só achei estranho aparecer por aqui. 
- Tudo bem, já me acostumei com isso. Como se sente? 
- Melhor, eu acho. 
- Você não parecia acordada, estava sonhando? Comigo? 
Emily riu: 
- Não… coisas sem sentido. 
- Mas não vamos falar em sonhos. Vamos falar da realidade, vamos falar 

de nós. 
- Nós? 
- Claro, nós, ou já se esqueceu que nos amamos e nascemos um para o 

outro? 
- Oh, é disso que está falando. 
- Como assim é disso que está falando? 
- Draco, por favor, vá direto ao assunto. 
- Ok, ok, taí é que… bem…bom… 
- Desembucha, Draco! – pediu ela impaciente. 
- Quer namorar comigo? 
Emily corou. 
- Posso pensar? 
O sorriso de Draco sumiu. 
- Por que pensar? Achei que já tinha se decidido ontem! Ou quem sabe é 

o “Potter” que está no meu caminho? 
Emily riu novamente e deu-lhe um beijo rápido. 
- Não seja ciumento, é claro que aceito. 
- Ufa, já pensei que teria que bater no Potter. Não que eu não queira 

bater… mas, nunca mais faça isso. Um Malfoy nunca pode perder. 
- Tudo bem. 
Draco olhou Emily durante alguns minutos e disse: 
- Pensei que não iria conseguir te falar. 
- Pois já falou. Agora não tem mais volta. Por que o medo? 
- É que um Malfoy nunca pode perder. 
Uma frase veio em sua mente: “Vou te levar para Voldemort, para que ele me 

devolva o que me tirou…” 
Emily não escutou Draco a chamar. “Era de Lúcio Malfoy…” pensou 

Emily. “Um Malfoy nunca pode perder, Voldemort tirou algo de Lúcio e ele está 



querendo me dar para o Voldemort, para que este o devolva… Oh meu Deus eu sou a 
missão que Charlotte disse, mas o que Harry tem a ver com isso?” 

- Emily, oh Emily está me escutando? EMILY! 
 

 

CAP 08 – Desencontros 
 

“O ciúme é um monstro de olhos verdes… pra mim foi uma menina de 
cabelos vermelhos!” 

Emily 
 

Emily depois das aulas, que ela nem viu passar, foi direto para a sala 
comunal da Grifinória. Quando entrou, Hermione, Rony, Gina, Fred e Jorge 
vieram até ela. 

- Emily o que houve ontem? Não tivemos oportunidade de te perguntar 
antes. 

- Nada de mais, Hermione. Somente dores e desmaios novamente. 
- E você está bem? – perguntou Fred 
- Pode se dizer que sim. 
- E Harry? – perguntou Gina 
- Vocês não viram ele hoje? – eles balançaram a cabeça negativamente, 

mas Jorge depois de um tempo falou: 
- Lino falou que ele ficou grudado com o Professor Lupin quase todo o 

tempo. 
- Bem, é que o professor falou uma coisa para ele ontem a noite e… acho 

que… aah, não sei, esperem e perguntem para ele. 
- Emily não quer ajuda para ir para seu quarto? – perguntou Fred. 
- Não…, acho que não Fred, não preciso. 
- Tudo bem. 
Emily subiu as escadarias. Entrou batendo a porta do seu dormitório e se 

jogou na cama. Alguém bateu na porta, ela murmurou um “entra” e a cabeça de 
Gina apareceu. 

- Gina, quer alguma coisa? 
- Uma resposta. – ela entrou e fechou a porta – Você e Harry 

estão…hum…namorando? 
- Não, porque a pergunta? 

https://lapdp.wordpress.com/2009/11/05/cap-08-desencontros/


- Vocês estão sempre juntos, conversando, brincando. Pensei que ao 
menos tivesse “rolado” algo mais. 

- Não rolou nada entre nós. Sei que gosta dele Gina. Se quiser ficar com 
ele corra atrás, eu já consegui quem eu queria. 

- Você já conseguiu o que queria? Como assim? – perguntou ela sentando 
em uma das camas de fronte para Emily. 

- Eu estou namorando. 
- Posso saber quem? 
- Claro, é o Draco. 
Gina ficou pálida. Suas sardas, como as de Rony, pareciam borrões no 

rosto dela. 
- O que houve com você, Gina? Ficou pálida de repente! 
- Você e o Draco Malfoy? É o Draco?! Draco da Sonserina?! 
- Mas o que houve com você? Claro que é ele, conhece outro? 
- Meu Deus, acho que terá uma morte em minha família! 
- Hãã… 
- Não sei se você já percebeu, mas meu irmão Fred gosta muito de você. – 

ela cruzou os braços e olhou pela janela – Nós, os Weasleys, odiamos os 
Malfoys… você entende, não?! 

- Não, desculpe, mas não entendo! 
- Olha aqui, Fred odeia Draco, ok? Fred gosta de você, você de Draco, e 

Fred odeia Draco! 
- Oh meu Deus, ele não seria capaz de se matar seria? 
- Ta bem, eu exagerei. Mas ele vai ficar chateado demais, é capaz de 

entrar em depressão! 
- Entenda uma coisa você: EU NÃO POSSO FAZER NADA! Não posso 

amar duas pessoas ao mesmo tempo! 
- Você é muito diferente do que Hermione diz! – ela levantou da cama e 

foi para a janela. 
- Ah, e o que ela diz? – perguntou Emily curiosa. 
- Que você é muito legal e não gosta de machucar ninguém, mas está 

machucando três pessoas! 
- Não era só o Fred? Já tem três? 
- O Harry também gosta de você! Não tirava você da cabeça! Eu não 

conseguia conversar com ele! Ele dava sempre um jeito de dizer seu nome! 
- Quer que eu repita a mesma frase que disse há alguns instantes atrás? 
- Sei que não pode amar três pessoas ao mesmo tempo! 
- Então Gina, entendeu? Quem é a terceira pessoa? 



- Até que em fim chegamos no lugar que eu queria chegar. 
- Então fale logo Gina, já estou impaciente! 
- Sou eu. 
- Você o quê? 
- Sou eu. A terceira pessoa. Não estaria brigando com você até agora por 

causa do Fred e do Harry, não é mesmo? 
- Só porque o Harry gosta de mim você me culpa pelo seu sofrimento! 

Ah, tenha dó! 
- Culpo sim. Você me faz sofrer e ainda por cima se faz de minha 

amiguinha e de Hermione também! 
- Ah, meu Deus! O que Hermione tem a ver com o seu ciúme? 
- Você é uma falsa! Finge ser amiga minha e de Hermione! É isso que ela 

tem a ver! 
- A Hermione pensa o mesmo que você? 
- Na verdade não, mas se ela souber quem você é ela ficará do meu lado. 
- Você sabe o que é falsidade? 
- Claro que sei! 
- Não sabe, pois se soubesse não diria que sou falsa! 
- Ah não sei? Então me diga, sabe-tudo! O que é ser falsa? 
- É ser uma pessoa que não é ou então querer algo por trás da amizade! 
- O meu ponto de vista é diferente! Pessoas que dão falsas esperanças as 

outras são falsas! 
- Não quero mais discutir com você Gina! – Disse Emily impaciente. Se 

levantou e foi até a porta do dormitório. Fez menção de abrir aporta, mas parou 
e falou baixinho: 

- Vá em frente, fique com o Harry. Draco não é uma pessoa tão ruim 
quanto pensam. 

Ela saiu do dormitório. Aquela discussão lhe deu dor de cabeça. Tudo 
estava contribuindo para ela quase morrer de dor de cabeça. “Será que vai tudo 
por água abaixo agora?!”. Sentou-se no sofá bem em frente à lareira. Alguém 
sentou do seu lado. Ela virou-se. Viu Fred. 

- Emily, posso falar com você? – ela não respondeu, continuou olhando 
para o fogo – Desculpe te perguntar assim, mas eu precisava saber. O que você 
acha de mim? 

Emily o encarou. Ele era muito legal, mas a verdade deveria permanecer. 
- Fred, eu… 
Ele segurou na mão de Emily. 
- Fale. Por favor. 



Emily soltou-se. 
- Fred, eu acho você genial, uma pessoa muito boa, mas eu… 
- Mas o quê? 
- Não quero passar da amizade. Eu… hum… gosto de outra pessoa. 
Ele ficou vermelho da cor de seu cabelo. 
- Por um acaso é o Harry? – disse ele olhando para o lado. 
- Não, Fred. 
- Então me fale, quem é ele! 
- Draco. – ela respondeu num fiapo de voz esperando a reação dele. 
- O QUÊ?! 
Os rumores da sala pararam para ouvir quem tinha gritado. Emily falou 

sussurrando: 
- Fred, não grite, por favor – sussurrou Emily. 
- Eu ouvi bem? Você disse Draco Malfoy?! 
- Disse, Fred. Nós estamos namorando. – respondeu impaciente. 
- Ah, meu Deus! Por que? Podia ser o Harry, mas o Draco, Emily? Não 

tinha ninguém melhor não? 
- Eu-gos-to-de-le. – disse ela soletrando 
- VOCÊ O AMA?! 
Agora foi a vez de Emily se irritar. 
- QUAL É A SUA FRED? – perguntou ela se levantando, atraindo mais 

olhares – Será que não pode conversar como adultos? 
- Desculpe, mas não consigo entender como uma pessoa pode gostar 

daquele nojentinho… puxa você se superou, Emily. 
- O quê? 
- Sabia que era capaz de muitas coisas, mas gostar de alguém como 

Draco, nossa, acho que nem você mesmo imaginaria, não é? 
Ela abriu a boca irritada, mas não respondeu. Saiu pisando duro pela 

passagem deixando um Fred suplicante para trás. 
Ela não voltaria para seu dormitório, Gina devia estar por lá ainda. Não 

podia ficar na sala comunal, Fred estava lá. Saiu do castelo e começou a 
caminhar pela propriedade do escola. Sentou-se na grama perto do lago e ficou 
olhando para tudo. A cabana de Rúbeo Hagrid, as torres e torrinhas, a Floresta 
Proibida, o Salgueiro Lutador, tudo, e lembrando-se sempre das palavras do 
diário de Charlotte. Por que aquilo estava acontecendo com ela? Será que ainda 
viria coisa pior? Frases teimavam em aparecer em sua cabeça. “No meu segundo 
ano,Harry Potter entrou na escola. Foi o começo minha missão… Emily viu coisas de 
mais… daí lembrei que esta é a varinha de meu pai e que nenhum feitiço contra Harry 



Potter funciona…Por que Charlotte? Minha melhor amiga, ela quer me matar… droga, 
porque isto está acontecendo comigo?!” 

Resolveu que não iria ficar parada. Iria até Lupin e contaria tudo. 
Gostava muito dela, mas não podia deixar ela matar Harry muito menos ela. 
Levantou-se e quando estava quase chegando no corredor que daria para a sala 
do Lupin, parou, pois ouviu duas vozes. Foi indo a direção delas e viu Draco e 
Harry discutindo. Quando estavam quase se pegando, ela disse: 

- Mas vocês não têm jeito mesmo, não é? 
 

*** 
 

Harry passara a maior parte do tempo tentando falar com Lupin, que 
insistia em não contar nada. Era sexta-feira e tinha a tarde livre, mas mesmo 
assim Lupin não lhe deu uma pista se quer. Cansado e mal humorado ele foi 
andando para sua sala comunal, quando uma voz zombadora o chamou. 

- Potter! 
Ele virou-se e viu Draco. 
- Ah, é só você, Malfoy. Achei que fosse alguém mais importante. 
- Não faça esta cara de maioral, você perdeu dessa vez. 
- Ok, Malfoy, diga logo o que quer. 
- Viu Emily em algum lugar? 
- Não, alguma coisa importante? Eu a aviso. 
- Claro Potter, que gentil! Diga para ela que seu namorado precisa muito 

falar com ela. 
- Quem? 
- Você não sabe ainda, Potter? Oh, meu Deus Emily não te contou? 

Estamos namorando. 
- Você e Emily? A mesma Emily Hailey que eu conheço? – perguntou ele 

se segurando para não rir. 
- Claro que é, Potter! Mas que pergunta inútil! É sim, é a Emily Hailey! 
- Oh meu Deus, acho que a pancada na cabeça dela não a deixou muito 

boa. 
- Por que, Potter? Acha mesmo que ela não gosta de mim? Vá e pergunte 

a ela. 
- O que você fez Malfoy? Uma lavagem cerebral? 
- Potter, Potter. Sinta o gosto da derrota. Ela é minha. Sou o titular e você 

não ficou nem para reserva. 
- Está falando trouxês Draco? 



- Aprendi alguma coisa na aula de trouxas. O que você não consegue 
fazer nem nessa aula, não é Potter? 

- Draco seu… 
- Opa, peraí, você não está com ciúme, está? 
- Claro que não Malfoy! – Harry falou entre os dentes. 
- Nossa este vermelho todo é de raiva? 
- Ora seu *******! 
- Que vocabulário, Potter! Acho que a Hermione tem que dar umas 

lições. 
- Cala a boca Malfoy! – Harry deu um passo para frente fazendo menção 

de sair. 
- Cala a boca você Potter! – respondeu Draco com cara de desdenhosa, o 

fechando. 
Harry ia avançar para cima de Draco quando uma voz atrás dele o fez 

parar. 
- Mas vocês não têm jeito mesmo, não é? 
Harry virou-se. Era Emily. 

 
*** 

 
- Vocês não estão grandes o suficiente para brigar? 
Lembrou-se das discussões que ela teve há poucos minutos. 
- Emily, que bom que você chegou. Potter ainda dúvida que estamos 

juntos. Diga para ele. 
- Então é verdade, Emily? – perguntou Harry com voz fraca olhando 

para o chão. 
- Sim, Harry, é verdade. 
- Viu Potter, desta vez eu não menti – Draco riu 
- Desta vez Malfoy… desta vez. 
- Foi o que eu disse. 
- Vocês dois parem de discutir. Draco vá para sua casa que nós vamos 

para a nossa. 
- Tudo bem, meu amor. – disse Draco dando um beijo rápido em Emily – 

nos veremos amanhã. – Deu uma olhada em Harry com um sorriso de vitória e 
seguiu pelo corredor. 

- Tchau, pra você também, Malfoy – disse Harry e se aproximando um 
pouco sussurrou – quem é o derrotado? 

-Ora, Potter… 



- Vamos Harry, tchau Draco. – Emily puxou Harry e eles foram andando 
em silêncio. Quando entraram na sala comunal, Hermione e Rony logo se 
aproximaram. 

- Harry, você está bem? 
- Sim, Rony, eu só paralisei. 
Emily se afastou, pois Gina já estava a olhando de novo. Ainda sentia 

raiva de Emily. Não podia fazer nada. Andando para seu dormitório ouviu 
Jorge dizer para Gina: 

- Fred não para de resmungar, parece um bebê. Ele fala sempre a mesma 
coisa: “Ainda se fosse o Harry, até o Rony, mas o Draco?” 

No almoço Emily sentou-se perto de Harry, Hermione e Rony, que 
pararam de falar quando ela se sentou. 

- O que houve? Por que pararam? 
- Nada. 
- Emily, posso falar com você?- perguntou Hermione 
- Claro. 
Elas se afastaram. 
- É verdade que você e Draco estão namorando? 
- Sim, por que? Também acha que ele me aplicou o feitiço Imperius? 
- Não. E também acho que a Gina exagerou falando aquilo para você. 
- Ela está um pouco revoltada. Acho que está com ciúmes. 
- Na verdade está sim, mas não foi para isso que te chamei. 
- Ah é? Então para que? 
- Emily, eu estou a fim de um menino e quero saber como chegar nele. 
- Chegue, dá um oi o chame para um lugar reservado e diga: Oi fulano 

estou a fim de você. Quer ficar comigo? 
-Você dizendo parece fácil. 
- Tá, quem é o fulano? 
Hermione riu. 
- Ah, é o Rony. Mas eu não vou falar com ele. 
- Por quê? 
- Acho que não gosta de mim. 
Emily olhou para a mesa da Grifinória, para o garoto de cabelo vermelho 

que estava comendo torrada com um pedaço saindo da boca: 
- Agora é minha vez de rir. Rony, não gostar de você? Se lembra do baile 

de Natal durante o torneio Tribruxo? 
- Certeza? – perguntou Hermione depois de um tempo. 
- Absoluta. 



- Ta bem então. Vou confiar em você. 
- Pode confiar. 
- Valeu Emily! – Disse ela olhando para Rony. 
- De nada, Mione. Vá antes que seja tarde. – Hermione saiu e foi em 

direção de Rony. Depois eles saíram. Emily comeu pouco e voltou para a sala 
comunal pegar o livro de poções quando uma menina do primeiro ano a 
chamou. “Meu Deus, hoje é o dia!” pensou ela. – Sim? 

- Uma tal de Charlotte da Sonserina pediu para eu te avisar que ela está 
esperando lá fora. 

- Obrigada. 
Emily seguiu para o retrato da Mulher Gorda e saindo viu Charlotte 

parada de costas para ela. 
- Oi, Charlotte. Queria falar comigo? 
- Emily, eu vou te fazer uma pergunta. Mas, por favor, diga a verdade! 
- O que aconteceu? 
- Não aqui! – ela chamou Emily para um corredor escuro aonde, 

aparentemente, não havia ninguém. 
- Você leu? 
- Li o quê? 
Charlotte a olhou profundamente por um instante. 
-Charlotte? 
Agora seus olhos a fuzilavam, de um instante para outro teve um aceso 

de raiva, agarrando Emily e empurrando contra a parede: 
- DIGA A VERDADE! 
- O que deu em você? – Falou ela olhando espantada para a outra. 
- DIGA! – Charlotte começou a apertar seu pescoço. 
- Char-charlotte? – Disse Emily em um fiapo de voz – está me-me ma-

machucando… 
Charlotte mudou de expressão na hora. Seus olhos pareciam 

desorientados. Ela a soltou e olhou para os lados, ofegante. Emily escorregou e 
caiu de joelhos no chão ainda olhando apavorada para cima. 

- Emily… me … desculpa – Ela deu um passo para trás e se virou – está 
vindo… – disse voltando a se virar. 

- Quem está vindo? 
- Você leu… – Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, ela simplesmente 

parecia estar lutando com todas as suas forças contra uma coisa maior que a 
dominava – ele está vindo! 



- Eu… Charlotte! – A garota tinha caído no chão. Emily se arrastou até 
ela, não confiava em suas pernas agora – Você está bem? – disse ela colocando a 
mão em seu ombro. 

- Fuja… – Disse ela agarrando-se no seu braço – … por favor… fuja com 
Harry! 

- Por quê?! Pelo amor de Deus, me diga? Ai! – Charlotte estava quase 
quebrando os ossos de Emily. Ela levantou a cabeça. Seus olhos azuis estavam 
desfocados e seu rosto mais pálido do que o comum. Parecia um zumbi. 

- Charlotte? Você tá me assustando… é melhor parar com isso! 
- Excelente! 
Emily prendeu a respiração. Uma voz vinha das sombras do corredor. 

Uma voz estranhamente conhecida. 
 

 

CAP 09 – O seqüestro de Emily 
 

“O Draco não é tão mal assim! Só tem aparência, jeito… tá bom, cara de 
mau também!” 

Emily 
 

- Muito bem, Charlotte! Sabia que ainda podia contar com você. 
- Nã…não pode ser! SOCORRO! 
Emily conhecia muito bem essa voz. Já a tinha ouvido em sonhos, no 

passado… era Voldemort. 
- Esperta, ainda se lembra de mim. Que pena, não tive muitos encontros 

com você. Harry teve a sorte de se encontrar comigo desde que nasceu. – Ele 
deu um sorrisinho irônico – Não adianta gritar – ele mostrou a varinha de 
Charlotte em sua mão – Agora você é um peixe fora água. Charlotte, pode 
soltar. 

- Não… – Charlotte resmungou sem mexer os lábios, ainda com a 
aparência de zumbi. 

- O quê você disse, Charlotte? 
Emily olhou bem para Charlotte. Ela piscou algumas vezes, como se 

tivesse acabado de acordar, e seus olhos voltaram ao normal. 
- NÃO! – De um instante para o outro ela saiu da posição de estátua em 

que estava e se pôs na frente de Emily – Não vou deixar você fazer isso! 
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- Mas, Charlotte, – ele sorriu como se explicasse a coisa mais óbvia desse 
mundo – esse é o sentido de toda a sua vida! 

- Não é mais! – Ela o encarava com um olhar ameaçador – Você passou 
dos limites! 

Voldemort a encarou com um tom de desapontamento. 
- Ainda tinha grandes planos para você, filha! 
Charlotte pareceu amolecer. Ela fechou os olhos com força e disse: 
- Eu achava que um dia você iria parar com isso… que um dia nós 

vivêssemos realmente como uma família… – ela abriu os olhos e o fuzilou 
novamente – NÃO TODA ESSA FARSA! 

- Ora, chega de besteiras e saia da frente! – Ele apontou a varinha para ela 
e fagulhas verdes saíram para todas as direções, depois se chocaram-se umas 
com as outras formando uma bola luminosa. Voldemort permanecia com o 
sorriso cínico – Não quer que eu use isso em você, quer? 

Charlotte continuava o encarando, respirando profundamente como se 
estivesse se preparando para o pior. 

- Muito bem se é assim! Fangulis! 
- Não! Charlotte! – gritava Emily escondendo o rosto nas mãos. Charlotte 

continuava na sua frente, e foi atingida pelo raio de luz. Ela desmoronou no 
chão inconsciente, enquanto Voldemort caminhava até uma Emily apavorada. 

- Agora não tem ninguém para te salvar… Estupefaça! – Depois de Emily 
cair inconsciente, ele conjurou cordas e a amarrou. – Que pena Charlotte… 
queria tanto que você visse isso, mas fazer o quê? – ele, novamente, falou com o 
sorrisinho irônico – Seja obediente e fique aqui quietinha. 

Depois disso ele fez Emily levitar e sumiu no corredor escuro a levando. 
 

*** 
 

“Acorde! Charlotte!”  
“… eu não quero!”  
“Charlotte!” 
Ela sentiu alguma coisa gelada escorrer pelo seu rosto, parecia que 

alguém tinha acabado de jogar um balde de água fria. 
- O … o quê…?… Draco? 
- Não! O Papai Noel! E fique sabendo que se eu não tivesse prestado 

atenção na aula de feitiços de ontem, eu não teria aprendido o feitiço de 
reanimar e você não teria acordado… Aonde você vai? 

- Cadê a Emily? – perguntou Charlotte se levantado. 



- Engraçado eu vim te pedir a mesma coisa. Cadê a Emily? 
Charlotte ficou calada alguns segundos tentando se lembrar o que tinha 

acontecido. 
- Credo, Charlotte! O que você fez? Estava brincando com fogo? 
Ela olhou para suas vestes chamuscadas. 
- Fangulis! – Disse ela como se uma lâmpada ascendesse em sua cabeça. 
- O quê? 
- Um feitiço ultra-secreto que seu pai o ajudou a desenvolver! Acho que 

ele se esqueceu que me usou de cobaia para ele, por isso ele não fez efeito em 
mim. É, foi isso! Ele deve ter estuporado a Emily e a levado para algum lugar. 
Mas ele não pode sair do castelo agora. 

Charlotte ficou olhando para ele esperando uma reação. 
- Começa de novo na parte do ultra-secreto. 
- Ah, não interessa, Draco! Não foi seu pai que o mandou ficar grudado 

em Emily, não foi? 
- Você tá delirando? – Perguntou Draco com cara de que não estava 

entendendo nada. 
- Tá, tá certo! Foi só uma suspeita. Você vem ou não? 
- Pra onde? 
Ela correu até o quadro da Mulher Gorda . 
- Precisamos chamar o Harry, só ele pode nos ajudar! 
- Então é um caso de calamidade? – perguntou Draco parando ao lado 

dela. 
Charlotte ficou olhando para o quadro. 
- Não pode entrar, querida! 
- Por favor! É uma emergência! Você já me viu com a Emily antes! 
- Não vi nada! 
- Ora, abra logo essa porcaria de passagem! 
- Não! 
- Não adianta! Ela não vai abrir. 
- DROGA! – Charlotte chutou a moldura do quadro, e ele abriu. 
- Credo! Charlotte, você tem que ir lá em casa de vez em quando abrir 

umas passagens pra mim! 
- Charlotte? 
- Harry! – Ela ficou maravilhada em ver que foi Harry que tinha aberto a 

passagem pelo outro lado. – Vamos, depressa! 
- O quê aconteceu? 



- É bom explicar mesmo, já fez meia hora que você tá me enrolando e não 
fala nada, só resmunga. 

- Draco? O que ele tá fazendo aqui? 
- Ele pode ajudar. Vamos! – Ela sumiu no corredor. 
- O que acha, vamos segui-la? – Perguntou Draco olhando para o 

corredor. 
- Acho… talvez seja melhor. 
- ANDA LOGO! – A voz de Charlotte ecoou e os dois saíram correndo. 
 

 

CAP 10 – A ponte de ligação 
 

Nessa parte infelizmente não tem frasezinha tosca  … 
L  

 
Emily acordou. Estava dolorida. “Mas que pesadelo esquisito!” pensava ela. 

Abriu os olhos. Ficou olhando para cima. Com certeza não era o teto da 
enfermaria. 

“Onde estou?” . 
Parecia ser o fim de uma câmara comprida muito mal iluminada. Altas 

colunas de pedra entrelaçadas com cobras em relevo sustentavam um teto que 
se perdia na escuridão, projetando grandes sombras negras na luz estranha e 
esverdeada que iluminava o lugar. Uma voz a fez congelar. 

- Que bom que acordou! – disse num gesto irônico – pensei que teria que 
matá-la dormindo. Assim não teria graça! 

- Cadê a Charlotte? – gritou Emily 
- Sua “amiguinha”? Bem cuidada, não se preocupe. 
- O que você quer de mim? 
Ele permaneceu calado olhando para as colunas. Emily já tinha ouvido 

algumas histórias de Harry. Pelo que ele contara, Voldemort estava pior que 
um monstro de aparência. Agora ali, ele parecia quase normal. Seus olhos 
lembravam os de cobras, e a sua pele parecia a de um vampiro, mas onde 
estava a imponência que todos temiam nele? 

- Para que me trouxe aqui?- perguntou ela novamente – Com certeza não 
me mataria sem uma razão! – ele ainda não prestava atenção nela. Emily encheu 
os pulmões e… – VOCÊ-SABE-QUEM ESTÁ AQUI! SOCORRO! 
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- Não adianta gritar, ninguém vai te escutar. -disse ele em tom de 
gozação. 

Mas ela não parou. 
- Quietus Sonorus! 
Emily não escutou mais seus gritos. Tentou falar, mas não 

conseguia. “Que feitiço foi esse?”– pensou ela. 
- Bem melhor não acha? Mas é uma pena… você poderia ter entrado para 

o nosso lado a muito tempo… Mas fazer o que? Você vai morrer… como seus 
pais. 

“Ora …” 
- Acho que você não lembra deles, não é? Era tão pequena… Nem 

daquela maldita bruxa? 
Emily não estava entendendo nada. 
- É… se não fosse por ela, quem sabe como seriam as coisas hoje? 
“De quem ele está falando?…” 
- Era uma bruxa insignificante! – disse ele começando a andar lentamente 

de um lado para o outro – Mas conseguiu salvar você duas vezes. 
“Hã?” 
- Que cara é essa? Não se lembra daquela sangue-ruim Thewtyn, sua 

babá?… Mas você demora para entender as coisas, menina! Não se lembra da 
cabana explodindo? Você já era bem grandinha! 

Coisas começaram a aparecer na cabeça de Emily… Vozes… Era uma 
mulher gritando:“Fuja Emily, fuja!”…”Seus pais morreram, mas eu não deixarei você 
morrer!” … As chamas verdes… 

Aquela mulher era sua babá… ela a salvou… mas por que duas vezes? 
- Ora, mas vejam só… – Voldemort parou e puxou as mãos amarradas de 

Emily. – Pelo menos ficou com uma marca… Ai, ai. Sabe quem deixou essa 
marca em você?… Charlotte estava aprendendo a explodir coisas. Viu como ela 
é uma aprendiz empenhada? 

“Cala a boca!” pensava Emily, morrendo de raiva. 
Ouviu barulhos. De um canto escuro, apareceu um homem gordinho e 

baixo. 
- Se-se-senhor? 
- Rabicho, não vê que estou conversando com nossa hóspede? 
- Des-des-desculpe, meu Lorde! Dês- 
- Fale de uma vez! 
- Lú-lúcio Malfoy está aqui! 
- Mande-o vir! 



Emily o viu novamente surgir da escuridão, Lúcio… aquele que tentou 
matá-la uma vez no segundo ano… “Agora seria meu sogro?… Ai! Que 
nojo!” Olhou para o tal do Rabicho. Quem seria ele? 

- Onde está Charlotte? – bradou Lúcio. 
- Tivemos alguns contratempos… Ela queria salvar Emily… Não sei o 

que ela viu de especial em ter uma “amiguinha” justo agora…Tive que aplicar 
um feitiço nela – Lúcio o olhou espantado. Voldemort acrescentou 
impacientemente – Não a machuquei, está bem. Vai se recuperar mesmo depois 
da morte deles. 

“Mas que droga! Tenho que me soltar! Harry… não posso deixá-lo matar 
Harry!” 

- Não se assuste tanto assim Emily… sua morte não será tão dolorida… 
Nem a de Harry… mas, bem que eu devia deixá-los morrendo, sem dó nem 
piedade… mas como sou bonzinho…- ele riu- vou matá-los num piscar de 
olhos!HUÁ! HÁ! HÁ! 

“Ele é pior que um doido!” ela olhava indignada para o divertimento dele. 
- Está tão quieta… por que Emily? Ah, tinha me esquecido! Finite 

Incantatem! 
- Você é um monstro! – berrou ela forçando as cordas que lhe amarravam 

as mãos. 
- Não… até que sou bonitinho, olhe bem. Eu não sou igual aquela cobra 

horrenda que me descreveram. Por falar nisso, gostou do teatrinho? Charlotte 
preparou muito bem. Até enganou o filho do Crouch com visitinhas noturnas à 
Azkaban durante as férias! 

- Acho que não li… – ela foi interrompida. 
- Eu sabia que tinha lido… disse para Charlotte, não? Ela não foi muito 

grossa com você, foi? É que a ameacei um pouquinho… 
- O que disse à ela? 
- Ficou curiosa? Só vou te contar por que vai morrer, certo? – Emily o 

fuzilou com os olhos. – Charlotte não gostou muito desse diário mas eu lhe 
convenci que poderia se útil. Eu já tive um uma vez… – ele deu um sorrisinho 
…e Harry o destruiu. Mas isso não vem ao caso! Eu disse que ela poderia 
escrever no diário, mas não que era para escrever coisas que nos denuncia-se. 
Não acredito que ela fez isso por querer!… Talvez, um meio de te contar sem 
depois ser acusada de traição… muito esperta!… Bom, ela não queria me 
obedecer porque vocês eram amiguinhas e blá, blá, blá! Daí eu a encantei com 
um feitiço Imperius que eu estive aprimorando enquanto ela esteve na escola… 
Mas ele é muito “fraquinho”! Ela resistiu. 



- Aplicou esse feitiço nela, miLorde? – perguntou Lúcio. 
- Foi pre-ci-so Lúcio! Eu sabia que ela iria resistir. Afinal, uma das 

primeiras coisas que eu ensinei foi a resistir um feitiço. Pena que ela teve que 
começar a vir para a escola! Se eu tivesse tido mais tempo para treiná-la, ela 
chegaria a suportar um Avada… 

Emily começou a ficar com pena de Charlotte. Como será que era morar 
com Voldemort?“Com certeza nada bom…” 

- MiLorde… e Harry Potter? – perguntou Lúcio. 
- Missão especial… vá buscá-lo! 
Emily assustou-se. 
- Obrigado, miLorde… Ficará orgulhoso de- 
Nem deu tempo de terminar a frase, uma voz veio de trás da escuridão. 
- Não precisa mais, Lúcio. Eu fiz o trabalho. 
Emily congelou. 
- Charlotte? O que faz aqui? 
- Me desculpe. Não queria ter desobedecido – disse ela firmemente – 

para provar meu arrependimento, trouxe ele. 
- Minha filha! – disse ironicamente – Sabia que se arrependeria. Venha 

até aqui. 
Charlotte fez um sinal com uma varinha. Harry, amarrado e amordaçado 

como Emily, apareceu flutuando atrás dela. 
- Charlotte, isso foi uma grande prova de minha confiança… – disse 

virando-se para Emily – Veja, sua amiguinha voltou ao normal – e com os olhos 
brilhando virou para Harry – finalmente acabarei com a sua raça! Os Potters 
aqueles que não aceitaram prestar seus serviços ao Lorde das Trevas! 

Ele se aproximou de Harry. Emily estava presa, não poderia fazer nada 
mesmo que estivesse solta, não sabia como ajudá-lo. A sua raiva já estava 
chegando ao limite. Ele continuou se aproximando. Colocou sua varinha na 
testa de Harry. Emily gritou: 

- NÃO! HARRY! 
Voldemort riu e disse lentamente: 
- Agora acabarei com você- 
Um sorriso se abriu no rosto de Harry, mesmo com os olhos semi-

fechados de dor. Ele sacou a sua varinha e apontou para ele: 
- Expelliarmus Triplus! 
A varinha de Voldemort voou e ele foi jogado contra a parede, batendo 

sua cabeça. 



- Fora de forma, Lorde das trevas? – perguntou Harry, e, pegando a 
varinha dele e largando logo em seguida – AI, minha cicatriz! 

- Prontinho Emily – disse Charlotte, desamarrando-a – Deixa que eu 
pego a varinha Harry, e vamos, rápido! 

- Mas…Deixar ele aqui? 
Charlotte olhou friamente para ele. 
- Não temos tempo e sem a varinha ele é quase inofensivo. Emily, depois 

eu explico. 
- Minha mão tá doendo muito! – ela mostra a cicatriz em forma de lua. 
- Sei que suas cicatrizes ardem, foram atingidos pela mesma varinha – ela 

colocou a varinha a um palmo da cara de Emily – esta! 
- Mas, Charlotte! Quase inofensivo ou não temos que levá-lo para 

acabarem com ele e é muito… 
- NÃO! – ela se virou bruscamente para ele, seus olhos cintilavam – 

deixem ele aí! 
- .. tá, tá… mas… 
- Charlotte? Posso sair? – perguntou uma voz de trás das colunas 
- Saia Draco e rápido, abra as passagens. 
- Espere… onde está a Emily? 
- Estou aqui, Draco! – ela ainda segurava a mão. 
- Que bom que não se machucou! Ei, Potterzinho, precisa de ajuda? 
- Vamos logo! Estamos perdendo tempo! – Charlotte empurrava ele para 

a saída. 
- Acho que não vão a lugar nenhum! Expelliarmus Triplus! – Gritou Lúcio. 
Tudo aconteceu muito rápido. Charlotte se chocou na coluna ao lado 

deles e caiu de rosto no chão, a varinha de Voldemort voou longe. Enquanto 
Draco tirou a sua varinha e os dois, pai e filho, travaram uma verdadeira 
batalha de feitiços. Emily correu para socorrer Charlotte, que estava tentando se 
levantar. Depois de levantá-la, meio que cambaleando, ela procurou Harry para 
pedir ajuda, mas… 

- Charlotte… cadê o Harry? HARRY?! 
Ouviu-se um baque. Ela olhou para Draco e Lúcio. O segundo estava no 

chão. 
- Draco! Você conseguiu! 
- Eu… con-consegui… Meu pai? Eu derrotei meu próprio pai? – 

perguntou ele ainda no mesmo lugar olhando para o corpo desfalecido de 
Lúcio. 

- Você por acaso está bem, Draco? 



Draco,abobado, desmoronou no chão. 
- Ah, meu Deus! – ela olhou para os lados e deixou Charlotte se 

sustentando sozinha. Correu até ele e agarrou-o pelas vestes. 
- Vamos logo Draco, não temos tempo. 
- Ei, ei, EI! Posso andar! – disse ele sacudindo a cabeça e se levantando. 
- Charlotte, cadê o Harry agora? Ele… – ela ficou pálida de repente. 
- Minha varinha… – Charlotte apontou para uma das extremidades da 

sala, onde uma passagem estava se abrindo muito devagar. Emily virou-se. 
Harry estava amarrado e Voldemort logo atrás dele com a varinha apontada 
para a sua cabeça. Draco segurou a mão dela, onde sua cicatriz quase a deixava 
cega de dor. Ele jogou Harry no chão e gritou, apontando para Charlotte: 

- Locomotor Mortis! 
Charlotte caiu novamente de rosto no chão. Emily tentou se aproximar 

de Harry. Voldemort rapidamente apontou para ela: 
- Fiquem quietas as duas! Senão, vão morrer sem saber da verdade! 
- Que verdade?- exclamou Draco se intrometendo antes que Emily 

pudesse tapar a sua boca. Charlotte estava tentando se levantar, pelo visto 
também conseguia se livrar do feitiço das pernas pressas. 

- É uma longa história, longa. Mas vou resumir…- disse ele com um 
sorrisinho olhando para o buraco, o qual já estava suficientemente grande para 
uma pessoa passar – Seus pais a tiveram, e como eles tinham prometido me dar 
seu primeiro filho, eu a eduquei para ser uma Riddle, ou melhor, uma 
descendente de Voldemort!… vejo que não deu certo… você é mesmo dessa 
família! 

- O quê? – Charlotte perguntou sem entender. 
- Espere eu terminar! Quando fui matar os Potters, um bebê inútil me 

fragilizou e o outro Potter- disse ele se virando para Harry e Emily – …bem ele 
havia sumido! 

- Como assim outro Potter? – Harry gaguejou. 
- Peraí – Draco interveio – explica isso direito: Quem é o outro Potter e 

quem são os pais de Charlotte? 
Emily o censurou com o olhar. Será que existia alguém mais intrometido 

que ele? O Lorde das trevas na sua frente e ele ainda fazia perguntas assim, 
como se estivesse perguntando a professora McGonagall como executar um 
feitiço. Voldemort tinha o plano de matá-los, mas se Draco continuasse falando, 
poderia morrer antes. 



- Draco Malfoy…Bem que poderia ter sido você. Mas não, a menina 
primeiro… Porque eu não troquei? – ele resmungou como se tivesse acabado de 
ter essa idéia. 

- Ele endoidou de vez! Não adiantou eu ter falado durante todos esses 
anos que isso iria acontecer e… 

- Charlotte – gritou ele com impaciente – É ver-da-de! 
- O quê? – Charlotte estava com muito mais raiva, Emily viu nos olhos 

dela. Ela devia ter desconfiado que não era filha mesmo, mas não queria que ele 
contasse – Você me aprisionou por dezesseis anos, me obrigando a aprender e a 
resistir feitiços, aprender maldições e tudo mais… Me enganou esse tempo 
todo? 

- Sim! – respondeu ele calmamente. 
- Eu deveria ter fugido há muito tempo… – murmurou ela tremendo. 
- Está querendo arranjar briga? Vou terminar isso de uma vez! 

Voldemort apontou a varinha para o peito de Charlotte e disse com os olhos 
cintilando e quase gargalhando: 

- Avada Kedavra! 
Charlotte arregalou seus grandes olhos azuis e gritou. Um jato de luz 

verde a atingiu e ela caiu no chão. Mais nenhum movimento, sua cabeça 
pendeu para o lado. Estava morta. 

- Não… – murmurou Emily balançando a cabeça não acreditando no que 
aconteceu – NÃO! – ela correu até o corpo de Charlotte. Draco permanecia 
paralisado sem poder falar e Harry parecia estar no mesmo estado. 

- POR QUE A MATOU?! 
- Não confunda as coisas – disse ele, olhando para a passagem que já 

estava do tamanho da porta de entrada do castelo – ela não era minha filha 
podemos dizer que eu fui seu mestre, e… entenda, eu a ensinei tudo o que eu 
sabia. Agora que ela me traiu podia muito bem acabar comigo! 

- Emily… calma! – sussurrou Draco. 
- Como vou ter calma?! ELE A MATOU! 
- Sua situação não é pior que a minha! – sussurrou ele. 
Emily lembrou-se que Voldemort falou que Charlotte era irmã de Draco. 
- Dra-draco, eu… não me lembrei… – disse ela soluçando. 
- Nem tive tempo de conhecê-la. Pense pelo lado bom: Nós já brigávamos 

sendo colegas de casa, imagine irmãos?! 
Emily o encarou. Estava sendo muito difícil para ela. Agora Charlotte 

estava morta e não tinha mais nada a fazer. 



- Que meloso… Levante-se Lúcio, – ordenou Voldemort executando um 
feitiço para reanimá-lo – quero que veja com os próprios olhos a conclusão do 
nosso plano! A morte dos Potters! 

Emily olhou desesperada para a fenda. A qualquer momento Voldemort 
iria fugir. Ela tinha que fazer alguma coisa! 

- Draco… – disse olhando para cima como se estivesse pensando, depois 
fixou seu olhar em Draco – Você não vive se vangloriando de que odeia os 
Potter? 

- Mas… mas eu odeio Harry Potter! 
- E Emily? 
- Porque eu a odiaria…?… – Draco olhou para Harry e seguiu olhou 

profundamente para Emily e começou a rir nervoso – Na-não pode ser… pode? 
– perguntou ele pigarreando. 

- E porque não? Você entende rápido as coisas, garoto! Como sua 
falecida irmã! 

- Isso – disse Draco levantando o dedo indicador no ar, com uma 
expressão de total confusão no rosto – definitivamente não tem lógica!… 

- Uma longa história! Mas indo para os finalmentes: Se Emily não tivesse 
sumido do berço, poderia ter acontecido tudo diferente! 

Harry virou-se e Emily o olhou. Os dois estavam chocados com a 
revelação. 

“Então era por isso que eu sentia aquilo… e-ela, minha irmã! Por que não soube 
disso antes?” Harry pensava sem poder dizer nada, ainda atirado no chão. 

Voldemort ria, um riso frenético: 
- Minha vingança… Finalmente todos vocês vão pagar por acabarem com 

tudo o que eu tinha! 
Emily se encolheu junto à parede. Ela tinha que se salvar. Draco apareceu 

na sua frente. 
- Não vou deixar você matá-la! 
Harry tentava se levantar, mas era inútil. Estava amarrado. 
Voldemort olhou irritado por cima do ombro. A passagem já estava 

voltando a se fechar. Seu tempo era curto. Tinha que ser agora! Mas aquele 
intrometido… Draco ainda estava parado na frente de Emily, ofegando, mais 
por medo do que cansaço. 

Um barulho atrás deles: 
- O que pensa que é Draco, para lutar contra Voldemort? – disse Lúcio 

mal humorado se apoiando em uma coluna com uma mão e com a outra sobre 



o peito – Não percebe que não está aos pés do poder do Lorde das Trevas? Não 
seja idiota! Junte-se à nós! 

- Isso mesmo, – disse Voldemort – e assim além de não ser morto, poderá 
se tornar um herdeiro digno! Coisa que sua irmã não foi… 

Emily tremia, e já quase não sentia as pernas. Draco podia muito bem 
passar para o outro lado, afinal, ele é um Malfoy. 

- Draco? O que acha? – perguntou Lúcio com o mesmo sorriso de 
desdém do filho. Draco suspirou, fixou o olhar no chão e pensou por um 
instante. Emily percebeu que ele estava confuso. “E agora? O que eu faço se ele 
aceitar?” . 

- Draco?… – ela sussurrou baixinho. 
- Não! – ele olhou bruscamente para Voldemort. 
- O quê? – perguntou Voldemort torcendo a cara em descrença. 
- NUNCA! Não quero ter o mesmo destino que meu pai ou Charlotte! 
Emily respirou aliviada e o abraçou. Seria a última vez que o veria. 
-Você é teimoso! ..deve ser de família! – resmungou Voldemort olhando 

para onde Charlotte estava. Em seguida olhou profundamente para os dois e 
começou a sussurrar lentamente – … Avada Keda… 

Um estrondo e porta se rompeu: 
- EXPELLIARMUS TRIPLUS!- Três jatos de luzes vermelhas destruíram a 

porta e jogaram Voldemort e vários pedaços de madeira para dentro da 
passagem. 

- NÃO OLHEM! – Gritou Lúcio se atirando no chão e cobrindo a cabeça. 
Emily se escondeu atrás de Draco e os outros fizeram o mesmo que Lúcio. Um 
Flash branco inundou a sala. 

 

 

CAP 11 – Revelações 
 

“O fim?… mesmo?… Demorou, né!” 
Draco Malfoy 

 
Quando a luz esmaeceu, eles olharam surpresos em volta. O portal tinha 

sumido, mas a porta estava em pedaços. Fred e Jorge entraram correndo e 
conjuraram cordas para amarrar Lúcio e Pedro, que estava encolhido a um 
canto choramingando. Rony entrou em seguida gritando para Harry: 

https://lapdp.wordpress.com/2009/11/05/cap-11-revelacoes/


- Porque não me avisaram? Se não fosse o Colin dizer que viu vocês 
entrarem nas masmorras… Hermione foi avisar Dumbledore! 

Harry, ainda amarrado, estava boquiaberto com o que os amigos tinham 
acabado de fazer: 

- Rony?!… Expelliarmus Triplus? 
- Nós já estávamos fazia um tempo na porta, mas não conseguimos abri-

la. Ouvimos esse feitiço e resolvemos tentar. Bom, tentamos umas dez vezes, até 
que deu certo. 

- Mas… será que alguém podia me soltar? 
- Ah Harry! Desculpa! – Emily saiu correndo de trás de Draco, que 

continuava parado, e tentou desatar o nó na corda, Rony ajudou. Ela estava 
com cara de quem não sabia se chorava ou pulava de alegria. 

- Meu irmão… Harry eu nunca imaginei, e-eu nunca… 
- Que história é essa? – perguntou Jorge pasmo. – Irmão de irmão? Igual 

ao Fred e eu? 
Emily confirmou tristemente com a cabeça. 
- Você não parece estar feliz com isso. – Disse Fred se aproximando dela. 
Ela não respondeu e gritou para Draco: 
- Draco! Vai ficar parado aí feito uma estátua? 
- E-e-eu tô bem! – disse ele tentando sair da posição em que enfrentou 

Voldemort – … é que aquela luz me cegou! 
Rony abafou uma risada, mas parou assim que viu a cara censuradora de 

Harry. Ele indicou com a cabeça para onde Emily estava indo 
- Ela tá morta? – perguntou Rony com voz esganiçada. 
-O que disse? Ma-mataram a Charlotte? – engasgou-se Fred. 
Nesse momento Hermione apareceu tentando passar pelos pedaços da 

porta: 
- Ele matou alguém? – perguntou ela assustada correndo até os outros. 
Vozes vieram logo atrás dela: 
- Como nunca fiquei sabendo dessa entrada pelas masmorras? Não era só 

pela passagem do banheiro? – perguntou Snape. 
- Parece que Voldemort fez um atalho enquanto estudava aqui, – 

respondeu Dumbledore- e enfeitiçou muito bem esse lugar como pode ver. 
Acho que usou um feitiço para torná-la impossível de mapear, como a câmara 
não era conhecida quando colocaram contra-feitiços na escola, ficou fácil de 
escondê-la por um bom tempo. 

Em seguida o diretor, Lupin, Snape e a professora McGonagall entraram 
pela porta estilhaçada: 



- Ora!… Como sempre resolveram tudo sozinhos, não? – Harry sorriu, 
mas o diretor continuou sério – Vocês não podem sair enfrentando o Lorde das 
trevas assim! Por favor, todos se dirijam para seus dormitórios – disse 
Dumbledore nervoso. A professora McGonagall, ao fundo, estava tentando 
fazer a porta voltar a ser uma porta. – A não ser quem estejam gravemente 
feridos, nesse caso sigam para a enfermaria! 

- Alvo! – exclamou McGonagall apontando para Charlotte no chão. 
Snape a olhou assustado enquanto fazia Pedro e Lúcio flutuarem no ar. 

- Ah, mais uma vítima inocente! – Dumbledore se dirigiu até o corpo. 
- Não tão inocente assim! – gritou Harry que se apoiava em Rony e Jorge 

– Ela era uma espiã! 
Dumbledore suspirou: 
- Devíamos ter começado a investigar antes! Poderíamos tê-la salvado! 

Nesse caso, amanhã quero conversar com vocês dois. – disse ele apontando 
para Harry e Emily. 

- O senhor já sabia?! – queixou-se Emily debulhando-se em lágrimas. 
- Não… – disse o diretor olhando para Lupin, que estava tentando ajudar 

Draco – … até agora pouco. Mas chega de conversa! Vamos sair daqui! Não 
confio nesses portais aperfeiçoados… 

 
*** 

 
Na manhã seguinte, Harry e Emily foram convocados para comparecer 

ao escritório do diretor: 
- Muito bem, – disse Dumbledore acomodando-se em sua poltrona – 

comecem! 
Eles se entreolharam, por um momento Emily quase sorriu. Na confusão 

toda, ela ainda não tinha pegado bem a idéia de que Harry fosse seu irmão. 
- Charlotte era uma espiã. – começou Harry – Na verdade ela era 

herdeira de Voldemort. 
- Sim.. desde que ele assumiu o poder tinha a idéia de um herdeiro 

treinado para ser exatamente como ele… O que me admira é que tenha tirado a 
filha de um dos seus comensais. – comentou o diretor olhando para a sua fênix 
empoleirada perto da lareira. 

- O senhor sabia que ela era uma Malfoy? 
Dumbledore pensou por um momento e disse lentamente como se 

hipnotizado: 



- A queda do Lorde das trevas nos revelou muitos segredos… mas 
também encobriu muitos deles. 

Harry e Emily se entreolharam pensativos novamente. Dumbledore 
suspirou e sorriu: 

- Continuem! Quero saber o que aconteceu. Os detalhes, por favor. 
Harry tentou explicar o que sabia e Emily não falou muita coisa. 
- Bem… vocês querem explicações também, não? 
- Por favor, Dumbledore! – pediu Emily – conte de uma vez! 
- Calma! Histórias longas precisam de tempo. Então, se estão com pressa, 

vou tentar resumir. – ele pigarreou e continuou – Lílian tinha muitos segredos. 
Logo que acabou a escola, simplesmente sumiu. Um tempo depois ela 
reapareceu pedindo ajuda. Durante esse tempo de desaparecimento ela 
conheceu de perto as artes das trevas. Tanto, que se tornou uma Comensal… – 
Harry arregalou os olhos – Não se preocupe, Harry! Pode não parecer, mas foi a 
melhor escolha que sua mãe fez! Quando ela desistiu das trevas e voltou para 
nos pedir ajuda revelou muitas coisas sobre Voldemort. Coisas que ajudaram a 
salvar muitas famílias. Mas ela sabia que essas informações lhe custariam caro. 
Ela resolveu fugir. Se esconder por um tempo. Mas antes partir, ela se casou 
com o Tiago. Ficaram algum tempo sem dar notícia. Parece que alguém eles 
lembraram de chamar. Lupin foi convocado para ser padrinho de Emily… 

- Meu? Lupin! 
- Sim, Lupin! Além de seu padrinho, ele era o fiel do segredo de que você 

é uma Potter. Seus pais acreditavam que você corria mais risco do qualquer um 
deles. Esse silêncio só foi quebrado ontem a noite, quando Voldemort se fez 
presente aqui na escola. As informações que temos é que Harry nasceu um ano 
depois, e que também um ano depois o esconderijo foi descoberto. Sua mãe não 
confiava em Pedro. Desconfiava de que ele era um Comensal, por isso mandou 
esconder Emily em algum lugar seguro. Parece que eles tinham planos de 
esconder Harry também, mas… presumo que o tempo deles era curto demais! 

Harry engoliu em seco e abriu a boca sem, porém, conseguir falar uma 
única palavra. 

- Enquanto a Charlotte… Nunca ficamos sabendo dela. Somente Draco 
era reconhecido como Malfoy. Pobre menina! A vida toda treinada para 
destruir alguém, e sem um motivo justificável. Nunca imaginei que a sede de 
poder de Voldemort chegasse a tanto… 

Emily olhou suplicante para Dumbledore: 
- Quando vai ser o enterro? Eu quero ir! 
- Que enterro? – perguntou o diretor sorrindo. 



- Charlotte! Quando vão enterrar ela? 
- Bom, pelas informações que tenho, ela ainda não saiu da enfermaria. 
Por um minuto Emily olhou surpresa para o diretor, e no minuto 

seguinte tinha derrubado a cadeira e escancarada a porta. Harry ouviu os 
passos da irmã pulando os degraus de dois em dois e saiu atrás dela. 

 
*** 

 
Emily passou correndo por vários corredores e escadas, pelo caminho 

que levava a tão conhecida enfermaria. 
“Como ela ainda está na enfermaria?”. Atropelou Pirraça que deu uma 

cambalhota no ar xingando alto. 
“Não pode… a não ser que…” 
Ela parou derrapando na esquina de um corredor e deu de frente com 

Draco sendo expulso da enfermaria por madame Pomfrey: 
- Saia, Malfoy! – dizia ela o empurrando pelas costas. 
- Prometo que eu não faço mais isso, mas deixa eu entrar! – 

choramingava ele relutando a sair. 
- Draco! 
- Emily! Então você está aqui! – ele correu e a abraçou – Achei que 

também estava na enfermaria. Eu juro que ia te ver, mas essa urubuzona – ele 
lançou um olhar sinistro para a enfermeira que estava voltando a fechar a porta 
– não me deixou entrar só porque eu derrubei umas coisinhas quando entrei. 

- Charlotte está aí? 
- Não sei… eu deveria saber, não? Afinal, fui seu legítimo irmão por 

alguns minutos, mas fazer o quê… – ele deu um suspiro de falso lamento – …a 
vida continua! 

- Não está triste com a morte de sua irmã? – perguntou ela torcendo o 
rosto. 

- Bom.. não estou assim triste, triste de sair gritando por aí, mas… Ah, 
Emily! Consola eu dizer que a minha casa não estaria inteira até o próximo ano 
letivo comigo e ela dentro? 

Emily balançou a cabeça e empurrou a porta da enfermaria. A enfermeira 
estava juntando os cacos de algumas coisas que pareciam ter sidos vidros de 
poções. Quando ela viu que Draco espiava por trás de Emily, soltou os 
cachorros: 

- JÁ TE MANDEI SAIR DAQUI! Olha o estrago que você fez! 
- Tá, tá… eu fico aqui fora. 



Emily entrou fazendo manobras para tentar se desviar dos cacos 
espalhados por toda a parte. 

- Na última cama. – informou madame Pomfrey ainda lançando pragas 
enquanto tentava tirar do chão uma mancha rosada. Emily foi até o final da 
fileira de camas. A última estava envolta por uma cortina branca. A garota deu 
a volta e sentou em um banquinho perto da cama. Charlotte estava lá. Mais 
pálida que nunca… 

“Como seria se…?… Ah, não fique pensando no que poderia ter sido! Pense no 
agora!” . 

Ela não agüentou, seus olhos estavam rasos de lágrimas e mais uma vez 
elas rolaram pelo seu rosto. Mas estava conformada: 

“Charlotte morreu tentando salvar nossas vidas!” – ela passou a mão pelo rosto 
fungando – “E não tinha culpa de ter sido iludida a fazer tudo o que Voldemort 
mandava. E também… Droga!… o que é isso?” 

Ela pegou, na mesinha ao lado, um objeto que ela já tinha visto antes. “É 
o presente anônimo que ela ganhou de aniversário!… mas está diferente…” 

Ela revirou o medalhão com as mãos. A madeira estava quase totalmente 
chamuscada, e no meio do “M” tinha um buraco, que quase o atravessou. 

- O Avada Kedrava não tem efeito nenhum em coisas que já estão 
mortas. E madeira é morta. – alguém falou sussurrando. 

- FANTASMA! – Emily caiu do banco. 
- Fantasma?! Onde?! – ela ouviu a voz de Draco e Harry, que entravam 

correndo na enfermaria chutando cacos de vidro sem ouvir os berros de 
madame Pomfrey. 

- Estou tão mal assim? – perguntou a cabeça de Charlotte aparecendo 
para Emily que ainda estava esparramada no chão. 

- Cha-charlotte? 
- Não. Cleópatra. 
- Charlotte? – Draco atravessou as cortinas – você não morreu? 
- Não, Draco. Só estava cansada e resolvi dormir! 
- Ah-ah, não tem graça! Emily tava se derramando por sua causa desde 

ontem a noite! 
- Verdade? – ela perguntou para a garota que estava tentando se 

levantar. 
- E-eu… é… – ela se apoiou na mesinha com o olhar vidrado em 

Charlotte – como? 
- Você também ganhou uma cicatriz? – perguntou Harry. 



- Cicatriz? – riu-se ela – Não sou uma Potter colecionadora de cicatrizes! 
– ela pegou o medalhão que havia sido jogado em cima da cama, com o susto 
de Emily, e apontou para o “M” avariado – Mas minha verdadeira família 
também ajudou! 

- Ei! Isso era para ser meu! – resmungou Draco olhando bem para o 
medalhão. – Meu avô deixou de herança para o seu neto e… Ah, tá explicado! – 
disse ele desanimado e depois com uma vozinha zombadora falou – “Meu 
primeiro neto!” … Tenha paciência! Eu era feliz… 

- Não seja tão trágico Draco! Eu deixo você brincar com o meu alagatus. – 
Charlotte replicou com a mesma voz. Draco fechou a cara e ela tentou falar com 
a colega – Emily? Tem certeza de que está bem? 

- Se eu estou bem? – ela engoliu em seco – Você morre e vive de novo! É 
pra eu estar bem?… Quase que eu morro também com esse susto! – ela abraçou 
Charlotte. 

- Eu confirmei minha teoria… – disse Draco pensativo. 
- Que teoria? – perguntou Harry. 
- De que o Lorde é das trevas é vesgo! 
- Vá dormir! – Charlotte atirou o travesseiro nele – E desgruda Emily! 

Não precisa de tanta meleira assim… Mas falando sério… ele fugiu, né? – Emily 
confirmou com um aceno de cabeça. – Então… é melhor eu ficar atenta… 

- Pedro com certeza vai para Azkaban, mas Lúcio pode se dar um jeito. – 
um sorriso iluminou o rosto de Harry – Sirius vai ficar livre e eu posso morar 
com ele. 

- Não, Harry. – Charlotte olhava para o nada – Ele não vai desistir, eu 
sou apenas mais uma para a sua lista. É melhor você continuar onde está, ele 
ainda não descobriu. Um portal se abriu na câmara? 

- Sim. Uma passagem enorme… a propósito, o que era aquilo? 
Charlotte suspirou orgulhosa: 
- Um portal… na verdade um ponte de ligação entre a câmara secreta e o 

nosso… esconderijo dele! Não foi nada fácil conseguir criar um… ele pediu a 
minha ajuda… 

Um breve silêncio. 
- Dumbledore disse que eu tenho que ir aos julgamentos… – ela 

continuou irritada. 
- Julgamentos? – o rosto de Draco se iluminou – Ainda tem chance de te 

mandarem para Azkaban? 
- Draco! – rugiu Emily. 
- Talvez… vou ser julgada também. 



- Mas você não tem culpa! – desesperou-se Emily. 
Charlotte não respondeu. 
- Senhores! – a enfermeira apareceu e entregou a Harry e Draco uma pá e 

uma vassoura – Se não estiver limpo em cinco minutos, vão ter uma 
surpresinha da próxima vez que precisarem dos meus cuidados. 

 

 

CAP 12 – Marca Negra 
 

“Justiça? Olha o que fizeram com o Sirius!” 
Harry Potter 

 
Lúcio, mais abatido do que nunca, estava esperando sentado em um 

canto de uma sala do ministério para ser julgado. A sala não tinha janelas, para 
evitar prováveis fugas, e os móveis se resumiam em três cadeiras para os réus. 
Era iluminada por uma espécie de candelabro flutuante, que emitia uma luz 
azulada e fria. A porta não estava trancada, mas haviam avisado que 
dementadores iriam ficar de guarda o tempo todo ao pé dela. 
Draco estava com ele. Entrou um pouco depois que levaram Pedro com 
permissão especial de aurores conhecidos da sua família. 

- É melhor você não ir junto, Draco. 
- Eu vou. Se a aquela metida da Charlotte te incriminar, vou alegar que 

ainda sou menor de idade e que mamãe tem um desvio mental!  
- Charlotte não vai fazer isso. 
- Como tem tanta certeza? – perguntou Draco desconfiado 
- Ela é uma Malfoy. Nunca deixou de ser. Se não fosse por esse detalhe, 

talvez ela não teria ajudado vocês naquele dia. Voldemort é frio e cruel, e não 
tem pena de suas vítimas. Mas ela nunca foi assim. Durante o tempo que 
Voldemort ainda estava se reerguendo, eu cuidei dela. Nessa época tínhamos 
seguido a pista da outra Potter, e a encontramos escondida em uma casa no 
interior. Ela tinha seis anos na época e ria com as chamas que devoravam a casa. 
Mas depois ela viu, por descuido meu, uma coisa que nunca saiu da sua cabeça: 
o corpo carbonizado da mulher que cuidava de Emily. A partir desse dia, ela 
começou a ver tudo o que lhe ensinavam de outro ponto de vista: o mau e suas 
conseqüências. Ela aprendeu tudo sobre magia negra avançada, mas o máximo 
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de maldade que ela fez para alguém que não merecesse foi um feitiço de 
memória. 

- E eu também sou um Malfoy! 
- E se você estivesse no lugar dela, o que iria fazer? – Draco não 

respondeu – … ela sabe o que vai fazer. 
- Quer dizer que prefere ela do que eu, que fui criado desde que nasci na 

tradição da família? 
- Crise de ciúmes Draco? 
- NÃO ESTOU COM CIÚMES! …como eu iria ter ciúmes daquela 

espectro de dementador? 
- Vocês vão se dar muito bem como irmãos. – disse Lúcio com um leve 

sorriso. 
- Não está querendo dizer que vai levar mesmo ela morar lá em casa? 
- E aonde sua irmã vai ficar? 
- Em Azkaban onde é o lugar dela! Sabe quantas vezes ela tentou me 

matar com aquele alagatus idiota? Pelo menos umas cem! 
- Um alagatus? 
- Ela ganhou de aniversário da Emily. – respondeu mecanicamente – É 

um monstro enorme com dentes de quarenta centímetros e as garras são tão 
afiadas que… que foi? 

A porta rangeu e abriu vagarosamente. Um cachorro negro entrou e se 
transformou. 

- Black? Como conseguiu entrar? E os dementadores? 
- Não tem nenhum dementador aí fora! Já levaram Pedro? E a menina? 
- Estão no salão de julgamento, já faz um tempo. O que está pensando em 

fazer? – perguntou Lúcio desconfiado. 
- Esclarecer algumas coisas. – ele se sentou na cadeira que vazia que 

tinha sido ocupada antes por Pedro – Dumbledore não me contou muitos 
detalhes. Mas eu sei que você sabe mais sobre aquela tal ponte de ligação. 

- Sei. Charlotte também sabe, ela o ajudou a aperfeiçoar a ponte das 
chaves de portais. 

- Tem certeza de que ele não pode vir pra cá? – Lúcio não respondeu – 
tem mais alguma coisa? 

- Durante o tempo em que Charlotte ficava na escola eu não sabia de 
muitas coisas. Ele pode ter melhorado… é, com certeza ele melhorou, e se 
quiser pode aparecer aqui. Ele se escondia em uma mansão abandonada ao sul, 
mas a região está totalmente coberta por feitiços que impede dela ser localizada, 
e não existem lugares povoados por perto. Recebi ordem de apagar a memória 



de todos os comensais não confiáveis e de algumas pessoas que tinham sido 
contratadas sem saber quem ele realmente era. Não tem ninguém lá para nos 
avisar se ele voltou ou se ainda está vagando pela ponte. 

- É provável que ele venha até aqui. Essa ponte pode atravessar barreiras 
de anti-feitiços como as do Ministério? 

- Pode, mas não sei o quanto. Se ele cumpriu o plano original a barreira 
pode aparecer onde ele quiser, ou onde a pessoa que ele falar o nome 
estiver…Temos que avisar Charlotte. Ele pensa que a matou, mas ainda falta os 
outros, incluindo Pedro e eu que nos deixamos capturar. 

- Eu vou tentar encontrá-la. – disse Sirius se levantando. 
- Espere! – Lúcio tirou uma corrente do bolso das vestes – Está vendo 

esse pingente? – perguntou ele apontando para uma pedrinha que estava na 
ponta da corrente. – Era da minha mulher. Eu usava isso para segurança 
própria. Ela está azul agora, mas se ele estiver por perto ela fica vermelha. É um 
detector de forças das trevas. Tome, leve junto. E só entre no salão se mudar de 
cor. Se você entrar antes podem te prender, e não terá oportunidade de falar 
com ela. Eu tenho uma marca que me avisa muito bem quando ele está por 
perto. E não se esqueça, só 

estou te ajudando porque quero que Pettigrew leve uma lição. 
Sirius sorriu e amarrou a corrente no pulso. Se transformou em cachorro 

e saiu de mansinho pela porta. 
 

*** 
 

Charlotte foi empurrada para algum lugar que ela não podia ver (estava 
com os olhos vendados), mas sim imaginar: o tribunal da magia. 

“Apenas precaução! Não se assuste!” lhe disse Dumbledore antes de 
seguirem para o lugar do julgamento. Ela havia passado os últimos dias na 
enfermaria. Recebia freqüentemente visitas de Emily, mas estava tão 
preocupada com o que teria que dizer quando estivesse frente a frente com 
todos do ministério, que seus pensamentos rumavam para longe. Agora 
finalmente o dia. O que ela iria dizer? Melhor, o que iriam perguntar? 

- Sente-se. – Dumbledore a pós em uma cadeira e retirou a venda. – Se 
não quiser responder as perguntas não… 

- Não, Dumbledore. Eu vou responder. – sussurrou olhando em volta. 
Uma sala redonda, sem janelas e quente. 

Aonde poderia ser esse lugar? Uma espécie de arquibancada em forma 
de arco com vários lugares ocupados por bruxos e bruxas desconhecidos, 



rodeando a sala desde a porta. Ela, Dumbledore e Fudge estavam exatamente 
no meio desse arco. Havia também uma cadeira no meio da sala onde, 
provavelmente, o réu ficava. Seu olhar parou na porta à sua frente. 

Balbúrdias por todos os lados. Charlotte se sentia cada vez pior só de 
estar ali, sendo julgada por aqueles olhares que se achavam superiores. Ela 
sabia da rixa entre o Ministério da Magia e a escola, desde ano letivo passado. 
Muitos ainda achavam besteira tudo o que Dumbledore estava tentando 
mostrar durante esse tempo, será que agora acreditariam nela?… tudo o que 
mais desejava nesse momento era que aquelas portas se abrissem, que Pedro 
entrasse logo, e que tudo acabasse. 

O ministro da magia se pôs de pé. Pigarreou e falou em uma voz 
desnecessariamente alta e debochada: 

- Estamos reunidos novamente para mais um julgamento… – ele deixou 
sua voz flutuar um tempo e voltou a falar – …Pensávamos que esses pesadelos 
tinham acabado há quinze anos, mas existem pessoas que não podem enxergar 
que o perigo já passou! – ele lançou um olhar de desdém para o diretor – O que 
acontecer aqui hoje, independente de ser mentira ou verdade, vai acarretar 
muitas conseqüências, tanto para um lado quanto para o outro… então, que 
entre o primeiro a ser julgado! 

As portas se abriram. Dementadores entraram arrastando Pedro. Abatido 
e sem forças, ele foi jogado na cadeira. Fudge anunciou: 

- Este ser mirrado e com essa mão radiante, se diz ser Pedro Pettigrew! 
Pequenos assomos de risos estouraram na sala. Outros murmuraram 

para os colegas: 
“Mas ele está morto!” 
- E temos aqui – ele apontou para Charlotte, que já estava começando a 

se irritar com o tom zombador com que o ministro conduzia o julgamento – 
Uma aluna de Hogwarts que afirma ser a herdeira de Você-sabe-quem! – Mais 
risos e murmúrios – Vamos ver o que ela tem a nos dizer. – ele se sentou e fez 
um gesto para Charlotte se levantar. 

Ela obedeceu. Levantou-se e com uma cara mal humorada, respondeu 
aos risinhos: 

- Será que vocês ririam assim se esse julgamento tivesse acontecido um 
pouco antes, quando eu ainda estava sobre o encanto Imperius? – O barulho 
cessou a menção da maldição imperdoável – Muito obrigada, não gosto de 
contar histórias e muito menos de parecer uma palhaça para vocês aqui na 
frente!…Este realmente é Pedro Pettigrew! Sirius Black é inocente! – afirmou ela 
com firmeza. 



- Tem provas? – perguntou calmamente o ministro com um gesto para 
que os presentes se silenciassem. 

Ela suspirou impacientemente olhando para Pedro que se entortava na 
cadeira tremendo dos pés a cabeça: 

- Não está óbvio? Ele é um animago. Uma forma tão desprezível quanto 
a sua verdadeira: um rato. – Ouvisse um “Ohhh” zombador de um bruxo na 
última fileira de cadeiras perto a porta. – Gostaria de acrescentar alguma coisa? 
– ela perguntou lhe lançando um olhar ameaçador. 

Ele nem se levantou da cadeira, e respondeu a ameaça: 
- O que tem ele ser um animago ilegal? Não prova nada! O Ministério 

sabe muito bem que animagos sem autorização existem pelo mundo todo. Ele é 
só mais um! 

- Ele pode ser mais um… – ela se caminhou até onde Pedro estava. 
Alguns bruxos aurores que estavam de pé olharam para o ministro pedindo 
instruções, mas ele meneou a cabeça negativamente para eles. – Mas, um 
animago ilegal qualquer… deveria ter isto? – Ela agarrou o braço dele. 

Pedro resistiu e tentou falar meio gaguejando muito baixo: 
- Menina, não! Não pode fazer isso! Você é uma de nós! Ele não irá deixar 

você em apuros se desistir de nos acusar, ele- 
- Ele me enganou Pedro. – disse ela, apertando mais o braço dele, com 

um sorrisinho de satisfação – Por acaso você também não sustentou a mentira? 
– não houve resposta… – Ministro, a marca negra só se torna visível em um 
comensal quando o Lorde das trevas chama, não? 

- Certamente. – respondeu ele com aparência calma, mas começando a se 
perturbar por dentro. 

- Ou… se alguém com quase o mesmo poder negro chamasse. 
- Não! – o ministro se levantou de repente – Não pode ser! Ele sumiu! 

Você-sabe-quem nunca iria ressurgir! 
- Calma, ministro. – uma bruxa idosa a seu lado tentava o acalmar – 

Sente-se a deixe ela terminar de falar. 
- O que lhe incomoda ministro? – Charlotte usava o mesmo tom 

debochado de Fudge quando iniciou o julgamento – Não é o senhor mesmo que 
tem certeza de que ele está morto? 

Ele ficou calado, respirando raivosamente. Ela ergueu o braço de Pedro 
para que todos pudessem ver. Estava apanhando sua varinha no bolso das 
vestes quando as portas se abriram novamente. Todos se assustaram. Um 
cachorro enorme entrou ofegante com os olhos fixos em Pedro. Para a surpresa 
geral ele se transformou em um humano. 



- Pare! – ela não se moveu. 
- É o Black! Peguem ele! – Fudge ordenou para os dementadores. Eles 

avançaram para cima de Sirius. 
- Não! – Charlotte também ordenou soltando o braço de Pedro. Eles 

pararam, e por mais que o ministro bate-se o pé furioso, permaneciam parados. 
- Não invoque a marca negra! – disse Sirius ainda branco com a visão dos 

dementadores. – Ele ainda deve estar vagando pela ponte de ligação. 
- Não corremos riscos! 
- Seu pai não sabe o que ele fez durante o período de aulas neste ano. Ele 

pode ter melhorado a ponte e não ter falado. 
- Tem razão… Lúcio te ajudou? – perguntou ela descrente. 
- Voldemort não sabe que você está viva, mas tem mais dois comensais 

para a lista negra. Emily e Harry também estão aqui. Draco está com Lúcio em 
uma sala aguardando a sua vez de ser julgado, mas… se a ponte ressurgir, 
nenhum deles estará salvo. 

Todos os julgadores presenciavam a conversa sem poderem dizer uma 
palavra. Fudge todo vermelho, já no limite da sua irritação, apontou a varinha 
pra Sirius: 

- Sirius você está sobrepondo todos os limites da lógica vindo para cá! Os 
dementadores podem não me obedecer, mas minha varinha sim! 

- Petrificus! – Dumbledore foi mais rápido o petrificando – Não seja 
irracional, Cornélio! Sirius está aqui para nos ajudar! Charlotte fale logo o que 
tem para falar. 

- Ministro, tudo o que eu tenho a dizer é que Pedro fingiu uma morte 
para incriminar Black e ser inocentado. Eu só descobri que era uma Malfoy na 
última vez que… – ela parou de repente. Pedro atrás dela gemeu de dor e 
escorregou da cadeira. Charlotte olhou assustada para o seu braço esquerdo e 
depois para Dumbledore: 

- Ele voltou! – e saiu correndo pela porta antes que qualquer um pudesse 
alcançá-la. 

 
*** 

 
- Harry, estou tão nervosa… eles não teriam coragem de mandá-la para 

Azkaban, teriam? 
- Não sei, Emily, não faço a mínima idéia. 
Harry e Emily estavam sentados na recepção do Ministério. Foram 

proibidos de irem mais adiante. Na verdade foram proibidos de sair da escola, 



mas Emily fez uma encenação de quem ia ter um ataque se não fosse junto, que 
tiveram que levá-los. Fazia uma hora que eles estavam a ver moscas voarem. 

- Será que a senhora não pode ir lá perguntar se vai demorar muito? – 
perguntou Emily para uma mulher baixinha de óculos que estava carimbando 
uma pilha de pergaminhos. 

- Pela milésima vez, mocinha: não posso perguntar se vai demorar muito. 
A única coisa que eu faço é dar informações para bruxos perdidos e carimbar 
esses malditos pergaminhos. 

- Muito obrigada por nada, tá! … Harry? Por acaso posso te visitar na sua 
casa? 

- Você? Na minha casa? Não é má idéia… Imagina a cara dos meus tios 
quando descobrirem que agora são dois Potters bruxos! Sabe, o Duda adora 
brincar de duelos, e não se importa com ferimentos graves. E- 

- Não adianta Harry. – interrompeu Emily rindo – Não vou mandar seu 
primo pra nenhum cemitério. 

- Não precisa ser um cemitério, pode ser um hospital! 
- Talvez um pronto-socorro, mas resolvemos isso nas férias. 
- Se pelo menos Dumbledore desistisse de me esconder na casa dos 

Dursley. Sirius com certeza seria melhor guardião que eles! 
- Falando em Sirius, ele bem que podia ter deixado a gente tentar entrar 

pelos fundos como ele. – suspirou Emily. 
- Shhhiii! – Harry indicou com a cabeça a recepcionista. 
- Ah… mas bem que ele podia, né? 
- Ele deve ter algum motivo para não nos deixar ir junto… talvez ele- 
- Que foi? 
- Minha cicatriz está doendo. 
-Quer dizer que ele está aqui? 
- Provavelmente. 
- Veio se vingar de Charlotte! – ela olhou em volta e falou baixinho para 

Harry – Temos que entrar. 
- No três. Um… dois… TRÊS! – Os dois saíram correndo, passaram pela 

recepcionista, que não pode fazer nada, e… bateram de cara na porta. 
- Apenas eu posso abrir essa porta por fora. – riu-se a recepcionista não 

tirando os olhos da sua pilha de papel carimbado – Desculpem, mas agora vou 
ter uma conversa séria com o diretor de vocês. 

- Que plano mais besta! – resmungou Emily para Harry que massageava 
o nariz – Isso aqui não é filme, as portas são de verdade. 

- Mas e agora como vamos entrar? – perguntou ele se levantando. 



- …pelos fundos. – cochichou ela – Olha tia, a gente se arrependeu e vai 
embora, tá! Tenho que estudar pra minha prova de poções. E o Harry… tá…tá 
com saudades do professor de poções. Tchau! – A recepcionista apenas 
resmungou algumas coisas como “Não agüento mais” e “Pestes!” e voltou para 
o seu trabalho. 

Havia uma janela aberta atrás do prédio do ministério que parecia dar 
em um escritório. Tinha muitos objetos estranhos outros nem tanto, como uma 
pena-caneta que ficava recitando o código penal bruxo. Harry ajudou Emily a 
pular a janela, e depois espiaram pela porta para verificar se alguém estava por 
perto. Embora não parecesse, o Ministério não estava muito preocupado com 
segurança. Dementadores só eram chamados para dias como aqueles, e quase 
não se via gente por lá. 

- E se alguém aparecer? – perguntou Emily preocupada espiando por 
uma esquina de corredor. 

- Somos testemunhas, estávamos esperando ser chamados para depor e 
sem querer nos perdemos. 

- Muito esperto… – ironizou Emily. – Vamos, não tem ninguém. Só 
temos que saber onde está Sirius. 

- Essa é a parte mais difícil… pra que lado? – eles estavam em uma 
encruzilhada. 

- Por acaso não viu se tinha um daqueles mapinhas na recepção? 
- Não tinha. Vamos por este lado. 
- Ai!… Estamos perto! – disse Emily começando a correr – Minha mão 

está doendo, ele deve ter pegado Charlotte! Vamos depre… – “BAMM”. Emily 
bateu em alguma coisa quando virou um corredor escuro – Charlotte? É você! – 
ela a ajudou a se levantar – Ufa, então ele não te pegou! 

- Quieta!… – ela olhava atentamente para uma porta na lateral direita do 
corredor, de onde vozes pareciam vir – …ele ainda confia muito em seu Avada 
Kedrava. Veio atrás de Lúcio e Pedro, sabia que seriam julgados. 

- Como soube que ele estava aqui? 
- Por causa disso. – Charlotte mostrou a marca negra em seu braço. 
- Uhrg! O que é isso? – perguntou Emily olhando bem para a caveira. 
- É uma marca negra. – disse Harry – Todos os comensais têm. 
- Venham comigo. 
Eles a seguiram. O corredor estava escuro, e podia se ver uma luz 

esverdeada muito fraca passando pela fresta embaixo da porta. 
- Ele está aqui. – cochichou Charlotte parando bem próximo para poder 

ouvir melhor o que diziam. 



- Vai entrar? – perguntou Harry. 
- Precisamos de um plano. Harry, você entra. 
- O quê? – Emily espantou-se levantando a voz, mas voltou a falar baixo 

ao sinal da amiga – … quer matar meu irmão?! 
- Emily fica aqui fora, – Charlotte continuou como se não tivesse ouvido 

esse protesto – se alguma coisa der errado vai procurar ajuda. 
- E você? 
Charlotte sorriu como se estivesse planejando alguma coisa: 
- Eu morri, se esqueceram! 
- O está pensando em fazer? 
- Tenho uma idéia que acho que vai funcionar, mas primeiro quero que o 

distraia um pouco, Harry. 
- Certo. 
- Achei você! – Sirius apareceu no final do corredor na forma humana. 

Emily e Harry fizeram sinal para ele ficar quieto. – Desculpe. Olha o que eu 
achei! 

Ele retirou das vestes alguns frascos com líquidos de várias cores. 
- Ma-mas isso são… como conseguiu? – perguntou Charlotte surpresa. 
- Esse prédio é muito grande. Me perdi em um corredor e descobri a sala 

de artefatos de artes das trevas confiscados. – Sirius sorria triunfante. 
O rosto de Charlotte se iluminou quando leu os rótulos: 
- Era o que eu precisava! Pronto? – Harry confirmou com um aceno de 

cabeça – Vamos! 
 

 

CAP 13 – Essência de fantasma 
 

“Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe” 
Provérbio 

 
Harry tomou coragem e entrou. 
A ponte de ligação ainda estava aberta na extremidade da sala. O 

candelabro flutuante ainda continha uma vela acessa e Draco bem abaixo dele, 
desmaiado com uma réstia de sangue escorrendo pela testa. Voldemort 
segurava Lúcio pelas vestes, o erguendo um palmo do chão. 
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- Solte ele! – Harry empurrou a porta, para que ele não visse Sirius e 
Charlotte que ficaram do lado de fora. 

Voldemort virou-se soltando Lúcio, que se arrastou até onde o filho 
estava. Seu olhar de assassino maníaco pousou em Harry: 

- Ora, ora… – ele falou calmamente, mas em seguida sua voz ficou 
pesada e irritada – Harry Potter se dando a honra de morrer da forma mais 
fácil, vindo até mim? 

- Sinto ter que interromper sua discussão com antigos funcionários. Mas 
ainda temos muitas coisa pendentes para resolver. 

- Conversar?… Ah, não vou mais cair nessa cilada de “converse com o 
mocinho enquanto seus amigos vão chamar ajuda”. – dizendo isso ele atirou Lúcio 
longe e sacando rapidamente a varinha, fazendo várias bolas de luzes verdes 
saírem da ponta dela e se chocarem formando outra de tamanho maior –
 Fangulis! 

A bola luminosa disparou em direção do garoto. Harry tentou se desviar 
correndo para o outro lado da sala. Mas ao invés dela se chocar com a parede 
ela parou, mudou de direção, e disparou novamente, como se fosse programada 
para persegui-lo. Harry vendo que não tinha como escapar, agarrou uma das 
cadeiras e atirou no feitiço. A cadeira se incendiou no mesmo instante que o 
atingiu e virou cinzas rapidamente. 

Harry não teve tempo de respirar aliviado. Quando voltou-se para o 
Lorde das trevas, havia mais três bolas luminosas ao seu lado só esperando 
para serem lançadas. 

- E agora, fedelho? Fangulis! 
Harry agarrou a outra cadeira e também lançou. Olhando para as outras 

duas bolas verdes e depois para a última cadeira, enquanto a que fora lançada 
se vaporizava na sua frente, e Voldemort ria diabolicamente. 

“Charlotte?! Anda logo!” ele engoliu em seco. 
 

*** 
 

O feitiço de paralisar que Dumbledore tinha lançado no ministro já havia 
passado. Os dementadores saíram sem permissão de ninguém, Pedro teve um 
ataque e desmaiou e todos estavam ainda sem saber o que aconteceu. 

- Isso foi o cúmulo, Dumbledore! – o ministro gritava com a cara 
escarlate, quase pulando de raiva – O quê você pensava estar fazendo?! 

- Acalme-se Fudge! – Dumbledore falava alto para sua voz poder se 
sobrepor a do ministro – Agora não é hora disso! Voldemort está aqui! 



- ELE MORREU! 
- NÃO! – Emily chegou ofegante na porta. 
- Outra pirralha lunática! Não vai me dizer que também é aprendiz de 

Você-Sabe-Quem?! 
- Não. – respondeu Emily torcendo a cara – Sou uma aluna de Hogwarts, 

e vim pedir ajuda ao meu diretor. 
- Onde eles estão, Emily? – perguntou Dumbledore. 
- No segundo andar, na sala onde Lúcio está preso. 
- Precisamos de ajuda! – Dumbledore olhou para os bruxos e bruxas a 

sua volta – Se vocês realmente não querem acreditar, me sigam e vejam com 
seus próprios olhos. 

- Está louco! Ninguém pode aparatar aqui dentro, muito menos entrar 
sem permissão! 

- Acho que não ministro. – os presentes se voltaram para Emily – Eu e 
Harry Potter entramos aqui por uma janela do primeiro andar, e parece que 
Sirius Black também entrou por lá. 

Fudge, desnorteado com essa afirmação, permaneceu parado sem dizer 
nada. 

- Vamos Emily. – Dumbledore saiu com a garota em seus calcanhares. 
Os bruxos e bruxas se encararam. Rita Skeeter se levantou: 
- Não sei quanto a vocês, mas eu não posso perder essa matéria! – e saiu 

com sua pena de repetição correndo pelo bloco de notas. Depois dela todos os 
outros saíram também seguido Dumbledore. O ministro, voltando a si, foi o 
último a sair. 

 
*** 

 
- É melhor entrar. – disse Sirius para Charlotte, eles estavam no lado de 

fora da porta ouvindo o que acontecia lá dentro. 
- Espere mais um pouco. 
- Esperar? O que pretende fazer? 
- Equilibrar as coisas. – Ela pegou um dos frascos com uma espécie de 

espuma amarela. 
- O que é isso? – ele perguntou. 
Charlotte riu, como uma criança planejando uma vingança contra o 

irmão. Ela retirou a rolha que tampava o frasco e o bebeu em um só gole. 



- Está louca? – Sirius se sobressaltou, mas diminuiu o tom de voz para 
continuar depois que ela colocou o frasco no chão silenciosamente – E se for 
veneno? Isso estava confiscado, pode ser veneno! 

- Mas não! É uma poção especial, que a maioria dos comensais têm… – 
ela flutuou alguns centímetros do chão. – Poção contra a gravidade, não é 
perigosa, a não ser que seja tomada muitas doses. Pode se quebrar o pescoço 
com a queda… Segure estes agora. – ela lhe entregou dois dos frascos e o outro, 
de uma cor prateada que parecia emitir um brilho bruxelante, ela bebeu 
também. – Esse é o melhor… olhe! – e colocou a mão na frente do rosto dele. 

Sirius empalideceu, e seu rosto aos poucos ficou iluminado por uma luz 
fraca. A mão de Charlotte, que já era quase branca, ficou branco-pérola e 
estranhamente transparente. Ele respirou fundo e perguntou gaguejando: 

- Vo-você virou um fantasma? 
- Emily me deu essa idéia quando eu estava na enfermaria. – respondeu 

ela virando as mãos agora na frente dos seus olhos – Isso é apenas uma 
essência, perfeita para enganar um auror, vai durar uns cinco minutos. Agora 
ao plano! Está vendo esse frasco com fumaça azul? Abra ele apontando para 
dentro, é uma ventania artificial… e esse outro, quando eu mandar, entre e o 
jogue aos pés dele. O certo seria ele beber, mas jogar nele vai deixá-lo 
atordoado. 

- Mas…?… 
Ela pediu silêncio com um gesto e prestou atenção no que estava 

acontecendo na sala. O último feitiço de fagulhas estava para se usado. Era 
agora: 

- Vou entrar! – sussurrou ela decidida atravessando a porta entreaberta. 
Sirius abriu o frasco coma ventania e empurrou para a fresta da porta. 

 
*** 

 
Harry fechou os olhos assim que a última cadeira se reduziu a cinzas. 

Não sabia o que Charlotte ia fazer, nem se essa idéia dela ia demorar muito, 
mas só mais alguns segundos e ele viraria poeira. 

- Achou que poderia me enganar? – ele riu friamente. – É o seu fim Harry 
Po… – alguma coisa chamou a atenção de Voldemort. A luz das velas dos 
candelabros apagaram, e as únicas fontes luminosas da sala eram o feitiço, a 
ponte de ligação e algumas coisa prateada na porta. 

- Olá,Tom! – A ventania durou pouco tempo, mas o apagar das velas fez 
parecer que Charlotte não tinha vindo da porta, mas de algum outro lugar. Seus 



cabelos esvoaçavam e a veste se agitava como se alguém as estivesse puxando 
para frente. 

Voldemort delirante lançou o último feitiço nela, assim que percebeu de 
quem se tratava. Ele a atravessou, fez um buraco na porta, ricocheteou na 
parede do corredor e seguiu quicando pelo corredor. Voldemort o seguiu com o 
olhar e depois, ofegando em pânico, olhou para Charlotte que permanecia séria: 

- Fan-fantasma, Charlotte? 
- Devia ter imaginado. – ela falou severamente pedindo, com um gesto 

de mão, para Harry se juntar com Lúcio na parede da esquerda – Você me 
matou quando eu descobri que tinha mais coisa para resolver do que eu 
imaginava. – Ela seguiu flutuando até a parede onde eles estavam e se pós na 
frente deles ficando bem próxima a ponte de ligação que já estava começando a 
se fechar. 

- Você não vai machucar eles! 
Voldemort a seguiu virando o corpo e ficando de costas para a porta. 

Permaneceu sério raciocinando por alguns segundos, mas logo seu rosto se 
torceu em um sorriso desdenhoso: 

- E o que um fantasma pode fazer para me deter? – com um gesto de 
varinha fez mais um feitiço de fagulhas que se juntaram. – Não está dentro de 
suas possibilidades deter isso, está? 

- AGORA SIRIUS! – ela gritou e a porta se escancarou. 
 

*** 
 

- Estamos perto! – disse Emily virando-se e comentando com o diretor. 
- CUIDADO! – Dumbledore a agarrou pelo braço e eles se encostaram na 

parede no mesmo instante em que uma bola luminosa verde, do tamanho de 
uma bola de ping-pong, passou quicando por eles. 

- O quê era aquilo? – perguntou o diretor. 
- Eu já vi esse feitiço! Mas ele era bem maior. Foi no castelo, aquele que 

Voldemort lançou em Charlotte. 
Eles ouviram passos no corredor. Dumbledore tentou avisar, mas no 

momento em que ia falar, Rita Skeeter gritou: 
- MINHA PENA! QUEM FEZ ISSO?! 
- Tarde demais. Vamos! 
Eles continuaram andando. 
“Espero que não seja tarde” pensou Emily. 
 



*** 
 

A porta bateu com força na parede. Sirius apareceu e jogou o frasco bem 
aos pés de Voldemort. Uma fumaça púrpura o cobriu no mesmo instante que o 
frasco se quebrou e o líquido manchou suas vestes. 

Quando a fumaça se desfez, ele olhou confuso para os cacos de vidros e 
depois para Sirius: 

- Você!? 
Sirius, meio abobado, ainda estava parado na porta na posição em que 

jogou o frasco. Ele lançou um olhar interrogativo para Charlotte. Ela 
permaneceu calada. 

- Você – continuou Voldemort – é todo o socorro que eles conseguiram 
além do fantasma dela? Pelo que vejo seus recursos estão limitados Harry! – ele 
sorriu sarcasticamente e apontou a varinha para Sirius. Harry sentiu o coração 
gelar. – Um alvo fácil. Ava… 

- NÃO! – Harry, num salto, derrubou Voldemort de cara no chão. A 
varinha dele rodopiou pela sala parando embaixo de Charlotte, que 
rapidamente tentou pegá-la. O bruxo levantou a cabeça com o nariz pingando 
sangue e sorriu ao ver que ela não conseguia. 

Nesse instante, na porta, apareceram Dumbledore e Emily, e logo depois 
os outros se amontoavam para poder ver o que estava acontecendo dentro da 
sala. O rosto de Voldemort se entortou de raiva quando viu diretor. Ele jogou 
Harry ao se levantar repentinamente e correu na direção de Charlotte que, 
desesperada, tentava pegar a varinha. Ele ofegava de raiva e seus olhos 
pareciam soltar faíscas. 

Charlotte fechou os olhos, vendo que não tinha mais chances, mas ela 
não sentiu nada passar. Um ventou lhe informou que Voldemort havia passado 
por cima dela, e quando ela abriu os olhos viu ele caindo de cabeça dentro da 
ponte de ligação. 

- Ma-mas como ele…?… – ela olhou para outro lado e viu Draco com a 
perna esticada bem no caminho em que o bruxo correu alucinado. – Draco? AII! 
– Ela caiu no chão. O efeito da poção de levitação tinha passado. A ponte de 
ligação estava quase se fechando 

- Harry! Venha aqui! Essa varinha tem a mesma pena que a sua! Aplique 
um feitiço de confusão na ponte antes que ela desapareça! 

Harry apanhou a varinha e apontou para um buraquinho do tamanho de 
uma laranja: 



- Confundis! – ele gritou, e quando a ponte sumiu ele desmoronou de 
joelhos no chão deixando a varinha cair ao seu lado. 

- Harry! Você está bem? – Emily perguntou, mas correu para onde Draco 
estava. 

- Então ministro? O quê me diz do que acabou de presenciar? – 
perguntou Dumbledore serenamente. Fudge passou o olhar em Lúcio, Emily e 
Draco no chão, depois em Charlotte, ainda como fantasma, caída no chão e em 
Harry ao lado de onde a ponte acabara de se fechar. Permaneceu parado como 
uma estátua na porta. 

Charlotte começando a ficar “viva” de novo, se levantou, e com um 
pouco de dificuldade, caminhou até Harry e pegou a varinha do chão: 

- Podemos acabar logo com isso? Eu não quero mais ficar aqui! – disse ela 
sussurrando. 

 
*** 

 
Depois de mais duas horas de depoimento, finalmente chegaram a um 

final. 
Charlotte teve que explicar todo o seu plano para os presentes. Segundo 

ela, se usassem o feitiço de confusão na ponte com a própria varinha que a 
criou, talvez Voldemort nunca conseguiria sair, mas isso não era certeza. Ela 
denunciou onde foi o esconderijo deles durante todo esse tempo, e falou vários 
nomes que não tinham sido punidos durante a primeira queda de Voldemort. 

Lúcio foi condenado, mas não para Azkaban. Ele teria que prestar 
serviços durante um bom tempo para a escola e o Ministério. Charlotte iria ficar 
com ele de agora por diante. Tirando o fato de ela ser menor de idade, os 
dementadores não fariam efeito nela, então não havia lógica em mandá-la para 
Azkaban. Draco não poderia estar mais contente! Além de uma irmã comensal 
mais velha que ele, ganhou um alagatus em fase de crescimento e uma perna 
quebrada. 

Emily, depois de ser reconhecida como uma Potter, resolveu ficar com 
sua família trouxa mesmo, pelo menos até se formar. E Harry teria que 
continuar com os Dursley, também até se formar. 

“É melhor prevenir do que remediar!” disse Dumbledore “Essa ponte de 
ligação é apenas um contratempo”. 

Eles ainda tinha mais de meio ano de escola. Mas esses seriam dias mais 
agitados do que nunca, com direito a perguntas e esclarecimentos para toda a 
escola. 



E a pena de repetição de Rita? Será que ela tinha um reserva? 
 

 

CAP 14 – Voltando para casa 
 

“Irmão é acidente, a gente não pode fazer nada!” 
Resposta de Draco quando perguntaram se era verdade que ele e 

Charlotte eram irmãos. 
 

 
- Posso te perguntar uma coisa? 
- Claro! – respondeu Emily. 
Já estava quase acabando as aulas e o as férias chegando. Emily escolheu 

ficar mais um ano com seus pais adotivos, que já estavam a par de tudo o que 
tinha acontecido. Harry teria que voltar com os Dursleys, mesmo Sirius sendo 
inocentado. Eles estavam no salão comunal estudando para as provas finais 
quando Harry fez esta pergunta. Emily por um momento visualizou em sua 
mente ele pedindo se poderia passar uma semana com ela. Já estava se 
preparando para responder, mas… 

- Quando você vai morar sozinha? 
Essa pergunta a pegou de surpresa. Quase o chamou de interesseiro, mas 

se lembrou das histórias que ele contou nos últimos dias sobre os Dursleys. 
- Você não vê a hora de sair de lá, não é? – perguntou ela voltando a 

olhar para o seu exemplar de “A História da magia”. 
- É… – ele retirou um pedaço de pergaminho da mochila – Sirius disse 

que é melhor eu ficar lá. Mas seria bem melhor se eles me dissessem o motivo! 
- Segurança! – respondeu ela indignada – Voldemort pode sair da ponte 

a qualquer momento! – ele permaneceu calada por alguns instantes e continuou 
mais calma – … Sei que sou sua irmã há pouco tempo, mas acho que deve 
escutar seu padrinho e Dumbledore… acha que Sirius não quer ficar com você 
agora? Se fosse seguro, ele nem ia esperar você acabar oficialmente o ano! Iria te 
pegar assim que as provas acabassem para“compensar os anos que ele perdeu”. 

- Huuum… Mas você me promete que assim que você se formar eu 
posso ir morar com você?! 

Emily fechou a cara e voltou sua atenção para o livro novamente 
resmungando: 
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- Interesseiro. 
 

*** 
 

- Não, não e NÃO! 
- Só essa vez! Eu tenho que treinar esse feitiço. 
- Eu não vou dar comida para aquele… aquela… aquele monstro que 

você chama de Obliviate! 
- Não é monstro! Ele é muito esperto! E para sua informação, foi a sua 

namorada que me deu ele, então vá reclamar com ela! Agora vai! 
- Ah… mas depois de eu dar comida para o seu “fofinho”, por favor, vá 

ajuntar meus pedaços e levar para a minha namorada. 
No salão comunal da Sonserina só se ouvia duas vozes em meio ao 

emaranhado de alunos estudando para a sua última chance de passar de ano. 
Draco e Charlotte pareciam querer repor quinze anos de brigas de irmãos em 
meio tempo. Já haviam levado várias advertências por atrapalhar o almoço ou o 
jantar com suas discussões. Por acaso o alagatus de Charlotte e Emily estavam 
incluídos em quase todas essas discussões. 

- Não exagera, Draco! Deixa de enrolar e vai! 
- Não! – respondeu ele firmemente cruzando os braços. 
Charlotte fez menção de sacar a varinha, mas vendo que essa atitude já 

não o amedrontava mais, partiu para a “agressão” verbal: 
- Bom… nesse caso vou ter que ter uma conversinha com a minha 

amiguinha Emily. 
- O que você pensa em dizer a ela?! 
- Nada de mais… vou só contar que você é um covarde e não tem 

coragem de dar comida para um inofensivo alagatus. 
- Eu… eu não tenho… ãh, medo, tá! Não tenho! 
- Então vai! – disse ela lhe empurrando uma tigela, que mais parecia uma 

bacia, cheia de ração com leite. 
Ele pegou a tigela com a cara torcida e começou a subir as escadas: 
- Olha, eu tô subindo… já tô aqui em cima, viu? 
- Vai! – disse ela nervosa fazendo uma almofada voar atrás dele. 
Draco entrou no quarto de Charlotte deixando a porta aberta. “Se aquela 

coisa de quatro patas e asas me pegar, ele vai ver só!” Ele olhou em volta e colocou a 
tigela no chão. 



- Ufa! Até que foi fácil! – disse ele contente. De repente sentiu uma rajada 
de ar e um rosnado. Obliviate, com o triplo do tamanho, pousou ao seu lado. 
Draco virou-se rapidamente e sacou a varinha: 

- O que você quer seu…seu – Obliviate mostrou os dentes – …gatinho 
lindo, da minha irmãzinha querida. – O alagatus rugiu e… BAMMM! 

Draco trancou a porta com um feitiço e se encostou ofegando na parede 
oposta. 

- Prefiro enfrentar, Voldemort! Charlotte me paga. – resmungou ele. 
 

*** 
 

Emily acordou tarde no último sábado que passaria em Hogwarts. 
Estava descendo as escadas dos dormitórios quando trombou com alguém no 
caminho: 

- Oi, Gina! 
- Emily! Eu queria falar com você! – exclamou ela ficando com as orelhas 

vermelhas – É sobre uma coisa que aconteceu esse ano. 
- Sobre o que? 
- Vamos sentar nas poltronas. – disse ela dando meia volta. 
Boa parte dos alunos já estavam no salão principal, e outros já tinham 

voltado para arrumar seus malões. Elas se sentaram bem próximas a lareira. 
- É que… se lembra aquela vez que… nossa, eu morro de vergonha só de 

lembrar! 
- Pode falar. 
- Aquela vez que eu briguei com você porque achei que gostava do 

Harry? 
- Sim, e como! 
- Então… me perdoa? 
- Perdoar? 
- Eu me sinto culpada. Mesmo se fosse aquilo mesmo eu não devia ter 

tomado essa atitude! 
- Não se preocupe, Gina! Você sabe que é uma das minhas melhores 

amigas, e eu não gosto de ressentimentos. 
- Puxa, obrigada… ei! Rony?! 
Elas ouviram passos e risadas descendo as escadas. E quando Emily 

virou, para sua surpresa, ela viu um Rony vermelho até as sardas de mãos 
dadas com uma Hermione sem graça. 

- Erh… Bom dia! – disse ele. 



- Eu sabia que você iria conseguir, Mione! 
A garota ficou mais sem graça ainda: 
- É. Mas só consegui falar no final do ano e agora eu e Rony estamos 

namorando. – disse ela sorrindo. 
- Que bom, Mione! – Gina bateu palmas – Finalmente um dos meus 

irmãos arranjaram um namorada que eu goste! 
- Ué! E a Penélope? – perguntou Rony. 
- Aquela garota tem complexo de fada, e fez o maior escândalo quando 

Percy contou que eu os tinha visto no segundo ano. 
- Por falar nisso. Emily pode vir aqui um instantinho só? Podem indo 

Gina, Rony que nós alcançamos vocês. E, Rony, ai de você se eu te pegar dando 
bola pra Lilá de novo! 

Gina saiu puxando Rony que resmungava que não estava dando bola 
para Lilá naquele dia. 

- Que foi, Mione? 
- Eu queria falar pra você avisar para o Draco se cuidar com os gêmeos 

ano que vem. 
- Ora, mas os gêmeos não vão estar aqui ano que vem, eles… – ela parou 

ao ver Hermione rindo meneando a cabeça em sinal negativo. – Não diga 
que…?… 

- É! Eles reprovaram. 
- Por Merlin! 
- Você acordou tarde, por isso não ouviu o berrador que a sra. Weasley 

mandou pra eles. 
- Nossa! E eles? 
- Ah, eles? Estão com um sorriso de orelha em orelha! Eles amam isso 

aqui e querem aproveitar o máximo possível. 
- Quem entende esses dois! Pode deixar que se eles encostarem um dedo 

no meu Draco, vão ver só uma coisa! 
- Sei… vamos?! 
 

*** 
 
- Charlotte? – a garota ouviu alguém a chamando durante o café. 
- Por favor, venha até a diretoria! 
- O que aconteceu? – ela perguntou vendo que se tratava do professor 

Snape – por acaso a ponte… 



- Não é nada disso. Parece que você tem um animal não autorizado no 
castelo. 

- Foi você! – seu olhos trovejando apontaram direto para Draco que se 
segurava para não rir na outra ponta da mesa. – Espera só até chegarmos em 
casa onde não tem nenhum Crabbe ou Goyle pra te salvar! 

- Tô morrendo de medo! – ele respondeu em bom som para o salão 
inteiro ouvir. 

- Vamos! – Snape a conduziu antes que alguém matasse alguém ali 
mesmo. 

 
*** 

 
Na diretora Dumbledore estava colocando comida para sua fênix quando 

batem na porta. 
- Pode entrar!… Ah, Srta. Malfoy! Não se preocupe que não é mais uma 

advertência. – ele se sentou em sua mesa e apontou uma cadeira para ela. – Na 
verdade vocês já têm advertências até a formatura. Apenas fiquei sabendo que 
você tem um animal ilegal aqui na escola. 

- É apenas um alagatus! 
- Um alagatus… eles parecem gatinho com asas quando pequenos não é? 

Mas com um pouco de tempo ficam maiores que um tigre. 
- Eu juro que não sabia que ele crescia tanto. Nem sabia que ele ainda era 

filhote quando o ganhei! 
- Como esse ano já está acabando ele pode ficar aqui. Mas não poderá 

trazer ele ano que vem. 
- Eu… mas… E se eu diminuísse ele? Snape tem um pouco de poção 

diminutiva no estoque dele. 
- Não sei. Acho que para a segurança… 
- Ele não faz mal a ninguém! E Draco o provocou por isso eles não se dão 

bem! Mas nas férias eu prometo que vou treinar ele… por favor? 
- Aah… está bem. Mas peça para Snape o deixar do tamanho de um gato 

normal! 
- Muito obrigada, Dumbledore! – disse ela se levantando e saindo – Ano 

que vem ele será mais bem treinado que o Fofo! 
Dumbledore riu: 
- Acho que Fofo não foi uma boa comparação! 
 

*** 



 
Draco entrou rindo em seu quarto pensando na cara de Charlotte quando 

Dumbledore desse uma detenção no último dia em Hogwarts. Quando fechou a 
porta teve que se segurar na parede para não cair de susto: 

- Pansy?! Quer parar de me seguir! Já não temos mais nada para falar! 
- Como não? Essa é sua última chance, Draco Malfoy! Escolha: Eu ou 

aquela garota deslavada da Grifinória? 
- A garota deslavada da Grifinória. 
- Como pode fazer isso comigo?! Acha que pode brincar com os 

sentimentos dos outros assim? 
- Eu não estou brincando com ninguém! Se esqueceu que eu fiz sorteio 

no baile de inverno e para minha infelicidade você foi a escolhida? 
- Foi o destino, Draco! Está escrito nas estrelas que nós nascemos um 

para o outro. 
- Se eu tivesse nascido para você não teria sobrevivido nem um dia. 
- Como você pode ser tão insensível assim?! Justo comigo que meu único 

defeito é gostar de você?! 
- … não sei como ainda ouço essas suas asneiras. – disse Draco torcendo 

a cara e abrindo a porta – Pansy, sua chata, porque não vai ver se eu não tô 
pulando da torre de astronomia? 

- Oh, como você fala uma coisa dessas para mim?! Seu grosso! – ela saiu 
batendo a porta com força. 

- Ufa! – ele se jogou na cama – Me livrei do jaburu. Essa férias ela não vai 
encher as paciências lá em casa …as vezes é bom ser irmão de uma ex-
comensal… ninguém vem te incomodar a não ser por uma boa causa… e olha 
que tem que ser muito boa! 

 
*** 

 
A plataforma 9 1/2 estava apinhada de gente. Um grupinho de 

formandos fazia a maior zorra em volta dos gêmeos, se despedindo, mas logo 
se desfez quando viram que a sra Weasley vinha vindo com passadas furiosas. 
Emily avistou seus pais adotivos e correu para abraçá-los. Se sentiu feliz e 
pensou como teve sorte de ter acabado com eles e não com “Dursleys” da vida. 

- Mãe! Espera um pouquinho que eu quero te apresentar umas pessoas. 
Ela deixou o malão lá e sumiu em meio aos bruxos e bruxas. Depois de 

um tempo voltou com Harry, Charlotte e Draco. 



- Esse é Harry Potter, meu irmão! – acrescentou ela a apresentação 
orgulhosa. 

- Oi, Harry!- cumprimentou Veronika – Nossa! Só pelos olhos dá para 
ver que são irmãos mesmo! Se quiser Harry, pode vir passar um pedaço das 
férias lá em casa. 

- Claro! Agora que meu padrinho foi libertado eu posso ir passear para 
onde quiser! – disse Harry animado. 

- Este é o Draco, mãe – ela pôs a mão no ombro dele e continuou 
sorridente – Aquele que eu contei pelas cartas! E essa é irmã dele, a Charlotte. 

- Eu fiquei sabendo de toda a história Charlotte, e agradeço muito por 
tudo o que fez!… tudo bem que sua primeira intenção era outra, mas no fim 
mudou de lado e tudo deu certo! 

- Obrigada, sra Hailey. 
- E vocês, Draco e Emily… – o garoto ficou sem graça quando percebeu 

que era o pai adotivo de Emily quem falava – se comportem! 
- Pai! – Emily riu. 
- Ora, você descobriu sua verdadeira família, mas não deixou de morar 

na nossa casa – Robert riu também – Não deixou de ser nossa caçulinha. – ele a 
abraçou. 

- Temos que ir! Até ano que vem Emily. Vamos Draco! 
- Eu te mando uma coruja Emily! – E os dois se foram. 
- Bom… então até mais ver, irmãzinha! 
- Até Harry e… – ele sussurrou – se por acaso essa sua cicatriz doer, avise 

a Charlotte por favor! 
- Pode deixar! Tchau! – ele se misturou na novamente ao pessoal da 

estação indo em direção do sermão da sra Weasley para os gêmeos. 
 

*** 
 

Em um beco na França, dois gatos brigavam em meio ao lixo. Quando, 
de repente, uma luz verde inundou o local e os gatos fugiram assustados. A luz 
sumiu e ouviu-se uma voz ameaçadora: 

- Você me paga, Charlotte! Você e seus amiguinhos vão pagar muito 
caro!…MUITO CARO! 
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